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 سریزه، د چرګانو روزنې د بنسټيزو مهارتونو د مالوماتي پاڼو پيژندنې ته ښه راغالست

هغی  د يټیزو مهارتونو په برخه کی نشر شونیوځنځیری درسی توکو چه د بڼوالی او سوداګری د بنسیمخک د ېتاس

س الپه شوي  چمتو( لخوا People In Need) د پن موسسې ېنې بنسټیز مهارتونه چچرګانو د روز وروسته دڅخه 

ان او ي، استادکوونکسټیټوټونو زدهټه اخیستونکي د مسلکي لیسو او انتوکوڅخه ګ درسي مرستیال. د دې ئلر ېک

کړي، وله لوستونکو سره مرسته  څو شويچمتو نرونو سره یو ځای طرح او د بی . نوموړي درسي توکييکروندګر د

 وي کز فارمیا هګیو پر تولید متمر د غوښې اوچې  فارم بدل کړي متوسط ګه د چرګانو یو کوچنی فارم په یونرچې څ

 کولو  ۍ د پورهد ټول ژوند د کړ لو له لږو لګښتونو سره، د چرګانومخ بیوله لږو خطرونو، کمو ضایعاتو او د پر او 

 غوښینو د القاح شویو هګیو تولید، د ماشین په واسطه د چرګوړو ایستل، د پواسطهنکو چرګو واچ وړتیا، د هګۍ

  .ريې ولد خپلو تولیداتو د خوندي کولو وړتیاو هورکوونکو چرګو روزنه په اعظمي کچچرګانو روزنه، د هګۍ 

 موخې عمومي – موخې زده کړې د

ارم فیا متوسط  اچوونکو چرګانو د یو کوچني ۍاو هګدا چپتر به له لوستونکو سره مرسته وکړي څو د غوښینو 

زنې و د رواترڅو د چرګانو د روزنې د ژوند ټول پړاوونه له لږو خطرونو، ضایعاتو  يریت په ښه ډول ترسره کړیمد

د  واسطه القاح شویو هګیو تولید، د ماشین په له لږو لګښتونو سره ترسره شي او د هګۍ اچونکو چرګو پواسطه د

 خوندي دچرګوړو ایستل، د غوښینو چرګانو روزنه، د هګۍ ورکوونکو چرګو روزنه په لویه کچه د خپلو تولیداتو 

 کولو وړتیاوې ولري څو د فارم د پایدارۍ لپاره لګښتونه د فارم له عوایدو څخه ترالسه شي.

 پوهه او مهارتونه –ځانګړې موخې 

 پــوهه
نه، د فارمو )واړه لد چرګانو د روزنې په اوسني بهیر پوهېد کېد چرګانو د روزنې په ګټو او په افغانستان  (1

 ي(کار اخلچرګانو د روزنې ستر فارمونه او هغه ټکنالوژي چې دوی ور څخه 

ړو رګواړین دي )لکه روغتیا، خواړه، د چ اتموضوع په دې پوهېدل، چې د چرګانو د ساتنې لپاره کوم (2

، کول نه ملرنهواکسین ته پا :دي داپه افغانستان کې د چرګانو د روزنې عمومي تېروتنې  ایستل او داسې نور(

رګانو چتان کې د په افغانس بې کېفیته دانې کارول د اونا سمه ټاکنه ت یعموق د د فارم او مدیریت ناسم د فارم

 .کیږيد روزنې په برخه کی عمومي تېروتنې شمیرل 

یستلو د ا د همدارنګه په منصوعي توګه د چرګوړو او د چرګوړو ایستلو ګټې او تاوانونهماشین پواسطه  د (3

 وضیعت په اړه په جزییاتو پوهېدنه

ې د ارنه )د لپاره د ساتنې مناسب ځای په اړه پوهېد د هغو بنسټپر  ځانګړتیاوود چرګانو د عمر، جنس، او  (4

 درجه، اوبه(، د اړتیا وړ ځای، د تودوخې هکچبور 

 (لوښي و اوبوپه کاریږي. )د دانو ا د هغو تجهیزاتو په اړه پوهېدل، چې د چرګانو د ساتنې د مدیریت لپاره (5

 د هغو فکتورونو پېژندل چې له هګیو څخه د چرګوړو ایستلو وړتیا اغېزمنوي. (6

 و.ساتنه وکړپه دې پوهېدل، چې ولې او څنګه د چرګانو د ساتنې پر مهال د هغوی د روغتیا مناسبه  (7

 یصپه افغانستان کې د چرګانو د روزنې په عمومي ناروغیو پوهېدل او دا چې څنګه دغه ناروغۍ تشخ (8

 مخه نیول کېږي او څنګه یې درملنه کېږي. څرنګه یې ېږي،ک

 شته وېآسانتیاډول خوړو د جوړولو لپاره څه  ېانو د خوړو په مناسب ترکیب پوهېدل او دا چې د دګد چر (9

 مهارتونه

 ساتنه هګیو ېدرلودل او په مناسب ډول د د د وړتیا و هګیو د ټولولویچرګوړو د ایستلو لپاره د القاح شو د (1

خه د ګټې )د چرګوړو له ماشین څ و پوهیدلایستلو پر له هګیو څخه د چرګوړ پواسطهماشین  د ډولپه عملي  (2

و داسې اکتنه  د هګیو د معاینې لپارهول، د جنین تدبل )رطوبت( ساتل، د ارزښتونو ثبنې لپاره، د تودوخې او لناخیست

 .نور(
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رایطو و چرګوړو او د کوړکې چرګې د ساتنې او د هغوی د ودې لپاره د ټولو اړینو شید نوی زېږېدل شو (3

 .ولچمتوک

 الونونو کې د چرګوړو روزنه سپه عملي توګه په  (4

 ول.ک چمتو واوب د هکچ هپه مناسب ول او هغوی تهچمتو ک دانې ېمناسب د د چرګوړو لپاره (5

 نهد چرګوړو واکسینول، د واکسینونو او نورو اړینو تجهیزاتو سات (6

ې چکول،  ول او نورو کارکوونکو ته د دغو قوانینو زدهک تامراع وامنیتي قوانین انهپه فارم کې د ژوند (7

 نو ته پاملرنه وکړي.قوانی ېهغوی هم په فارم کې د

 د چرګانو د روزنې اهميت

ې باید د کلیو ک ده. له همدې امله په سرچینهد چرګانو غوښه او هګۍ د ویټامینونو، پروټین او منرالونو تر ټولو ښه 

غوښې  خلک د چرګانو او د چرګانو د شي چې خلک خپل خوراکي سیسټم پیاوړی کړي. ترویجچرګانو واړه فارمونه 

رنیزو خه په کڅ فاضله توکوله و ید دی. همدارنګه د چرګانغوښتنه ډېره کوي له همدې امله یو ښه مارکیټ لرونکی تول

هم  ځینه یېښپه توګه ګټه اخیستل کېدای شي. د چرګانو واړه فارمونه عاید لرونکی فعالیت دی، چې  سرېځمکو کې د 

رګان چر یشمهغه  هم او ې ته السرسی کېږيهګۍ او غوښ هم لپاره لګښتد کورنۍ د  په دې ډول لی شي.بیوپر مخ 

 ورون ه، چېسوداګري د داسې یوه انو غټ فارمګپه بازار کې وپلورل شي. د چر باید ،له لګښته زیاتیږي ۍد کورن ېچ

 ی شي.لپیدا کو هدندهم خلکو ته 

و ه ده، تر څه اړینتکوونکو او استادانو او همدارنګه کروندګرو له همدې امله د کرنیزو مسلکي لېسو او انسټیټوټونو زده

ی نشي، ډېرویو فارم ښه مدیریت د انو یو فارم جوړ او اداره کړي. که ګا زده کړي، چې څنګه د چرپه عملي توګه د

ګټه و نه  ارم بهفچرګان به د ناروغیو او یا نورو عواملو له امله له منځه الړ شي او ډېر تاوانونه پېښېدای شي؛ نو 

 دي. اتموضوع ليد چلولو اصکړي. تخنیکي مهارتونه او ښه مدیریت د چرګانو د فارم 

کوونکي دهزوټونو نرونو سره د دې لپاره ډیزاین او چمتو شوي دي، چې د کرنیزو لېسو او انسټیټدا مالوماتي پاڼې له ب

 زده کړي. وړتیاوېاو همدارنګه کروندګر د چرګانو د روزنیز فارم عملي 

 بنسټيزاصطالحات

څخه  ، ترڅو له هګیوته کوړکیدل وایي ته د چرګې لېوالتیا ولیناستښک: پر هګیو (becomeBroody)کوړکېدل

تنه ، په دې مانا چې چرګه هګۍ کول بس کوي او دفاعي چلند کوي، چې له خپلو هګیو څخه ساچرګوړې راوباسي

 یو پورېهګ ۱۲تر  په عمومي ډولي. )لیوالتیا ښیله هګیو څخه د چرګوړو ایستلو ته  او پر هګیو کښیني او وکړي

 هګیو د او یا یې د وکړېنې، که چا ورته مزاحمت ښ.( چرګه په خپلې ځالې کې کچرګې الندې ایښودل کېږيکوړکې د

ک، ، چرګه په مښوکې وهلو سره عکس العمل ښیي او چرګه ډېر لږ له خپلې ځالې د خورااوهلري کولو کوښښ ک

 ي.ځراو لپاره خلپلکڅښاک او یا 
 

ړي څخه چرګوله دغو هګیو  لپاره په ځاله کې کښیښودل کېږي او هغهمعمواْل هګۍ د چرګې : (Clutchځاله )

 ي.تر چرګې الندې ایښودل کېږ هګیو پورې ۱۲ډېری وخت تر  راباسي.
 

ه ، معمواًل دوه رګږيروزل کې لپاره چې د غوښې د ترالسه کولو ي: هغه چرګوړ(Broiler)يرګوړغوښین چ

 دي. يچرګوړ
 

اره پر هګیو ېدو وروسته چرګه د څو اوونیو لپله کوړک: ( Natural Incubation)ایستل وچرګوړ د په طبیعي توګه

 ي. )د نورو چرګو هګۍڅخه راووځ هګیو له ورځې کښیني(  ترڅو چرګوړي ۲۱کښیني )کورنۍ چرګه ډېری وخت 

 ي.(وباسی شو، چې چرګوړي لهم تر کوړکې چرګې الندې ایښود
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له ډېرو  ېک غواړي په یو وختوکه یو کروندګر : (Artificial Incubation)ایستل وچرګوړ د په مصنوعي توګه

ن لو ماشید چرګوړو ایست روزي ، په مصنوعي توګه د چرګوړو ایستلو لپارههګیو څخه چرګوړي وباسي او بیا هغه و

 کارول کېږي.
 

وړتیا  چرګوړو ایستلوې هګۍ هغه دي چې د القاح شو :(Hatchability)ایستلووړتیا د چرګوړو کې هګیو په

اوونیو  ۳ کم ترکمه ترشي  هکه چېرې هګۍ په سمه توګه وساتل ؛یږي؛ د وخت په تېرېدو د هګۍ دغه وړتیا کمولري

 ساتل کېدای شي. پورې
 

یې په  الیغټوشته، چې  یوه کڅوړهد هګۍ د منځ پڅې خوا ته د هوا  :(Air Sac)هوایي سلولونهیا ه وړهوایي کڅ

ړتیا له وشي، هګۍ د چرګوړو ایستلو  هسورۍ او یا له منځه الړ کڅوړهکه دغه  تودوخې او لندبل پورې اړه لري.

 السه ورکوي.
 

ه لومړي خو صفات یې مشترک وي. پ البېلو نسلونوهغه چرګان چې مور او پالر یې له دوو بې: (Hybrid)دوه رګه

السه  انتقالوي، په دویم نسل کې ډېری وخت دغه صفات له هصفات په لوړه کچ ينسل کې دوه رګه چرګه ټاکل شو

 ېدای، ځکهکګټه نشي اخیستل دا په دې مانا ده، چې له دوه رګه چرګانو څخه د دویم وار د تولید لپاره   ورکوي.

 . ويیې خپل خواص له السه ورک يچرګوړ
 

ېلو عمرونو او ستونزه ده، چې د چرګانو د روزنې په بېالبدا هغه  :(Cannibalism) یو بل خوړلد  کېچرګانو  په

و توککي ه خوراه ساتنه او پمځای کې د ډېرو چرګانو ساتل، د چرګانو ناس يوړوک بېالبېلو ډولونو کې پېښېږي. په یو

 ل کېږي.ګڼستر الملونو  د پیښیدو کې د منرالونو کمښت د دې ستونزې
 

او  حالتحي او یا په یوې ځانګړې سیمې کې د غیر صد چرګانو په یوې ډلې  :(Morbidity) په ناروغۍ اخته کېدنه

 .ځ ته راځيپه واسطه منته د ناروغۍ اخته کیدنه وایي، چې د ناروغۍ د عاملینو  وضعیتیا غیر نورمال 
 

و یا یوې اپه یوې ډلې  هکچد ناروغۍ د خپرېدو  :(Morbidaty Rate)ه کچد ناروغۍ د خپرېدو یا ناروغه کېدو 

 سلنې ته ویل کېږي. ۍ د پیښېسیمې کې د ناروغ محدودې
 

رګانو مړه د یو شمېر چ ډله کېکې د چرګانو په  سیمهځانګړې  هاو یا په یو پیښې مړینېد  :Mortality) ) مړینه

 .يو هکم ېد خپریدو تر کچ په افغانستان کې هکچ د مړینې کېدلو ته د چرګانو مړینه وایي او ډېری وخت
 

مال چرګ غیر نور ، یا ددلښکاره کې بدلون د ظاهريپه بدن کې  چرګ د:  (Disease symptom)د ناروغۍ نښې

 یا د چرګ په کړنو کې اختالل ته د ناروغې نښې وایي. حالت او
 

دو کاره کېښ دعالیمو  اود ناروغی د د ناروغۍ  په عامل د اخته کېدو :(Incubation Period)د ناروغی پټه دوره

 او مقدار پورې اړه لري. چې د ناروغیو د عامل په ډول ته وایي ترمنځ واټن

 د توليد ډولونه

 د چرګانو کوچنی فارم:

په  چرګان د افغانستان په ډیرو کلیوالو سیمو کې خلک د هګیو

ترالسه کولو لپاره  کوچنیو فارمونو کې د غوښې او هګیو د

 سادهد  کورونو په انګړ یا هم شاوخواکې ه ددغه روزن .روزي

چرګانو  ې. معموال ددترسره کېږي په مرسته په کوډیو کېوسایلو 

 ۍهګ 300کې  تقریبا  بهیرکال په  چې د نسلونه دورګه وي

توګه او هغه خلک چې د ماشین په مرسته په مصنوعي  .يتولیدو

 چرګانوروزنهد دهګیو  ېډول کورونوک دودیزپه تولیدوي د پسرلي موسم په پیل کې د  يچرګوړ یا په طبیعي توګه،
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. خو په نورو وختونو کې دغه هګۍ په نږدې کارويلپاره  چرګوړو د تولیدیو میاشتو لپاره د خپلو چرګانو هګۍ د در

اوبیا هغه هم  يسات ېوخت پور تر یو يچرګوړ زیږیدلي يلپاره یې کاروي. نو خوراکاو یا د  يمارکیټ کې خرڅو

کورنی د اړتیاوو د پوره  چرګانو لپاره خوراکه او د عواید د ي. السته راغلپلوري ېسیمو ک يکلیوال په خپلو شاوخوا

 .ږيیاداره کفارمونه په کلیوالو سیمو کې  دښځو لخوا  يکوچنډیری دا . لګويکولو لپاره 

 فارمونه: دهګيو چرګانو روزنې  لوی توليدونکي

په  يتولید لپاره روز چرګان د هګیو د يخلک هګۍ اچوونک

دوه رګه نسلونه د لوړ تولید  يد چرګانو ځانګړ موخه ېد

 ۳۰۰تقریبا  ړکیدو پرتهوله ک کې  اوږدوچې دیو کال په  لپاره

چرګان د  ينوموړ ي.نیس ېالند ېتر روزن ي،اچو ۍهګ

یزو ه امید س او يشرایطو سره ښه توافق لر يافغانستان داقلیم

نوموړو چرګانو دوه  د يښه مقاومت لر وړاندېناروغیو په 

نسلونه له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل شوي او دا دوه 

سلنه  ۸۰دي. کابو  نامتوتر ټولو  (و نسلونهیدهګ)ډوله چرګان

د  ې ځانګړتیاوېپوستکی لري چې نوموړ رنګه ېهګۍ ی

چرګوړو په ایستلو کې مهمه ونډه لري. دغه ډول چرګان د 

او په  يتولیدېږي کوم چې د چرګوړو ایستلو لوی ماشینونه لر ېپه موسم ک ينیمه سوداګریزو شرکتونو لخوا د پسرل

نو بزګرا ماشینونو پواسطه د ېد ګاز ېسیموک ي. همدارنګه په کلیوالږيکې ېخرڅالوته وړاند ېیزو بازارونوکه اسیم

 .يځایونو څخه ترالسه کړ یادوله  بیهچرګان په مناسبه  ينوموړ يخلک کوالی ش يلخوا تولیدیږ

 توليد لپاره: د غوښې ګانو روزنه دد چر

 ۷تر  څخه ۵ لهدغه ډول چرګان ژر وده کوي او  ډولونه روزل کېږي. يلپاره د چرګانو ځانګړ تولیدډېری وخت د غوښې د 

ې د حاللولو لپاره چمتو کېږي. د غوښینو چرګانو پوراوونیو 

کې  د  بهیراونیو په  ۱۴ځینې ډولونه ورو وده کوي، چې د 

کروندګر د چرګانو له واردونکو  ي.رسیږته  مرحلېحاللولو

ي اوپه خپلو فارمونو رانیس يشرکتونو څخه یوه ورځني چرګوړ

ته ورسېږي او  پړاوترڅو د حاللولو  ينیس ېالند ېتر روزن ېک

. افغانستان ته یو يکو ېخرڅالو لپاره  بازار ته وړاند د ېبیای

ورځني دوه رګه غوښین چرګوړي معمواًل له ګاونډیو هېوادونو 

څخه راوړل کېږي، په تېره بیا له پاکستان  او ایران څخه، ځکه 

نشته، چې دوه رګه غوښین  په افغانستان کې داسې فارمونه

 تولید کړي. يچرګوړ

 د چرګانو د فارم فعاليتونه

 د چرګوړو ایستل

هګیو  له همدې و اوولچمتوک وشرایط يته د محیط ساتلو اوهغو د ویتازه او القاح شوو هګ د ېپه یو مناسب چاپیریال ک

 اهم دیایستل په طبعي توګه وي او  يړوګچر د غهکېدای شي  څخه د چرګوړو را وتلو ته د چرګوړو ایستل وایي.

و ایستل د چرګوړ په طبیعي توګه د چرګوړو ایستلو ښه مدیریت د دوام داره تولید لپاره ډېر مهم دی. ه.مرستماشین په 

او  ارمونوچنیو فپه کو تګالره. د چرګانو ایستلو دا يفیل مرغانو په مرسته سرته رسیږ د د کوړکو چرګو او یاهم

 اشین پهمګټوره ده. په مصنوعي توګه د چرګوړو تولید د  يتولیدو يچرګوړ هکچکلیوالو سیمو کې کوم چې په لږه 

ت شمېر په یو وار زیا او د چرګوړو د تولیدولو ګټه دا ده، چې هروخت په مرسته ماشین دکېږي.  ترسرهمرسته 

 .پورې اړه نه لري ود چرګې په کوړکېدچرګوړي تولیدوي او د چرګوړو د تولید وخت هم 

 دهګۍ اچوونکو چرګانو روزل لپارهدسوداګری 

 

 تولید لپاره د ېروزل دغوښ غوښېنوچرګانود 
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يچرګوړ يپه واسطه زیږیدل ېډول دچرګ يعیپه طب  
 

 يچرګوړ يپه واسطه زیږیدل ېډول د فیلمرغ يعیپه طب

 

 په طبيعي توګه د چرګوړو ایستل

د ته  موخې ېنوموړ ي.راووځچرګوړي  څخه هګۍ له ېناستلو ته وایي ترڅوښد چرګې ک ویپه طبیعي توګه پر هګ

هګۍ  او کومېچې باید چمتو شي  هد همهم هد چرګو مناسبه ځاله )د چرګوړو ایستلو مناسب ځای( ډېر و لپارهرسیدل

وړو ایستلو ګچر د ي.شالسه تر پایلهتر څو مثبته  ياو تازه وشوې باید القاح  کارول کیږيچې د چرګوړو ایستلو لپاره 

دو مرحله لنډه او یړکونسل کې  د ک ځکه په نوموړي ږينسل څخه استفاده نه کې لپاره د هګۍ اچوونکو له اصالح شوي

و د یکمښت د پوره کولو لپاره د هګ نی ددېو نه کښییپه هګ ېپور ېمرحل يچرګوړو ایستلو تر اخردا چرګې د 

ځکه په هغوی کې   ېلپاره وروزل ش ېچرګوړو ایستن د ېچرګ يدوه مقصده وطن باید تر څنګ ونونسل یواصالح شو

سټ په ند لیکوال د تجربو په ب په هګیو کښینی. ېپور پړاو يد چرګوړو ایستلو تر اخرن ړکیدو مرحله اوږده اوود ک

 ۲۳تر  ۲۰غوره دی، ځکه هغوی په یو وار د و موندل ډیر فیلمرغان وړکوکد عي توګه د چرګوړو ایستلو لپاره یطب

 . يچرګوړو ایستلو وړتیالر ۱۲چرګانې په یو وخت د  ېړکوچرګوړو ایستلو وړتیا لري اوک

 

یو څخه ځینې چرګې مخکې له دې چې چرګوړې له هګ وسو ځکهاکې  باید دقیق و ټاکنهپه  وړکې چرګېبله داچې د ک

ر دې په ټپه درېږي. هغه چرګې چې ت یلړکې د چرګوړو ایستلو  اسې مهالچې په د –ي اڅیږي، له هګیو پوځراو

او  يیو کښینو د دې بهیر تر پایه پر هګڅتر يش ، باید وټاکلېوي يهم د چرګوړو ایستل تجربه کړ ځل یو یېوړاندې 

ګۍ جنین ده کې پایلهچې په  يهګۍ نه اړو په مهالکښیناستلو  د هغه دا چې پر هګیو يت لرعادیو بل بد  چرګې ېځین

ي شله وجود سره تماس لري، ګرمه  ېکله چې د هګۍ یوه خوا، کوم چې دد ډیری چرګېخو ،ټکی سره نښلیوله پ

ن ته له دی جنی پرتهمګر په دې کار سره جنین د هګۍ له پوټکي سره نه نښلي -چرګه هغه په خپلې مښوکي اړوي

 ه پیلیدول بهیر ځای )ځاله( ددې د ایستنېاو د چرګوړو  ېچرګان ېشو ټاکلد چرګوړو ایستلو لپاره  تاوان رسېږي.

 او همدارنګه يکښین ېهګیو باندپر ډول  آرامپه  ېشي ترڅو چرګان پاشد پرازیت ضد درملو پواسطه  ېمخک

 .يڅخه وژغورل ش د پرازیتونو له حملې يچرګوړ يزیږیدونک يراتلونک
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 هګیو په ظرفیت سره( ۴۰۰ماشین )د يیستلو ګازامصنوعی ډول د چرګوړو په 

 

 په مصنوعي ډول د چرګوړو ایستل:

او په زړه پورې تجربه ده. دا یو ساده  يخه د چرګوړو ایستل یوه علمي، عملو هګیو څید ماشین په مرسته له القاح شو

وخت کې  د  يپرته به یوه بریالۍ پروسه نه وي. په اوسن ېتعقیب شي، لد سر رکتیایبهیر ندی بلکه باید په ډېرې ځ

وړده له همدی کبله باید د  کارولوپرمختګ کړی او ډیره د ي الرې زیات عیطبواسطه تر یستل د ماشین پاچرګوړو 

زده  يتر څو نوموړ يشوډول کار  يپه عمل په دې اړه زدکوونکو سره له وټونو کېلیسو او انسټیټ يپه مسلک ېکرهن

 يته په راتلونک ېټولن ېاو خپل يته چمتو ش مرستېوروسته له بزګرانو سره پدی برخه کې  څخهله فراغت  کوونکي

 .يکې  د خدمت مصدر وګرځ

 

 :نهوپه مصنوعي ډول د چرګوړو د ایستلو پړاو

 تر هپایلڅخه ښه  له عملیېایستلو لپاره چې د چرګوړو ذخیره کول: ددې هګیو انتخاب او ره دچرګوړو ایستلو لپا د

د ې چیره ک .ږيکوم چې د چرګوړو ایستلو لپاره غوره کې شيواملرنه پ ته فیتیهغوهګیو ک ه ده چې داړین السه شي

چرګوړو ایستلو پر  پر مهال سم مدیریت و نه شي، د هګۍ پر کیفیت او د لیږدولوهګۍ د ټاکلو، ذخیره کولو او یا د 

هګۍ را ټولې  کافي څووساتل شي، تر  توګه ههګۍ باید وټاکل شي او په سم ېالقاح شو کولی شي. ېوړتیا منفي اغېز

ورځوڅخه د  ۸-۷له  ېیعن ياو تازه  و ېم کې هګۍ باید القاح شوګاایستلو بهیر پیل کړو. په اول د او د چرګوړو 

او هر څومره چې  يځکه هګۍ د وخت په تېرېدو سره د چرګوړو ایستلو وړتیا له السه ورکو ينه و ېمود ېزیات

. خو که د ياو امکان لری نطفه خپل ژوند له السه ورکړ ځيرا کم تولید ورڅخه السته هکچغه په ه يش ېپات ېزیات

 هم هګیو د کمښت ستونزه وي یا د چرګوړو ایستلو ماشین او یا کوړکه چرګه نه وي، هګۍ تر دریو اوونیو پورې

 ېدرجې اړولو ته اړتیا لري او د ساتن ۱۸۰ ماو ه يکړای ش چمتوته رشرایط و يشرط چې محیط ېساتلی شو. خوپد

. يسلنه برابر ش ۶۰باید  یې ي او لندبلدرجو پورې و ۱۸ - ۱۵ په کچه له دید سانتي ګر د تودوخې درجه باید کوټې د

بوی  تیزاو له هغه شیانو څخه کوم چې  يو هپه وسایلو مجهز بدلولو د تازه هوا د ه اووچ، هباید پاک کوټه ېد ساتن

او د  يجنین په نمو پیل کو سم ه تشکیل سرهلځکه د هګۍ . يونه رسیږ تاوان تر څو جنین ته یرې ويل يتولیدو

حجرو  زرګونوجنین د   ې مهالچې پد يیږبشپړ ېمرحل نۍجنین لومړ د مخه څخه د هګۍ تر راوتلو د بدن له ېچرګ

د  تودوخه چاپیریال بهرنيځکه چې د  يجنین انکشاف دریږ د ي،اچووهګۍ ه چرګ ېچ ېوروسته له د .يو یلرونک

 .ياو ځان ته د استراحت حالت غوره کو يجنین ته کومه صدمه نه رسیږ وخت کې ېپد ه ده اوکمله بدن څخه  ېچرګ

جنین خپل انکشاف ته  مهال کې ېپد يسانتی ګراد څخه لوړه و ۲۵درجه له  د تودوخې ې د بهرني چاپیریالخو کچیر

ترڅو د  يوش هڅهنو باید  کیږي الملچې دغه ضعیف انکشاف د جنین د تلف کېدو  يپه ضعیف ډول ادامه ورکو

 يخپل داخل يش ېد زیات وخت لپاره وساتل کېچاپیریال هګۍ په وچ  ېنوموړ که. ته پاملرنه وشيشرایطو  چاپیریال

 ېکولو لپاره باید د ساتن ېد لر ستونزېې دد يګرځ الملمحتوا د وچیدو  يداخل چې دهګۍ د يرطوبت له السه ورکو

څخه د زیات وخت لپاره ساتل  ۍاون ې. د یادولو وړده هغه هګۍ چې له یوچمتو شيندبل ل ېجرد  ۶۰په کوټه کی 

د جنین د  ېباند يټکوترڅو د هګۍ په پ وڅرخولی شي ېپه خپل محور باند ېدرج ۱۸۰ ېدوه ځل ېباید دورځ يکېږ
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ل چې په آسانه وڅرخو ږيیپه مایل حالت کې ساتل کشتونو کې اېښودل شوي او تهګۍ په 

وی دنښلیدومخنیجنین د دهګۍ په پوستکی باندی  آسانه کوي او دا کار د هګیو اړول شي،

 . کوي

 

 

  ایستلو لپاره د هګیو انتخابول  د مصنوعي چرګوړو

 د ماشین په طشتونوکی د هغوی ځای پر ځای کول

 دلیږد څخه مخکی دهګیو بسته بندی یعنی ځای پرځای کول 

هګیو په لویو ګدامونو کې  دغه  او د تر سره شيالس په واسطه  پروسه باید د ېنوموړ او يڅخه مخنیوی وش نښتلو

چې د لوړو او ژورو  ېاو نه داس ولرياو منظم شکل  روغباید  ټکیهګۍ پو . ديپه اتومات ډول ترسره کېږ چارې

ځکه د ډبل  ئڅخه ډډه وکړ ټاکلولرونکو هګیو د  ي. ډبل او یا نازک پوستکيو يپه مکمل ډول عاد ېیعن يلرونکی و

نازک  پهراوتالی او  يسره نش ۍد چرګوړو ایستلو په اخره مرحله کې  په اسان يهګیو څخه چرګوړ يلرونک يپوستک

چرګوړو  . دينه و يغن مخېله  شتون کلسیم د او همدارنګه د ترسره کیږيتبخیر زیات  لرونکو هګیو کې يپوستک

 زیاتوزن هم  ېکې د هغ ټاکلوایستلو هګۍ په 

 . يګرامه وزن ولر ۶۰-۴۵هګۍ باید  ېنوموړ ياهمیت لر

 

 او لیږدول: يهګیو بسته بندو ید القاح شو 

هګۍ له بازار څخه اخیستل  ېکه د چرګوړو ایستلو لپاره ټاکل شو

لیږدول او یا دا چې هګۍ له یو ځای څخه بل ځای ته  يشوې و

تدابیرو ته اړتیا لري چې باید په پام کې ونیول شي، ي، جدي کیږ

ترڅو د هګیو د چرګوړو ایستلو وړتیا خوندي شي او د له منځه تلو 

د هګیو په  له لیږدولو څخه ېمخه یې ونیول شي. اړتیاده هګۍ مخک

کې ځای په ځای شي.  هپروړ په او یا کې( ږمنځیو)مخصوصو پیټیو 

ه رپرمهال د هګیو پڅه څوکه پورته خوا ته او تې يد بسته بند د هګیو

کلک او شدید ټکانونه  په او  يېښودل شښالندې خوا ته کیې څوکه 

باید تر ډیره  يو ېکه شون؛ نو يلر ېاغیز يهګیو منف یوالقاح شو

څخه کوالی شو هګۍ د موټرونو په  يته له بسته بندسورو پورې د هګیو له ټکان خوړولو څخه مخنیوی وشي. حده

اړتیا ده، چې هګیو ته د لیږد په وخت کې مناسب په موسم کې  ياوړ . دولیږدوووسیله له یو ښار څخه بل ښار ته 

 . يش چمتو کړایدرس کې  تشریح شوه  يدرجه لکه څنګه چی په مخکن وړ تودوخې رطوبت د

 د چرګوړو ایستلو ګازی ماشین:

نوعي و په مصوي، ترڅچمتو کتودوخه، تازه هوا او لندبل  اړینه ماشین هغه وسیله ده، چې هګیو تهد چرګوړو ایستلو 

 ډول چرګوړي تولید کړي.

توکي  د هغوی د سون تیاماشینونو یوه مهمه ځانګړ ې. د دکې شتهد چرګوړو ایستلو بېالبېل ماشینونه په بېالبېلو اندازو 

. په ټوله کې د چرګوړو ایستلو برېښنایي ید هغوی ظرفیت د تیااو بله ځانکړ ي)معمواًل د څراغ تېل، ګاز او برق( د

 دېسیمو کې  يوړ نه دي، په تېره بیا په کلیوال کارولوماشینونه په افغانستان کې د ډاډمنې برېښنا د نه شتون له امله د 



 

 روزنې بنسټيز مهارتونهچرګانو د د 
11 

 نده بل ښودونکیاو ل تودوخې د
 

 د اوبو واړه او غټ پتنوسونه
 

 ترموسټاټ ،تنظیموونکې آلهد تودوخې 

 

 ونیسو. ېالند ېمطالع دماشینونه  يګاز غواړوسره ته په پاملرنې ټکی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 د تودوخې او لندبل ښودونکی:
ه تر ټولو ن لپارمالوموي. د ماشی هخلي تودوخه او د اوبو د تبخیر کچماشین دا د هغه وسیله ده، چې د چرګوړو ایستلو

 .درجې وي ۳۹ سانتي ګریډسلنه ده او د تودوخې درجه باید د  ۷۰تر  ۶۰ښه لندبل 

 
 ترموسټاټ )د تودوخې تنظیموونکي آله(:

ودوخه له تساتل دي. هغه دا چی کله   تودوخېدرجې  ۳۹ سانتي ګریډترموسټاټ هغه آله ده، چې لومړنۍ دنده یې د 
ه تې منبع پورته کوي چې په پایله کې  د تودوخ ښد ماشین سرپو وسټاټ انبساط کوي اودرجو څخه زیاته شي ترم ۳۹

ه سړیږي درجو ته راځي یعنې ماشین یوڅ ۳۹اجازه ورکوي تر څو خپله تودوخه بهر کړي او کله چې تودوخه بیرته 
ر هغه ترموسټاټ بیرته لومړني حالت ته راځي یعنې منقبض کېږي دغه بهی ماشین سرپوښ بیرته ښکته کېږي او د

 او کې  ښه تنظیم شوی وي.ړولو په لومړني پماشین دعیار ي چې ترموسټاټ دوخت ښه ترسره کېږ
 

 

 

 :هګیو په ظرفیت د چرګوړو ایستلو د یو ګازي ماشین اېښودل ۴۰۰د 

 تودوخې د ې نشي.شي تر څو هګۍ یوې خواته کږترازو بآشي یا ل ودروپه متوازنه توګه په خپلو پایو  باید ماشین

په سانتي متره فاصله وي(  ۲تر  ۱یو معین ځای کې )د ایشتوپ د قیف او رادیاتور منځنې برخې تر منځ په باید منبع 

حال کې  چې  ېبو دپتنوسونو ایښودل په داسو. د اويته برابر  ېبرخ ۍچې د رادیاتورمنځن شي یښودلکښډول  ېداس

ماشین د الندنیو سوریو د بندیدو  د چې يولر خواته قرار ېدرواز لوی پتنوسونه دماشین داخل او واړه پتنوسونه د

 تودوخهدرجی سانتی ګراد  ۷۰-۶۰بوڅخه چې د وبرخه ډکول له  داسی ګرمو ا ۳/۱پتنوسونو  او د يونه ګرځ المل

الي مطابق په لومونکی باید د هګیو د لوړوام ترمامیتر یا د تودوخېد چرګوړو ایستلو ماشین د ښه تنظیم لپاره،  .يولر
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نننۍ برخې د  ېښودل شي. د ماشین دښپه مایل ډول ک د ماشین دننه ېڅخه لیر ېمتره له داروز يسانت ۵ډېر دقت سره 

 يږیپېچ په کلکولو او سستولو تر سره کېږي. د چرګوړو ایستلو ماشین هغه وخت عیار بلل ک اړوند دتنظیم  تودوخې

لوړ  سانتی متره په فاصله ۲-۱ رادیاتور څخه د او د ماشین  سرپوښ د يوښی درجه ۳۹.۵ سانتي ګریډترڅو ترماتر د 

ته الس مه وروړئ عیارولو پیچ  د ېپور پړاو يخرنآوروسته د چرګوړو ایستلو تر ماشین له عیارولو  د. يقرار ولر

 تنظیم شوی حالت ترڅو خپل کړی له هګۍ ایښودلو څخه عیار ېساعته مخک ۱۲ لږ تر لږهاو د چرګوړو ماشین 

 .کې کښیږدئ ماشینپه او وروسته هګۍ  يوسات

 د چرګوړو ایستلو د ماشین مدیریت

یالی تر هیر برب ونیول شي، ترڅو د چرګوړو ایستلود چرګوړو ایستلو په بهیر کې باید څلور مهم فکتورونه په پام کې 

 .يی ونیول شو ېالند ېډول تر څیړن ېفکتورونه په الند يسره شي چې نوموړ

      تودوخه )حرارت(: (1

 .يش درجو پورې برابره ۳۹تر  ۳۸له  سانتي ګریډد چرګوړو ایستلو په ټول بهیر کې د تودوخې درجه باید د 
 ه داخل کې پکوم چې د ماشین  اداره کیږيریعه ذد ترموسټاټ په  او يږیپواسطه ښودل ک ترمامیترد تودوخې درجه د 

 . مسوول کس باید په هرو دوو یا درېیو ساعتونو کې د تودوخې درجه وګوري.يلرموقعیت 
 

 :لندبل (2

 ېچرګوړو ایستلو لپاره  ساتل  شود کې  کوټهوخت په تېرېدو، هغه هګۍ چې په  د

یې خپل حجم زیاتوي، لکه څنګه چې  کڅوړهخپل لندبل له السه ورکوي او هوایي  يو

 ي،لندبل له السه ورکړ ياو داخل شي ر کې ښودل شوي. که هګۍ ډېرې وچېانځوپه 

ېږي او جنین له منځه ځي. له همدې امله باید د اوبو په وړتیا یې کمد چرګوړو ایستلو 

د  .شي واچولاوبه  لپارهلندبل د تولید   پتنوسونو کې، چې د ماشین په داخل کې دي د

د اوبو له تبخیر کیدو وروسته )د وقت په تیریدو  سلنه ده. ۶۰تر  ۵۵اړتیا وړ لندبل له 

 ېاو ګرم ېچې یخځکه  ئمیږي( له نسبتا ګرمو اوبو څخه کار واخلد پتنوسونو اوبه ک

 ۍګرم هم د یا په درېیو وروستیو ورځو .يمستقیمه اغیزه لر تودوخېماشین په  اوبه د

د  يپر غول کوټې د د چرګوړو ایستلو ه موخهزیاتوالی پ په وچ موسم کې د لندبل د

سفنجونو ایښودل د ماشین په پتنوسونو کې د لندبل په تولید کې ا هم د بو پاشل یاوا

. ينګړ بو سره مستقیم تماس پیداوهګۍ له اهم هیڅکله  خوشي مرسته کوالی 

ضرر جنین ته د  ېوړو ایستلو په بهیرکګزیات لندبل د چر ېهمدارنګه له انداز

 .المل کیږيرسولو

 دتازه هوا تبادله: (3

 د يپوټک کې اکسیجن د هګۍ د بهیرپه  ېجنین د ود د هوا دوران مهمه ونډه لري. چېګوړو ایستلو پرمهال د رد چ

ه داخله اشین تم باید دې امله تازه هواه سوریو له الرې داخلېږي او په همدې وخت کې کاربن دای اکساید بهر کېږي. ل

شین په د ما وهد ونو په مرسته، چېسیستم معمواًل د دوه ډوله هواکش لیدو بدد . د هوايجنین له منځه ځ ېلد پرته يش

یستلو چرګوړو ا دیات ید سیسټم په اړه ډېر جز ېتبادل د هوا برابریږی. د ي،لر شتونبرخه کې  ۍاسنه په پالندنۍ او دو

 .رکول کېږيدماشین د ورځنیو عملیاتو په برخه کې 

 د هګیو موقعیت او اړول: (4

 ېو مخکې د ساتنلتر اېښود کې ماشینپه هګۍ اړولو ته اړتیا لري، هغه ډول اړول چې  دچرګوړو ایستلو په بهیر کې

 او تر اتلسمې یلیږيساعته وروسته پ ۱۸ په ماشین کې له ایښودلو څخه هګیو اړول د. ی دیپه کوټه کې  تشریح شو

لویوالی، چې  کڅوړېهوایي د د هګۍ 
له السه ورکولو  د لندبل ننني د ېدهغ

 يښودنه کو
 

اوومه 

 څوارلسمه ورځ ورځ

 اتلسمه ورځ
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 وډاډه شواړول له تر څو دهغوی ېشو په نخښه هګۍ
 

 د چرګوړو ایستلو په بهیر کې  د هګیو معاینه
 

وخت سهار او  يدوه ځلې په ټاکل ې په ورځ کېورځې پور

باندې باید یوه نښه وکړو، ي. په هګیو ترسره کیږماښام 

ترڅو ډاډه شو چې ټولې هګۍ اړول شوي دي. هګۍ په 

)سهار( ولیکئ او Mخوا ته  ېمارکر نښه کړئ د هګۍ یو

)ماښام( ولیکئ. ټولې هګۍ باید په یوه وخت  Eخوا ته بلې 

 Mاړولوکې  د  ياو په راتلونک يخواته قرارولر Eکې د 

یو او در ېک ساعتونو . په اتلسو لومړنیويلوم شاتوری م

ورستیو ورځو کې باید هګۍ وا نه ړول شي. دا کار ځکه 

وده  لومړنیو ساعتونو کې جنین ۱۸ې په باید و نه شي، چ

او هر ډول اړول ښایي جنین ته تاوان ورسوي او په  ېوپیل

وده  هتوګ هپه بشپړ يدرېیو وروستیو ورځو کې چرګوړ

 ي او د هګۍ اړولو ته اړتیا نشته.وړې ک

 د هګیو معاینه کول:

یا دغه بهیر ښه آچې  ډاډه شو، ترڅو ورد معاینې لپاره وګواو د جنین د ودې  کیدو موږ اړتیا لرو تر څو هګۍ د القاح

 په وخت کې  حفظ الصحه باید ېد معاین روان دی او که نه.

او مخکې له دې چې د هګیو معاینه پیل  په پام کې ونیول شي

همدارنګه  ډاډه کړو اوځانو ینځوالسونه باید پاک و ي،ش

 بې ضررهپاکه او  کاروولپاره  ېمعاین نور منبع چې د کومه د

ګراد یسانت ېدرج 30. د معاینی خونه باید تیاره او د يو

پر بنسټ د ماښام  ېربج. د لیکوال د تولري خهوتودشاوخوا 

 ېد نوموړ او ه دیښترسره کول  ېد معاینپه وخت کې 

ګروپ او  يکولو لپاره د یو ټیټ ولټاژ لرونکتر سره  ېمعاین

هګۍ  ېده کوم یادولو وړ ګروپ ته اړتیاده. د يهم یو الس یا

 اوږدوبهیر په  ېدد ،يچې د چرګوړو ایستلو لپاره ټاکل شو

، ېپه څلورم ېچې دغه معاین يځله باید معاینه ش ېکې  در

او هره یوه  يکې  ترسره کېږ ېورځ  ېاو څورلسم ېاووم

 . يپه الندی ډول په لنډه توګه تشریح کېږ ېی

 معاینه: ېورځ ېد څلورم

ل په نه د جارګو ېد وین ،ټکی )جنین( ووینو ېپر مهال یو وړوک ېمعایند  ېد څلورمې ورځ به په القاح شوو هګیو کې

ته رپونو له رګ ېهګۍ چې القاح شوي نه وي صافې مالومېږي او یا د وین ېاوکوم يښکار يله جنین څخه را وتل ډول

 یوه توره کړۍ پکې مالومېږي. به

 معاینه: ېورځ ېد اووم

ي؛ و وړ درګونه هم د لید ېپه اوومې ورځې کې جنین د یوه تور ټکي په څېر د هګۍ په مرکز کې مالومېږي، د وین

 یارهت او يو يشو ېدږبل ته ن او لږ څه ډبل او یو يخو د څلورمې ورځې په څېر په واضح توګه د لیدو وړ نه و

 .يځانته غوره کړی و ېی رنګ

 معاینه: ېورځ ېرلسمادڅو

جنین ي و ېنیول ېزیاته برخه یهګۍ  او د يو یجنین ښه انکشاف کړ ېپور ېورځ ېرلسماماشین کې ترڅوپه چرګوړو ایستلو  د

 مالومېږي. هبرخه نیمه تت ېکڅوړ د هوا تت ښکاري او یوازې د
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 اوومه ورځ څلورمه ورځ
 

رلسمه ورځاڅو  

 

هګۍ ېغیر القاح شو  ښایي په باکتریا ککړه وي 
 

 جنین د يکوم جال پکی ندی تشکیل شوی امکان لر

 يپه حال کې  نو ېود
 

 

 
 

 چرګوړو ایستلو ماشین د فعالیتونو د ثبت جدولد 

د د چرګوړو ایستلو 

ماشین د مدیریت 

نظریات يکوونک  

وټ
دک

 ې
جه

در
 

شپ
د

 ې
ه 

پ
ال

مه
 

وټ
 ک

د
 ې

جه
در

 
ځ
ور

د
 ې

ه 
پ

ال
مه

 

شپ
د 

 ې
ه 

پ
ال

مه
 

جه
در

ن 
شی

ما
د 

 

ځ
ور

د
 ې

ه 
پ

ال
مه

 
 

جه
در

ن 
شی

ما
د 

 

نه
ای
مع

ه 
هم

دو
 

ۍ
مړ

لو
 

نه
ای
مع

 

وو
ش

و 
ات
 م

 د
یر

شم
و 

ګی
ه
 

یو
شو

و 
مړ

د 
 

 ی
فه

ط
ن

 ي
یر

شم
و 

ګی
ه

 

کو
ون

لر
ه 

 ن
فه

ط
دن

 
یر

شم
و 

ګی
ه

 

یر
شم

یو
ګ
 ه

کو
ون

لر
ه 

طف
 ن
 د

یر
شم

و 
ګی

 ه
د

 

ره
می

ش
و 

ځ
ور

د
 

            0 
            1 
            2 
            3 
            4 
            5 
            6 
            7 
            8 
            9 
            10 
            11 
            12 
            13 
            14 
            15 
            16 



 

 روزنې بنسټيز مهارتونهچرګانو د د 
15 

            17 
            18 
            19 
            20 
            21 

 

 په کورنیو الوتونکو کې  د چرګوړو ایستلو نیټه د ورځو په شمیر

 په حساب ېچرګوړو ایستلو موده دورځد  الوتونکي يکورن

۲۳ ـ۲۱ چرګان  

 ۲۹-۲۸ فیل مرغان

 ۲۸ ۍهیل

 ۳۱-۲۹ قاز

 ۲۸-۲۶ هکیکر

 ۲۸ طاووس

 ماشین ورځنۍ کړنې: يد چرګوړو ایستلو ګاز

یو په شین د هګهګیو پاکول او تنظیمول د ما یولپاره د ټاکل شود چرګوړو ایستلو  ورځ: يصفر ېدفعالولو لومړنی شیب

 کول، د تر ځای پرځاییترمام د ېریمتره ل يسانت ۵ څخه ېدروازله  کې، د ماشین په داخل کې  Egg-trayپتنوس 

لیتره اوبو  يمل ۱۵ لهریستال  ک ۵-۴د پوټاشیم پرمنګنیټ  لیتره فورمالین  او يمل ۵کار لپاره  ېماشین تعقیم کول دد

یښودل اماشین کې  په دقیقو لپاره  ۳او د  ياچول کېږ ېورباند دسمال يیو کاغذاو  يګډیږ کې لوښيسره په یو 

ر څخه سر درادیاتو ي اوبه، د ګرمیدو په وخت کې امکان لرکیږي اوبه اچول ېتود رهټلی 8رادیاتور کي په  .ږيکې

اره لپ ېتبادلهوا د ، ديپوره کولو ورسته خپله بندیږ د ېد درجاو  ياو نارمل حالت شمیرل کېږ يچې دا یو عاد يوکړ

اشین ماو کله چې  يحصه خالصیږ ۳/۱ يسور ينیاو الند يبندیږ په مکمله توګهوخت کې   ېپد يسور يهوا پاسن د

 . کې ایښودل کیږيماشین په هګۍ  نو په دې مهال يښه عیار ش

 

 ول دڅرخهغوی د  اولول ځایونه یوله بل سره بد پتنوسونو سهار او ماښام د هګیو د لومړی او دوهمه ورځ:

و د اړول د)وروسته دهګیو اړول  ساعتونو ۱۸ له، يکړای ش تودې ډولهګۍ په یو  ېترڅو ټول په کچې درجو۱۸۰

 .ينش ېترڅو هګۍ یخ يترسره ش بیړه. د اړولو عملیه باید په (درس  مطابق
 

 . څرخول  هغوید درجو په اندازه  ۱۸۰بدلول او د  پتنوسونو هګیو د سهار او ماښام د هګیواړول، د درېمه ورځ:
 

ودوخې تدرجې د  ۴د هګیو سړول، په دې مانا چې  درجې په اندازه ۴د سانتي ګریډ د په سهار کې څلورمه ورځ:

نه باید معای او دکول ا ېریاو خرابو هګیو ل معاینه کول، د غیرالقاح شویود هګیو په ماښام کې ، د هګیو اړول او کمول

 په بېړه تر سره شي.
 

 ۱۸۰غوی ه د لول اود ځای بد پتنوسونوهګیو اړول، د  ښام دسهار او مامعمول سره سم  د پنځمه او شپږمه ورځ:

 ول.څرخ ېدرج
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دوران  و په اندازهدرج ۱۸۰او هغوی ته د  بدلول پتنوسونو سهار او ماښام د هګیواړول، دهګیو د اوومه ورځ:

د او  ۳/۲وریو دالندنیو س لپاره ېدتبادلهوا  د يلوړه و ودرج ۲۵له د یګر يسانت تودوخه د ېورکول، که چېرته د کوټ

 ېلسم تر يسور يباید نوموړ يڅخه کښته و ۲۵درجه له  ېد تودوخ ېکوټ د او کهخالصول  برخه ۳/۱پاسنیو سوریو

 .يبند وساتل ش ېپور ېورځ
 

 ورځ: اتمه

 او ماښام د هګیواړول، دهګیو د سهار 

 ۱۸۰او هغوی ته د  بدلول پتنوسونو

درجو په اندازه دوران ورکول، که چېرته 

په  ېد کوټ يکم و ې څخهسلن ۶۰لندبل له 

 غولي د اوبو شیندل.

 

 

 

 

 

 

 

 دوران ورکول. درجو په اندازه ۱۸۰او هغوی ته د  بدلول پتنوسونو سهار او ماښام د هګیواړول، دهګیو د نهمه ورځ:
 

ه د تو هغوی ا بدلول پتنوسونو سهار او ماښام د هګیواړول، دهګیو د لسمه، یولسمه، دولسمه او دیارلسمه ورځ:

 ۲/۱په لسمه ورځ  ،يخالص شو يوه ن يسور يورکول، کچیرته په اوومه ورځ پاسندرجو په اندازه دوران  ۱۸۰

 .يماشین کنترول ترسره ش ډول د معمول سره سم د ياو په عموم يش صهبرخه باید خال
 

 رلسمه  ورځ:اڅو

رځو وېږدو یو څه ګرمي احساس کړو او د نورو ښکه هګۍ پر سترګو ک هه کچپه سهار کې د هګیو سړول په هغ (1

 هګیو اړول. په څیر د

 وي. یکول چې جنین یې له منځه تلل ېپه ماښام کې د هګیو عمومي معاینه کول او د هغو هګیو لر (2

 بدلولاړول او د پتنوسونو  معمول سره سم د هګیو د (3

 هواسطګرمو اوبو پ تړمو برخې ډکول د ۳/۲بو پتنوسونو وهمدارنګه دا (4

 برخه خالصول ۳/۲ماشین دالندنیو سوریو  د (5

 

  ورځې فعالیتونه دې تکرار شي. ېد نهم :پنځلسمه او شپاړسمه ورځ
 

ډک  وبوپورهاورځې فعالیتونه دې کټ مټ تکرار شي، همدارنګه د اوبو پتنوسونه باید له ګرمو  ېنهمد اولسمه ورځ:

 اوبه وشیندل شي. دې پر غولي ېشي او د کوټ
 

دروازو  دماشین  مطابق او د ېورځ ېنهم په سهار او ماښام کې د وروستي ځل لپاره د هګیو اړول د اتلسمه ورځ:

 ېپور پړاوه وروستيبندول د چرګوړو ایستلو تر 
 

 پوښل. وشیشاو فعالیتونو تکرارول او په یوې پردې سره د دروازو  د ورځې ېد نهم نولسمه  ورځ:
 

 تلپرانیس تکرارول او په پوره توګه د الندنیو او پاسنیو سوریو وفعالیتون د په څېر ېورځ ېد نهم شلمه ورځ:
 

 

 ول )د چرګوړو ایستلو ماشین الندې اوبه شیندل(چمتوکپه وچ موسم کې مصنوعي لندبل 
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 چرګوړي  يپه ماشین کې  راوتل
 

 یوویشتمه ورځ:

مه چې هوا ګر یدایو نورمال حالت دی، خوکه چېرې چرګوړي شور کوي دا په دې مانا د يکه چرګوړي غلي و (1

 .يآرام ش يکړای شي ترڅو چرګوړ هاید لږ څه کمب تودوخهده او 

ره لو لپاترڅو چرګوړو ته ځای پراخه شي. د پوټوکو د را ایست ئد هګۍ د پوټوکو ټوټې له ماشین څخه راوباس (2

ئ وباس انتظاریې را وباسئ، که نه  هرئ. که چرګوړي وچ شوي وي بهر کړب سونهپتنواړتیا نشته چې د ماشین 

 چې چرګوړي وچ شي او بیا یې راوباسئ.

 .يچې تر څو ښه وچ او په خپلو پښو ودریږ ئصبر وکړ يده ونال يکچیرته چرګوړ (3

 له چې ،ئوکړ مرسته سره غوه له ي،ځڅخه راوو هګیو نه دي بریالي شوي چې له تراوسه چې چرګوړي هغه (4

 خهڅ هګۍ له برخه ېد ګیډ چرګوړو د چې مه کوئ، کوئ. هڅه بېځایهمه  ېي وزر خو څخه سر راوباسي، هګۍ

 شي.ې پات کې هګۍ په ډېروساعتونولپاره د باید برخه دا چرګوړو راوباسئ. د
 

ې پور ورځې ۱۸ساعته په ماشین کې تیر کړي بیا د چرګوړي ایستنې د بهیر تر  ۱۸وروسته له دې چې هګۍ  :نوټ

 ایونه یې بدلیږي.درجې تاویږي او ځ  ۱۸۰ پتنسونههګي څرخول کیږي او  هره ورځ سهار او ماښام
 

 له ماشین څخه د چرګوړو را ایستل

د نورو په پرتله  يچرګوړ يورځو پورې ده. لومړن ۲۳تر  ۲۱له له هګۍ څخه د چرګوړي د راوتلو نورماله موده 

را  څخه ساعته مخکې او یا وروسته له هګۍ ۸ښایي 

ووځي، دا کومه ستونزه نه ده او اړتیا نشته چې چرګوړي 

 تر یوې مودېله ماشین څخه راوباسئ، ځکه چرګوړي 

ر او ژ يته اړتیا لري. که چرګوړ ووچېدي او وده نپوری ال

وروسته له ماشین څخه  وده له هګۍ څخه تر بېلېدنال

او ومري. له  يله منځه الړ ش يامکان لر ي،راویستل ش

بلې خوا په ماشین کې د ډېرې مودې لپاره د چرګوړو له 

زیات پریښودلو په  ډډه وکړی ځکه د همڅخه  پرېښودلو

اود  يد خپل وجود اوبه له السه ورکو يچرګوړ صورت کې

 يتخنیک له هګیو څخه راونه وتل، يساعتونو کې ټول چرګوړ ۱۰ و. که په اوليکیږ ورته پیدا ستونزهډهایډریشن 

هم  يې راوباسئ. همدارنګه د هګیو پوټکسپارښتنه داده چې د ماشین دروازه خالصه کړئ، وچ او قوي چرګوړي تر

اوماشین  يباید راونه ایستل ش يده او ضعیف دناو یاال يراوتل يچې تر اوسه ند يچرګوړ هغه ېترې را وباسئ.او پات

. را ایستل شوي چرګوړي هغه کارتنونو کې  يهم راووځ يچرګوړ ېترڅو پات يساتل شډول و يچاالن او په عاد

یا یې  او وپلورئ يچرګوړ ينوموړ ئپالن لر ه، کيد يشو چمتوورته  ېله مخک ېکوم چې مخکئ ځای پر ځای کړ

 يانرژ هغهچرګوړی  په دې مهال کېځکه  ترسره شي ېساعتونو پور ۲۴باید تر  چارهنو دغه  یږدوئلو بل ځای ته

په او یا  په مهال لیږد د يڅخه امکان لر ېده لپرته . له ځانه سره لري ده ېتر السه کړیې دهګۍ له زیړو څخه  ېچ

 .يخپل ژوند له السه ورکړ يزیات شمیر چرګوړکې   لږې مودې

 د ماشین پاکول:

هګیو  دباید  د ماشین پاکول د ماشین د مدیریت یوه برخه ده. کله چې د چرګوړو ایستلو بهیر پای ته ورسېد، لومړی

. د يشپوټکي او هغه هګۍ چې چرګوړي یې نه دي کړي له ماشین څخه را وایستل شي بیا ماشین پاک او وچ کړای 

ه لروسته و. ئپه ګرمو اوبو او صابون پاکې پریمنځ ېرادیاتور څخه اوبه راوباسئ او د ماشین ټولې برخماشین له 

کړئ او  مخلوطسره  وسي سي اوب ۲۰له  هکرستال ۸تر  ۷له  (سي سي فارمولین د پوتاشیم پر منګنیت )پټاس ۸ ېهغ

کې  ماشین په قاب د یوه ساعت لپارهنوموړی  واچوئ ورباندې بیا یې په یوه قاب کې واچوئ او کاغذي دسمال

ه توګه تعقیم مسترڅو په  ئېږدښته ک وساعتونو لپاره یې د لمر وړانګ ۵راوباسئ او د  هرڅخه ب ېاو بیا ماشین له کوټېږدئ ښک

 .شي



 

 روزنې بنسټيز مهارتونهچرګانو د د 
18 

 نښلول د فارم له دیوالونو سرهۍ برخه کې د جالونو نصب او دهغه بهرن پهفارم  د هګۍ اچوونکو چرګانو د

 

 

 

 

 د چرګانو د فارم جوړول

 فارم د جوړولو لپاره عمومي سپارښتنې دچرګانو

 یر، ډوخهودت هده چې دغه ژوي له ناسمې هوا) ډیري موخه دااصلچرګانو لپاره د فارم د جوړولو  د د فارم ودانول:

ه د ترګانو چ، باد او باران( او همدا شان د وحشي ژوو  له زیان څخه وساتو او په عین وخت کې هګۍ اچوونکو اړهس

 و.لو لپاره  یو مناسب ځای برابر کړهګۍ اچو
 

)هګۍ و نچرګا کوم ډولد وند باید پرېکړه وکړي چې ودانۍ له ډیزانه مخکې د فارم خاد فارم د  پالن جوړونه:

دوه ډوله  لپاره غوښینو( د ساتلو هوډ لري او په کوم ډول یې ساتې. په عمومي توګه د چرګانو د ساتلو او که ياچوونک

هګۍ  ه چې د. او بل هغسالونفارمونه شته. یو، هغه ودانۍ چې د غوښینو چرګانو د ساتنې لپاره جوړېږي یعنی تړلی 

 انګړ سره. يهرنله ب سالونیو تړلی  یږياچوونکو چرګانو لپاره په پام کې نیول ک
 

و له د  چرګان یسي اود چرګانو د روزلو لپاره د یوه فارم ښه ډیزاینول د ګڼو ستونزو مخه ن د فارم طرحه یا ډیزاین:

ه پاو  يتې په معتدلو سیمو کې تودوخه وساروغتیا سره ستره مرسته کوي. د فارم ودانۍ باید داسي ډیزاین شي چ

 .يزیات ګرمیدو مخه ونیس کړي او د چمتوګرمو ځایونو کې مناسبه هوا چرګوړو ته 
 

ی. یر اړین دډلپاره  ستم درلودل د چرګوړو د روغتیاید یوه ښه س ېهوا د تبادلپه فارم کې د  سیستم: ېد هوا د تبادل

اسې یو دپاره د سړه او نه هم ډیره توده وي. د هګۍ اچوونکو چرګانو د ساتلو ل هدرجه نه باید ډیر تودوخېد فارم د 

 بند ه جالیوپا وشاوخ چاپیریال يچې بهرنی چپریال هم ولري او د بهرن یږيک ښتنهپارساو  دی تړلي فارم جوړول ګټور

 وي. 

سمنټ شي چې اوبه یې  داسې بڼهسانتي مترو په ژورتیا په  ۱۰د فارم الندنۍ برخه باید د  د فارم تل )الندنۍ برخه(: 

خت کی مایل او په عین و سانتی متره پوري سیمنټ کړو ۳۰تر  ۲۰د فارم دیوالونه هم باید له  په آسانۍ سره ووځي.

 او ضد ولک ینځل، پاکاکول د فارم او دیوالونو سیمنټ  غوليفارم د د  .هم په نظر کی باید ونیول شی يغولوالی د

ه وه نوې ډلید فارم الندنۍ برخه له خاورو څخه جوړه  وي نو مخکې له دې چې د چرګانو که سانه کوي. آعفوني کول 

 بدله کړو. پاکې خاورې اوزړه خاوره په نوې  غهچې لومړی باید ه يفارم ته راوړل شی ښه به داو

 د هګۍ اچوونکو چرګانو خونه:

و د چرګان الون چېاسکوټه یې تړل هیو :شویده، الف جوړهخونه له دوو  برخو څخه   ېاچوونکو چرګانود روزند هګۍ 

چې  لهرګان  ورباندې کښینې او بل هم ځا)یو چګس چې چ يو ید هګۍ اچونې او خوب لپاره په پام کې نیول شو

 چرګان اچوونکي ۍپامه و نه غورځول شي، ځکه چې هګ د فارم باندنۍ برخه هم باید لهچرګه هګۍ پکې اچوي.( ب: 

ې ه  همدپپه عادي ورځو کې د چرګانو تغذیه هم   يفارم لرونک  يد ورځي لخوا خپل ډیر وخت دلته تیروي او ځین

رې اد وس( یا الون غولی یا فرش  په الندنۍ برخه کې پروړه )بسیا  ېکوټ د ېد روزن .يل کې سرته رسوزاد چاپیریاآ

د  په بای چې د فارم په تل کې مو اچولي دي(غولی  )هماغه بوس  اکوټی فرش ید  ېروزن . چرګانو دياچول شو بور

 بور یا )بوس( ورباندي اضافه شي. د ارېشي او یا هم یوه اندازه تازه  هرو دو میاشتو کې یوځل بدل
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 څخه د نندارچیانو لیدنه ېد غوښینو چرګانو فارم او له هغ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 په فارم کې د هګۍ اچوونکو چرګانو د اړتیا وړ مناسب ځای

 د اړتیا وړ ځای په مترمربع د چرګوړو شمیر د چرګوړو عمر د ورځې په حساب

 یو متر مربع 20 1-30

مربع یو متر 15 31-60  

 یو متر مربع 9 61-140

 یو متر مربع 7-5 د تولید عمر ته رسیدلي چرګان

 

 نې فارم:تد غوښینو چرګانو د سا

ې ک په افغانستان ته اړتیا نه لري. چاپیریالږي او بهرني یخونې کارول ک ېتړل ېد غوښینو چرګانو د ساتنې لپاره یواز

 الوخرڅوروسته له دې چې چرګوړي د  ږي.یدننه ساتل ک په فارمونو کې ېورځو پور ۵۰تر  ۳۵وښین چرګان له غ

 ېوړاند ږي او بازار تهیپوره کړ، د خرڅالو په موخه له فارم څخه  اېستل ک ېخپل وزن ی ېعمر ته ورسیدل یعن

ه وي. د یشباید پاکه او ضد عفوني  د فارم خونه ،يراوړل شچې یوه نوې ډله چرګوړي فارم ته  ې. مخکې له دیږيک

انو د چرګ کې چاپیریالتړلي محیط کې د چرګانو روزنه ګټوره ده ځکه چې په تړلي  خالص چاچپریال په پرتله په یو

 .يدای شیاو په عین وخت کې محیطي شرایط هم  په ښه ډول سره کنترول ک يدای شیښه ساتنه ترسره ک

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

و( څو انځورونهید کورنیو مرغانچو )کوډ  
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 دورځی په جریان کی دلمر وړانګی دفارم داخل کی

 

 لودیځ

 ختیځ

 شمال جنوب

 

 په فارم کې د غوښینو چرګانو د اړتیا وړ مناسب ځای
 

 د اړتیا وړ ځای په مترمربع د چرګوړو شمیر د چرګوړو عمر د اونۍ په حساب

 یو متر مربع 17 لومړۍ اونۍ

 یو متر مربع 15 دوهمه اونۍ

 یو متر مربع 12 دریمه اونۍ

 یو متر مربع 10 څلورمه اونۍ

 یو متر مربع 8 پنځمه اونۍ

 یو متر مربع 8-7 شپږمه اونۍ

 :فارم موقعیتچرگانو دد 

 ېدیځ په لوري داسیچې، فارم باید له ختیځ څخه د لو يپه دې پوه ش فارم لرونکی باید ېد یوه  فارم تر جوړولو مخک

دننه شي. د  خونې ته ېروزن الون یا دسپه  فارمد په مستقیم ډول  ېکې د لمر وړانګر بهیپه  ېپروت وي چې د ورځ

  ېباید داسې طراحي شي چې په فارم کې د باد شدت کم کړي. د یادونې وړده چ ودانۍ ځای کې يفارم لپاره ټاکل شو

له کورونو واټن، عامه ځایونه، د جاري اوبو الر، د سیالب الر، د اوبو څاګاني، په  اوسیدنېد  آسانتیاوېبازار، د اوبو 

یت په ټاکولو کې عشتون د ناروغیو د خپریدو د مخنوي لپاره او د انسانانو روغتیا ته د فارم د موقنسیمه کې د بل فارم 

 پام وشي.

 ه:کاروندلوښو پیژندنه او  ولد اوبو څښلو او دانې خوړو

 :يد دانې خوړلو لوښ د وړو چرګوړو

اونیو  ۲ورځې څخه تر ۱چې له  لپاره په پام کې نیول کیږي ړوو چرګوکوچنی ډول لوښي یا دانه خورې د هغه دغه

 عمر ولري دغه لوښي باید هره ورځ یوځل پاک شي. ېپور
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 داوبو او دانی خوړلو لوښی په مختلفو اندازو او ډیزاین سره د خوړلو محلی لوښی

په مختلفو اندازو سرهي د اوبو څښلو ساده لوښ  

 ښيد اوبو څښلو اتومات لو

 

 :يد دانې خوړلو لوی لوښ

لوښي په مختلفو اندازو او  ينوموړي څو اونیو ته رسیدلی و ېچې عمر ی کارول کیږيچرګوړو لپاره  ودا لوښي دهغ

 ږي.یشکلونو  په بازار کې موندل ک

 

 

 

 

 : د اوبو څښلو لوښی

څښلو مختلف ساده او کالسیک لوښي شته او فارم لرونکي کوالی شي د خپل فارم  د چرګوړو لپاه په بازارکې د اوبو

 نیسي.و چرګانو لپاره د خپلې خوښې مطابق لوښي  له بازار څخه را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :وړندولځ لوښونې خوړلو د فارم کې د داپه 

 څو په او دوهمه ورځ اړتیا لري تر ۍد ژوند په لومړ (يو يیدلږزی يچې نو يوړګچر يواړه چرګوړي ) هغه کوچن

 موړونو او په دانې ته الس رسی ولري کاغذ باندې ي خپور په غول ېکوټ ېدروزن ېپر مخ  یعن ېسره د ځمک ۍاسان

 ې واچولباید خواړه په وړو لوښو ک ېورځ ېشي. وروسته له دوهمدوه ورځو کې باید خواړه د ځمکي پرمخ و پاشل 

ه لوروسته  .ته اړیتا لري کولوځل پا . دا واړه لوښي په ورځ کې یوکښیښودل شي ېپه مختلفو برخوک سالوند او  يش

منظم  لوی لوښي په د دانې خوړلو ی پرځایهغواو د  ېریفارم څخه لله  يلوښ يمې ورځي اړینه ده چې نوموړ ۱۲

ه دې پوري اوچتوالي پ یې متروي او له ځمکې څخه ۱،۵لوښو ترمنځ واټن باید  هډول د فارم له چت څخه ځوړند شي، د هرو دو

ي تګ را دانې خوړلو تر لوښي الند سره خواړه وخوري او د کوالی شي په اسانۍوازه کې چرګوړي اړه لري چې په کومه اند

ړو ه موچرګودا لوښي اوچت کړای شي نو له یوې خوا به پاک پاتي شي او له بلي خوا بوکړي. که چیرته وروسته له تغذیې  تګ

 ته فضا برابره کړې وي.
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کې هغوی نصبول په یوه لیکهد د اتوماتیکو لوښو څارنه او   د فار م په بیالبیلو برخو کې د دانې خوړلو د وړو لوښو شتون 

 يلوښي اوچت کړای شونې خوړلو اخوړلو  وروسته  د د ېددان د فارم پر فرش باندي تازه زېږیدلو چرګوړو ته د دانې وېشل

 :ځوړندول ولوښ په فارم کې د اوبو څښلود

 ود ويښي موجبرخه کې د اوبو څښلو واړه لو هو اونیو کې اړتیا لري چې د فارم په هروچرګوړي د ژوند په لومړیو د

ې چدا وي  ښه به دا چې چرګوړي ال د څښاک سره سم بلد نه دي نو ،يسره اوبو ته الس رسی پیداکړ ۍڅو په اسانتر 

اید برسیدو  شي. د دې دوه اونیو په پای ته کښیښودلکې په غیر منظم شکل  هد فارم په هره برخ يد اوبو څښلو لوښ

 ېدکې له . اتوماتیک لوښي باید مخشي د اوبو څښلو لوی او اتوماتیک لوښي نصب یې واړه لوښي راټول او پر ځای

 خوا د ېیوې خوا د لوښونصبول ډیر وخت غواړي او له بل لهچې چرګوړي فارم ته راوستل شي نصب کړو ځکه چې 

 هم د اتوماتیکو او یږيکیدو المل ک زیاتیدو او چرګانو ته د ستونزو پیدا دل د رطوبت دیپه خونه کې د اوبو توې ېروزن

شي ځکه ډیری وختونه  ننصب  ېسرچینو ته نږد تودوخېباید د  يکس ته اړتیا لري. لوښ يلوښو نصبول یوه فن

 ، ځکه تودوخه پر واکسین او یږيلوښو څخه استفاده ک ېاو له همد یږيواکسین او دوا چرګانوته په اوبو کې  ورکول ک

 

 

وېږي ي اوبه تباید هروخت څارنه وشي، که چیرته له کوم لوښ د اوبو څښلوله لوښو څخه کوي. هاغیز بدهباندې  ودرمل

مل التولید  دلري او د ناروغیو  هاغیز يکې پر چرګوړو منف پایلهرطوبت درجه  لوړه ځي او په  خونې د ېنو د روزن

 .يګرځ

 

 ستم:یس ياو هواکش ېد تودوخ

 خواره واره  درجه مناسبه وي نو چرګوړي په منظم ډول په خونه کې  ېخد تودو ېخون ېروزن که چیرته  د فارم د

د  بلکه  يخواره نه و يغول په فرش یا ېدخون وي هیې سړ هچې خون يچرګوړ لیکن هغه باسي. اوازونهاو نورمال 

( د ژوند په يچرګوړ يزیږدل يچرګوړي ) نو يکوچن راټولیږي او په لوړ غږ آوازونه کويته ا وبخارۍ شاوخ

 خونه ېته اړتیا لري. د چرګوړو د روزن ېپاملرن ېکیدو او روغتیا لپاره ځانګړې ورځو کې د ژوندي پات نیولومړ

باید د دوی د اړتیا په اندازه  فارم ته داخل شي، يشپږ ساعته مخکې له دې چې چرګوړ Brooding Roomیا

د ساتلو لپاره مصنوعي  تودوخېخپل بدن د  د ي. تازه زېږېدلي چرګوړيخونه ګرمه ش ېشي یعن چمتوتودوخه 
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خی برابرولد کوچنیو چرګوړو لپاره د مصنوعی تودو  

 

چرګوړو ته   دغوړتیا ده چې انو  ،يتوافق نلر . هوا سره ېله سړ  چاپیریالد ته اړتیا لري ځکه چې تر اوسه  تودوخې

، ګروپ یا هره بله وسیله چې چرګوړو ته تاوان و نه رسوي خو تودوخه تولید ۍد ژوند په لومړیو اونیو کې یوه بخار

 سلوک شي. د چرګوړو هوساتل ربنسټباید د الندي جدول پ تودوخهکړي په فارم کې نصب شي. د چرګوړو د خونې 

 کوي.  نهڅرګندو تودوخې سمې یا نا سمې ېاو غږونه د خون

 

اونۍ په  ېاو د هر يش هوساتل یډګر يدرجې سانت ۳۵تودوخه  ېباید د خون ېکپیل د ژوند لومړۍ اونۍ په د چرګوړو 

ه لومړیو پکړو. د دې لپاره چې روغ چرګوړي ولرو نو اړتیا ده چې د ژوند  هباید کم تودوخهدرجې  ۳تیریدو سره 

 ېزنرو دل دنه کړو چې د تازه هوا داخلی هکړو، او داهم باید هیر چمتوپه فارم کې  اونیو کې الزمه تودوخه ېدر

 .ياهمیت لر يته حیات ېخون

 د چرګوړو د روزنې د خونې د تودوخې  جدول

 سره یډګر يدرجه په سانت ېدتودوخ ېخون ېد چرګوړ دروزن دچرګوړو عمرپه اونۍ

 32 – 35 اونۍ1  – 0

 29 – 32 اونۍ 2  – 1

 26 – 29 اونۍ 3– 2

 

 لومول:ام ېتودوخ ې دخون ې دد چرګوړو  له کړنو څخه  د روزن

 ه واره خوار درجه مناسبه وي نو چرګوړي په منظم ډول په خونه کې  ېخد تودو ېخون ېروزن که چیرته  د فارم د

د  لکه ب يخواره نه و يغول په فرش یا ېدخون وي هیې سړ هچې خون يچرګوړ لیکن هغه باسي. اوازونهاو نورمال 

 ېیا هر ۍربخا که چیرته خونه ډیره توده وي نو چرګوړي د راټولیږي او په لوړ غږ آوازونه کويته ا وبخارۍ شاوخ

ساه  او ژر ژر يکو ېدږته ن دیوالونو ې، خپل ځانونه د خونغوره کوي موقعیت ېریڅخه ل ېوسیل يتودوونک ېبل

ا واوخپه ش لېیوس ېتودوونک ېبلې یا هر ۍد بخار ېیادولو وړده چ د .يیې پرانستي نیس ېاخلي معمواٌل وزرونه  او بڼ

ید په خونه کې با ېاو همدارنګه دروزن يڅخه په امن و .ترڅو چرګوړي له سوزیدو يباید جالۍ ونیول شکې 

څخه  لګښت ځایه ېترڅو د سوند موادو له ب  يشبیله وړو اړتیا مطابق ساحه ګچر ) د يوش  Partationپارتیشن

 .(توپیر کوي او بدلیږيوشي او دغه پارتیشن د چرګوړو د عمر زیاتیدو سره  یویمخن
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 :د چرګانو واکسین

کوي م تحریستیس  يناروغۍ د مخنیوي لپاره د  چرګانو د بدن دفاع ېبیولوژیکي ماده ده چې د یوې خاصواکسین یوه 

عات مرا يیتسیکوربایو اقداماتو په څیر لکه د يواکسین کول هم د نورو ضرور ي.یږاو د انتي بادۍ د تولید المل ک

 ې د ډیروچد واکسین په وسیله کوالی شو  دی،وي لپاره  خورا مهم او تر درملنې اقتصادي یکول  د نارغیو د مخن

 ناروغیو مخنیوی وکړو. يسار

 

 د غوښینو چرګانو د واکسینولو جدول

لونوع یا ډ واکسین د چرګوړو عمرپه ورځ  د واکسین کولو تګالره 

 پنځه ورځنی
ND + IB 

 ټوغکی + ای بي
B1 + H120 د سترګو څاڅکې / د څښلواوبو 

 دولس ورځنی
IBD 

 ګامبرو
Intermediate (D78) د سترګو څاڅکې / د څښلواوبو 

 اتلس ورځنی
ND + IB 

 ټوغکی+ ای بی
Lasota + H120 د سترګو څاڅکې / د څښلواوبو 

 څلورویشت ورځنی
IBD 

 ګامبرو

Intermediate 

Plus(228E) 
 د سترګو څاڅکې / د څښلواوبو

 يد چرګوړو د کړنو او عکس العمل حالتونه ښی ېپه خونه ک ېپر وړاند  ېدیاګرام  د تودوخې الند

 

 ېپه مناسب محیط ک

 ېروزن د يچرګوړ

يخواره و  ېکوټه ک  

ان له امله د باد د جری

 ېد روزن يچرګوړ

یو طرف ته  ېکوټ

يراټول شو  

له امله  ۍد یخن

 ۍد بخار يچرګوړ

يشاوخوا راټول شو  

له امله  ۍدګرم

 ېدروزن يچرګوړ

دیولونو ته جمع  ېکوټ

يشو  

 
د  يله امله چرګوړ يروښنای ېد زیات

يخواته راټول شو ېیو ېخون ېروزن  
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لد څښاک له اوبو سره د واکسین ګډو قد واکسین تطبی ېڅښاک د اوبو له الر   

 ېد واکسین کولو تګالر

پارښتني سله   کمپنۍ يچرګوړو شمیر او د واکسین د تطبیق تګالره د تولیدکیدونکو کې له واکسینولو باید د واکسینمخ

کومې  د اکسینځان پوه کړو چې کوم  ډول و کړو او په دې هم باید ترسرهسره سم   ېاو یا د څارویو ډاکټر  له مشور

 کي اچونکې، څاڅونکې وسیلهد واکسین لیږد، جامې -واکسین د اړتیا وړ وسایل لکه د .یلپاره د  يمخنیو ناورغۍ د

لو په لړ واکسینو او د ينور د اړتیا وړ شیان باید مخکې تر واکسینولو تیار کړای ش ېاو داس ستنه، یخ، يپیچکاربمبه، 

 .يو يټول وسایل باید تعقیم شو يکې کارول شو

 : د واکسین د تطبیق تګ الرې

ډ په لن ېی ېغواړم  ځین ېد ېعام ېډیر الرېیا د تطبیق  ېواکسین کولو  څلور تګ الرپه افغانستان کې د چرګانو 

 ډول  تشریح کړم.

 د څښاک په اوبو کې د واکسین اچول: (1

باید له   يکې  واکسین ګډیږ وهغه اوبه چې په هغ ېږي یعنیکارول ک طبیقولو لپارهکومې اوبه چې د واکسین د ت

 کارول کیږي،پروسه کې  ېابو خوړلو لوښی او ټول نور هغه وسایل چې پد ، د اوبو ټانکر، دوي ېکلورین څخه پاک

اوبه  او هغه اندازه  د څښلو .ينشه له منځه الړ اغیزه فیت اویواکسینو ک تر څو د يله هر ډول درملو څخه باید پاک و

و ټولو څتر  يباید د چرګانو د شمیر سره سم محاسبه کړای ش  يړو ته ورکړای شوچرګ ،ید یواکسین چې ټاکل شو

ساعته مخکې له واکسین ورکولو له څښاک څخه  ۲ه تر څخ۱باید له  يچرګوړي. چرګوړو ته په منظم ډول ورسیږ

  په يچرګوړ يکې  یو شمیر قو دې مهالنوپه   يډیر تږي ش ي. که چیرته چرګوړيش يتر څو یوڅه  تږ يش وساتل

 

 داده نو مهمه یږيک ېله واکسین څخه پات ګوړينور خصوصا ضعیف چر ېاو پات يسره اوبو ته ځان رسو ېتیز ېډیر

ې  په هغه صورت ک يتږي نشهیڅ . خو که چیرته چرګان لږ یا هم  ينه کړای ش يله حده زیات تږ يچې چرګوړ

تونو لپاره ساع ودو مونږ کوالی شو د و څخهګډولله واکسین  د بوسرهواله ځکه  ږياو واکسین خرابی يواکسین نه څښ

ت له فیت او موثرییواکسین خپل ک ي،که له دې څخه زیات وخت تیر ش حال کې چې ېو پداسکار واخله څخ هله هغ

 ېله هغ او يینځل شاپه پاکو اوبو و  يلوښ يکړل باید نوموړ ې. کله مو چې واکسین د چرګوړ څخه لريالسه ورکو

 .يښودل شښیاوبه ک ېړوته تازه او یخګووروسته چر
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د شیندلو پواسطه د واکسین تطبیق د اوبو  

 تطبیق واکسین د په چرګانو کې ورنج په واسطهاری یا سکد پیچ (2

 په چرګانو کې د پیچکارۍ پواسطه د واکسین تطبیق د پوستکي الندې تطبیقیږي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 د دواپاش په وسیله د واکسین تطبیق:  (3

 او بیا د یږيواکسین له اوبو سره ګډ

 ېواپاش  په وسیله  په چرګوړو باندد

 .یږيشیندل ک

 

 

 

 

 
 

 په سترګو کې د واکسین د څاڅکي څڅول:  (4

کان په یو قطره چ او بیا د ږيګډیبو سره وخاصو ا واکسین له و لپارهد واکسین د څاڅکو اچول په سترګو کې

 .یږيوسیله د چرګانو په سترګو کې  اچول ک

 

 

 

  

 

 

 

 

 په سترګو کې د څاڅکواچولو له الرې د واکسین تطبیق

 

تطبیق واکسین اری یا سورنج په واسطه په چرګانو کېکپیچد   
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 وروسته له واکسین څخه:

واکسین  ه، درتګالواکسین، د واکسین  یلومات) د واکسینولو نیټه، د چرګانو شمیر، کارول شواد واکسین په اړه ټول م

ا کار په ټ شي، دباید ثبت  او نو  يهره  پیښه چې د واکسینولو پر مهال یا وروسته رامنځ ته ش ډولاندازه، او همدا 

او  ېعتونو مخکسا ۲۴کې د پایلو د ارزولو لپاره مهم دی. د دې لپاره چې واکسین ښې پایلي ولري نو تر   يراتلوونک

وتلونه بالستکي ستنې، سورینجونه، او پیک د چرګوړ په اوبو کې اضافه نشي. ټولي وروسته باید په هیڅ ډول انتي بیوت

 .چمتو ويره لپا نکيراتلوتر څو د  يینځل شي او بیا تعقیم شااوبو و ایشیدلوباید مخکې له تعقیم کولو څخه په الکول یا 

 ولچمتوکد اړتیا وړ اوبو او خوراکي توکو 

 :چمتو کول د اوبو

 چرګوړود اړتیا وړ اوبهغوښینو  ۱۰۰د 

د چرګانو عمر د اونۍ په 
 حساب

 (تر)ملی لی په هرو دوه ساعتونو کې د اوبو اړتیا په )لیتر( د اوبو ورځني اړتیا په 

1 3.8 316 

2 5.72 476 

3 7.6 632 

4 9.92 828 

5 12.8 1068 

6 16 1332 

7 18.6 1552 
 

 ول:چمتو کد خوړو 

 د روزنې دچرګانو او همداشان خوراکه د لوبوي رول  او مهم  روزنه کې ستر پهفیت د چرګانو یتغذیه او د خوړو ک

 نوهیوادوو ګاونډیته له  نستاناافغ شي.نو اړینه ده چې  دې برخې ته ځانکړې پاملرنه و يلویه برخه تشکیلولګښت 

ه وړو تهغو چرګ ې خوړویو ډول دد يڅخه د کمپنیو په واسطه  دوه ډوله د چرګانو خوراکه واردیږی. فارم لرونک

دغو  ، خو دږيعمر ولري ورکوي  کوم چه د څلورم نمبر په نوم یادی ېورځو پور ۱۸څخه  تر  ېورځ ېله اولچې 

ه  کچاته دای شي چې په کور د ننه د جوارو له میدګۍ څخه په زییسره ک ېبر خوراکمداتي خوړو یعنی څلورم نوار

 ېونو کې یوپه لویوشرکت ېد خوړو جوړون د چرګانو خواړه، ه دغه دانه وکاروو.سلناستفاده وکړو او یا هم یو څو 

ړه په دا خوا ږي،  خو دا یو ساده کار دی او سیمه ایز خلککی وړه، میده او سره مخولوط  ېله الر کړنالرې ځانګړې

 وسایلو په وسیله جوړوالی شي. يخپلو کورنو کې هم  د محل

 ر تولیدډد هډوکو د پو

وکو د و  د هډاې اریتولیدوالی شو. د هډوکو د ایشولو له ل ولهږي په دوه ډیهډوکو پودر چې د چرګانو په خوړو کې کارول کد 

ته بیا دغه ږي  وروسیساعتنو لپاره اېشو ل ک ۶ده چې هډوکي په جوشو اوبو کې د  ېالره داسایشولو تګ. دېاریسوزولو  له ل

 هډوکو دمادې ته  ېچې دغه الس ته راغل یږيږي چې وچ شي او وروسته  ژرنده کیایښودل کهډوکي د څو ورځو لپاره لمر ته 

 سپین رنګ خپلوي دغه سپین رنګ يږي، سوزیدلي هډوکیل  کځوسو يهډوک یکې لومړ تګالره. د سوزولو په ير وایډپو

له کارول یو مخصوص فارمول په وسید  چر ګانو په خوراکه کې بدلیږي چې در ډوسته له میده کولو د هډوکو په پوهډوکې ور

 .یږيک
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اچه د دو بله  ا يهډوکو د ضایع کیدو څخه مخنیوی وش چه د اول دا يږخه ددوه هدفونو لپاره استفاده کید هډوکو د پوډر څ ټ:نو

 .يو چرګانو په تغذیه کی مهم رول لرحیواناتو ا هډوکو پوډر د کلسیم یوه ښه منبع ده کوم چه د

 د پودر تولید ېد وین

و منظم او پاک وینه په ی ېوروسته دغه راټوله شو یږيد تولید لپاره له قصابیو څخه تازه وینه راټول رډد پو ېد وین

 په ېسیلو ېبل مخصوص ماشین یا وروسته د یږيخپله کلک او يوچیږ ېځای کې د دوه ورځو لپاره د لمرتر شعاع الند

د یو  چې یږير په نوم یادډپو ېد ویني وروسته چې کوم محصول الس ته راځدو یتر میده ک او یږيواسطه میده ک

 .اضافه کیږيمخصوص فورمول په  ذریعه د چرګانو په خوراکه کې 

 

 د جیري جوړلو فورمولد هګیو د چرګانو 
 

 سپارښتنهلوړه  سپارښتنهکمه   د اړتیا وړ مواد

  جوار
 

 ږدن /غنم
  

 اوربشي
  

 حبوبات
  

   کورت

 کنجد یا وکنجاړه زغرا
  

 رد ویني پوډ
  

 ږهتی چونېد 
  

 ریشقه هوچ
  

 رد هډوکې پوډ
  

   ګیه جو میدید ور

 
 

 د خوړو ورځنۍ اړتیا ود غوښینو چرګان
 

 د اونیو شمیر
 د چرګوړي عمرپه 

 (ورځ)
 )گرام( ورځنی خوراک په

 ورځنی وزن اخیستل په
 ) گرام(

د چرګوړی ژوندی وزن 
 ) گرام( په

 لومړۍ اونۍ

1 9 8 44 

2 11 9 52 

3 15 10 61 

4 19 16 71 

5 23 18 87 

6 27 20 105 

7 31 21 125 

 دوهمه اونۍ

8 34 22 146 

9 36 25 168 

10 38 28 193 

11 41 31 221 

12 43 34 252 
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13 45 37 286 

14 48 40 323 

 دریمه اونۍ

15 52 42 363 

16 57 44 405 

17 62 47 449 

18 68 49 496 

19 74 52 545 

20 81 55 597 

21 89 54 652 

 څلورمه اونۍ

22 93 55 706 

23 97 56 761 

24 101 57 817 

25 105 58 874 

26 109 59 932 

27 113 60 991 

28 118 61 1051 

 پنځمه اونۍ

29 122 61 1112 

30 125 61 1173 

31 127 61 1234 

32 130 62 1295 

33 134 62 1357 

34 138 62 1419 

35 142 62 1481 

 شپږمه اونۍ

36 143 62 1543 

37 144 62 1605 

38 146 62 1667 

39 146 63 1730 

40 148 63 1793 

41 150 63 1856 

42 152 63 1919 
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ترتیب شوی دی. په  بنسټد مالوماتو پر  وهیوادونواو د نور متخصصینود څانګي د  چرګانو د روزنېپاسنی جدول د 

لکه د  يراوستالی ش ېالند ېچې دغه فورمول په مستقیم ډول تر اغیز يد جودعین وخت کې یو شمیر عوامل مو

فارم اداره او د چرګوړو روغتیایې حالت. د غوښینو  غذایی ارزښت، د فیت، د خوراکي توکویک ېنوع چرګوړو د

نو اړینه ده چې د خوراکي توکو زیرمې  ينکې برخه تشکیلومهم او لګښت لرووچرګانو په سوداګرۍ کې خواړه یو 

چې باید له یوې  دينه پاشل شي او همداشان د خوراکي توکو پیرل وکولو، د دانې خوړلو لوښي  چې دانه ضایع او 

من ځای کې وساتل شي ځکه چې په نمناکه ډاډڅخه وي په کلکه پام وکړو. خواړه باید په وچ او  ېنیسرچ ېډاډمن

 .يخواړه خرابیږاوکوي  وده ځایونو کې قارچونه ژر

 : تعریف او اهمیت يد بایو سیکوریتپه فارم کې 

بایو  د ترسره کیږيد روغتیا او سالمتی لپاره  ېګل چرګانو د چې په فارم کې د ېهغه کړنالر ېټول

باید په سمه توګه پاملرنه وکړو تر  ته روغتیاد فارم  ېیعن بایو سیکوریتي. دیږيپه نوم یا يتسیکوری

په عین وخت کې که  د ننوتلو څخه مخنیوی وشي. څارویو حشراتو او روبونو او نورو مضرهکمی څو، فارم ته د

ته فارم له نیت ته لوی تهدید جوړیږي. که چیرام چاپیریالد چیرته فارم په سمه توګه اداره نشي نو فارم په خپله 

او آن انسانان هم اغیزمن کړي. له همدې امله بایو  ژوي پاک نه کړو نو دا ستونزه به نورروبونو او نارغیو کمی
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سیکوریټي باید د هر فارم لرونکي له لومړیتوبونو څخه وي. که چیرته غواړۍ چې صحي او ډاډمن تولیدات او ښه ګټه 

  .يپاک وساتل ش چاپیریالباید د فارم ا مولري نو حت

ا ددي.  ېستونز ېستر ود فارم لرونکو تر ټول ه کوکسیدیوز، ګامبرو او داسې نورغۍ لکونار يپه عمومي ډول سار

ې په چ دا ده له الرو څخه یوه مهمه الره یکموي. د دې شان ناروغیو د مخنیو ناروغۍ د فارم تولیدات په لویه کچه

 ږي:یول ترسره کقدامات په جدې ډول عملي شي دغه اقدامات په الندې ډا یټيکوریفارم  کې د بایو س

 عاملینو په مقابل کې  د یوغنارو کول د يد فارم پاکول او ضد عفون (1

 قوانین وضع کول روغتیا ساتنېد فارم کارکوونکو ته د  (2

 د فارم د ننداره چیانو کنترول (3

موټرو، ، وتونکونو، الناهګیو، انسا لکه د چرګانو د يپه یوه فارم کې ناروغۍ له بیالبیلو الرو داخل او خپریدالی ش

زیکي رو او همدارنګه  ف، وحشي ژوو، حشراتو او داسې نوېتوسایلو، جامو، بوټانو، اوبو، خوړو، د خوړو بس

بایو  یا هم دډیر ستونزمن کار دی خو ب یله دې چې د نارغیو د خپریدو مخنوله خپرېدای شي. سره یپه وس ارتباطاتو

 .يورا کم ېیدو چانس او پر چرګوړو د هغې منفي اغزپه فارم کې د ناورغۍ د خپر ي قوانین وضع کولتیورکیس

 

 :د فارم حفظ الصحه او نظافت

د جوړولو یو له سترو اقداماتو څخه شمیرل  چاپیریالچرګانو ته د یوه امن  يد فارم ضد عفوني کول او پاک کار

، يراوړل ش يچرګوړ ينو فارم له چرګانو خالي شي مخکې له دې چې کومه بله ډله چرګان یا ږي. نو هر کله چېیک

 ېروزن موخه داده چې په فارم او د بنسټیزهکولو  ياو پاک کړو. د فارم د پاکولو او ضد عفون يفارم باید ضد عفون

هم   ېی یا خونه کې د میکروبونو) ویروسنو، بکتریاوو او پرازیتونو( چې د ګڼو نارغیو المل دي له منځه یوسو او

 .يزیات تکثر او ډیره وده کوالی شپه پرتله  چاپیریالځکه میکروبونه  په یو ککړ محیط کې د پاک   کړو. کمهاندازه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :کول يپه ګام د فارم پاکول او ضد عفون ګام

او  جسدونه لکه ) وینه، د چرګانو مړه توکيګانیک رقدم کې دفارم فرش یعنی سره  او ټول هغه نور ا يپه لومړ -1

 و دناروغی فارم کې  د راتلونکي لپاره پهکوم چې د  يش واچولنور( باید له فارمه بهر او په یو امن ځای کې 

ه باید له دی نو ځک چاپیریال وړکولو لپاره  ژوند د ملینود نارغیو د عا توکي. ارګانیکي ونلريخپریدو خطر 

 .تر سره شي صفایۍي وایې اوتل باید مخکې له لندې صفای هوچ تهکړنو ېد منځه الړ شي.
 

ۍ موخه دا نه صفایینځل شي، د لندې ا او بیا و ېدنبرخې  په اوبو لومړی ل ېد فارم ټولصفایي وروسته له وچې  -2

ینځلو پر مهال اد  یوه برخه ده. صفایۍینځل او وچول هم د دې اده چې یوازي فارم په اوبو لوند کړو بلکه  د فارم 

 ینځلاد فارم د ودانۍ  پواسطه میکروب ضد موادو د اوبو او د

 



 

 روزنې بنسټيز مهارتونهچرګانو د د 
31 

 ۍ په چوني باندې رنګ شویدیصفایوروسته له  غولیخونې دیوالونه او  ې دد روزن

 

له و ترڅو ښه فشار ولري او کثافات په آسانۍ سره کار واخلباید د څو پایپونو پر ځای د اوبو له یوه پایپ څخه 

فارم باید په سمه توګه وچ شي ځکه چې  نمجن چاپیریال د میکروبونو  ینځلو اي. وروسته له لیرې کړ څخهفارم 

 .کوي شرایط چمتو او تکثر لپاره ېودبیا  د
 

) کلسیم  ېندیوالونه باید په چونۍ برخه او یانځور کې ګورۍ د خونې الندپه وروسته له پاکولو، لکه څنګه چې  -3

 ۍه باید ژوندنالبته د یادونی وړده چه دغه چو ړئرنګ ک ،ده دهښه ضد عفونی ما هچې یو ېهایدرواکساید( باند

 .يه ونچو ېهغه پدی مانا چه اوبه نه رسیدل يو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضد عفوني کول دي. فورمولین  یا فورمالیکس یو ښه ضد عفوني  و، د فارم د خونګامورستی  پاکولود فارم د  (4

وي او له منځه وړلو لپاره یفارم د میکروبونو د خپریدو د مخن د تر ډیره عصر کې يپه اوسن کوونکې ماده ده چې

او آن هوا کش هم باید بند  ېساعتنو لپاره د فارم کړکۍ، درواز ۲۴کولو د  ي. وروسته له ضد عفونيکیږکارول 

 .ږيپروسه په ښه توګه سرته ورسی يد ضد عفونترڅو يوساتل ش

 ډول دي: ه الندېپهم شته چې ګټه ترې اخستیالی شو او  يڅنګ یو شمیر نور ضد عفوني کوونکالدیهاید تر د فارم
 

o  کلورین دای اکساید او یاسودیم هایدرو کلوراید  د کلورین مشتاقات لکه 

o آیودین 

o فینول 

 د فارم د ننداره چیانو کنترول

 و پر مخژو يفارم د خلکو او وحش ېبنده وي ځکه که چیر ېیا جالی باند باید په دیوالونوسیمه ا ود فارم شاوخ

ره دا ښه حل اله مخنیوي یو د ناروغیو د .فارم ته داخلیدای شي سره  يسانره آپه ډییو عاملین ناروغ د وي نو یپرانست

باید  ه راځيتورکړل شي. هغه کسان چې د فارم لیدو  هد فارم کارکوونکو ته په فارم کې د ننوتو اجاز ېده چې یواز

وغۍ ګڼي نار سایلو په وسیله فارم تهوبوټونو او  ،د خپلو جامو .يکړای شی تر څو فارم ته داخل شچې اجازه ورنه 

 ويش راوړل يدلي او یا نویتازه زېږ ډول. په ځانګړې يشمیرل کیږ خطراو د چرګوړو ژوند ته یو  يراوړالی ش

ازه مه فارم د ننوتو اج دنو په  دغو ورځو کې ننداره چیانو ته  يچرګوړي د ناروغیو پر وړاندې ډیر حساس و

 کولو پهد زد چرګانو د روزنېهغه ننداره چیان چې د  موخه ويپه  ېاو یاهم دزده کړ ېالر يمګر که درسم ئورکو

د ض لږ غټ شي په  هغه شرط  فارم ته پرېښودل شي چې ېوروسته کله چې چرګوړ ېورځموخه فارم ته راځي څو 

امو د د ضد عفوني  شوو ج واغوندي. یږيساتل ک په یوه محفوظ ځای کېکومې چې په فارم کې   شوې جامې يعفون

 ه پې بوټونه چو یا هم د کوم ننداره وي ا کړیژوو سره تماس  ونندارچیانو له نور شيدای یاغوستلو دلیل دادی چې ک
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 دچرگانو دروزنې د خونې په دروازه کې  چونه کارول شویده

 

اړین دي تر څو له  کوم کلي  یا الره کې د  نورو چرګانو په فاضله موادو ککړ وي نو د ضروري تدابیرو نیول ډیر

 .ي او فارم له یوه خطرناکه حالت سره مخ نکړيونه لیږدیږناروغي فارم ته  ېاردې لی

 و وضع کولند فارم د کارکوونکو لپاره د قوانی

او خپریدو  لیږدسره اړیکي فارم  ته د ناروغیو د  څارویوفارم کار کوونکي باید پوه شي چې له نورو الوتونکو او د 

 ېله د ېدوی باید مخک .الوتونکوله ساتنې ډډه وکړي يهغوی باید به خپلو کورنو کې د کورنیو او وحش ږي.یک المل

ه ولري ترڅو هر هغه څوک چې فارم ته نکړي او تل د فارم په دروازه کې چو ېجامې بدل ېخپل يچې فارم ته داخل ش

بهر  انګړ څخهد فارم له  ونهل کسان باید خپل موټرښکید فارم په چارو کې ټول  .بوټان یې ضد عفوني شيننوځي 

وسیله  لیږد دباید پاک او ضد عفوني شي ځکه چې هره   ننوزي، ته انګړپارک کړي. هغه موټر چې اړتیا ده د فارم 

هیڅکله  آن که اړتیا هم ويوي لیږدې مړه چرګان هغه وسیله چد لیږد ناروغیو د خپریدو چانس ډیروي.  په فارم کې د

 .يفارم انګړته داخل نه ش دباید 

  

 چې فارم تهدیدوي په الندې ډول دي:  یو شمیر نور خطرونه

شریح ډول ت ېنداله چې پ يشوهم  پاملرنه  باید دغه راتلونکو ټکو ته سربیره ملرنېپاته په و و کړنشو ودیا یونپورت د

 .یږيک

 بهره د چرګوړو راوړل:فارم ته له  (1

 وي، هچرګانو کې  زیات ېپه د شونتیادرلودلو د و روبونکد می خطر دی ځکه چېفارم ته له بهر څخه د چرګوړو راوړل یو ستر  

 ودو د بهرچرګوړي باید په یوه جال خونه کې د فارم د انګړ څخه  اد چمتو کويخپریدو چانس  د ۍد ناروغ او په ټول فارم کې

تر څو دهغوی  ترسره شي زموینی ټست بایدآوینې  موده کې د ېاو قرنطین شي او همدارنګه په د وي اونیو لپاره تر څار الندې

 لیدونکي په ضد عفوني جامو سمبال دي تر څو د ناروغۍ د خپریدو مخنیوی وشي 
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 .يو نلر يچې کومه ناروغ  يپیرودل شڅخه  و نېیسرچفارم  یا  ډاډهچرګوړي باید له  یوه  شو. ډاډهروغتیا څخه ښه  له

 : کارولقفسونو  ولرګین دد چرګوړو د لیږد لپاره  (2

 انۍه په آسقفسون لرګینکې قفسونو کار واخلئ ځکه چې ټیقفسونو پر ځای له پالس لرګینود چرګوړو د لیږد لپاره د 

 ينده پکي ژولپاره میکروبون ېمود یډیر ېاو د یو یږيچانس پکی زیات لیدل ک لیږد نارغیو د د او ږيینه پاک سره 

 يکې ژوندروبونه ډیره موده پکږي او مییک يپه اسانۍ سره پاک او ضد عفون. خو پالستکي قفسونه يدای شیک ېپات

 .یږيانس پکی کم لیدل کچانتقال  ناروغیو د او ددای یک ېنشي پات

 :موږکان، حشرات او وحشي ژوي (3

د  وجوداتنوموړي ژوندي موجودات هم د فارمونو ترمنځ د وژونکو نارغیو لیږدونکي دي نو په فارم کې د دغو مو 

فارم  چې په د دغو موجوداتو له شره د خالصون الره داده .عضوي موادو شتون د یادو موجوداتو د شتون په مانا دی

په  کې جالونه نصب او د حشره وژونکو درملو څخه کار واخیستل شي په دې شرط چې چرګانوته مضر تمام نشي.

 لوتوونکو د راتګ مخه هم نیسي.فارم کې د جالونو د بندولو یوه بله ګټه دا ده چې د وحشي ا

 :رنینګټد کارکوونکو  (4

 و د خپریدوناروغی ساتني قوانین باید فارم کې عملي  بڼه ولري، له دې پرته نا شونې ده چې په فارم کې د چاپیریالد  

ال یر نورمغعملي ډول پوه شي او د چرګانو د  پهمخه ونیول شي. د فارم کارکونکي باید د ناروغیو په نښو نښانو 

ینه باید انو مړحالت په لیدو باید ژر تر ژره د فارم مسوول خبر کړي. په فارم کې درامنځ ته شویو نارغیو او د چرګ

لت د مال حاغیر نورثبت شي. د چرګانو د مړینې د کچې لوړیدل، د هګیو د تولید کمښت، تنفسي ستونزو یا د چرګانو 

اجرایي  وخت څخه په استفادې شونې خبر کړو تر څو د ېباید ژر تر ژره د فارم مسول پردي چې  ېو هغه نښنارغی

 .کړنې ترسره شي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مړه چرګوړي : (5

 و په فارم اوهم  وسوزول شي تر څ یا او خښ ېالندخاورو  څخه بهر د باید ژرتر ژره له فارمجسدونه د چرگانومړه  

 .يچاپیریال کې  د نارغیو د خپریدو مخنیوی وش

 :ناروغ او ضعیف چرګوړي (6

ړي تر ګڼل کیږي. دغه ډول چرګو د نارغیو د خپریدو الملو چرګانو موجودیت په په فارم کې د ناروغواو ضعیف

ناروغیو  کړنه په فارم کې د ې. نوموړيفارم څخه بهر او له منځه یوړل ش لهباید پیژندنې وروسته ژر تر ژره  

 وي کې ستر رول لوبوي.یدخپریدو په مخن

 

 د بایو سیکوریټی  اصول او د ناروغیو عالیم په عملی ډول ښودل 
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ياو دیو ساسیج په شکل معلومیږ ېډبل ېکلم  

 

کلمو کې  زخمونه او وینه بهیدنهپه   

 

 ېفیت ییاودرنګ ک يمړاو ېدچرګوړو بڼک

 له السه ورکړی

 

 

 کې د نارغیو د عاملینو د ژوندی پاتې کیدلو موده: چاپیریال يپه بهرن

ځکه  ويکلنو دوام میاشتو تر کله او  دل توپیر لريیک ېپات يلینو ژوندمچاپیریال کې  د بیالبیلو نارغیود عاني په بهر

 .دی اړین کار ریال ساتنهینو د استوګنیز چاپ

 یدوک ېپات یکې د نارغیو د عاملینو د ژوند چاپیریالپه بهرني 
 لړۍ

 ناروغي

 Gambroمل  ۍالناروغ گامبرو میاشتې

 Coccidiosisمل الکوکسیدیوزد  میاشتې

 Fowl choleraمل الد چرګانو  د کولرا  اونۍ

 Marek ddiseasesمل  الناروغی  مارک میاشتې

 New Castle Diseasesمل الدټوغکی ناروغی  اونۍ

 Salmonellosisمل  الیز سالمونلوزد  اونۍ

 Avian tuberculosisمل الد چرګانونری رنځ  کلونه

 ۍد چرګانو مهمې ناروغ

 کوکسیدیوز  د الوتونکو 

 ږي چې  پهیک د چرګوړو پر کولمو د پروتوزوا د حملې له امله رامنځ تهد الووتونکو کوکسیدیوز : د ناروغۍ تعریف

 ېیواځ يکالوتونچې د ایمریا له جنس څخه دی او  ږيیسیستم د خرابیدو المل ک ياو هضم ېبهیدن ېکلمو کې  د وین

 ېداو د یږيزمن کیاغ ۍ. ځوان چرګوړي نسبت زړو چرګانوته ډ یر له دې ناروغکوربه دي يعیطب ۍناروغ ېدد

فغانستان اوي. دا ناروغي په  ېاونیو پور ۶څخه  ۳ګوړي دي چې عمریې له زیات قربانیان هغه چر وتر ټول ۍغونار

 .توپیر لري ېزیانونه ډیر او مړینه ی ياقتصاد ۍناروغ ېکې ډیره عامه ده او دد

و د ککړه انو څخه روغو چرګا نو تیوه ساري ناروغي ده چې له ناروغو چرګ زکوکسیدیو د ناروغۍ د لیږد الره:

 فاضله موادو د خوړلو په وسیله لیږدیږي.

ه پیمانه پرازیتونه خوړلي څومرپه  چرګوړيځواک په دې پوري اړه لري چې  ۍد ناروغ د ناروغۍ نښې او تشخیص:

شته. که چرګ  ډیر شمیر پرازیتونه خوړلي وي او په چرګانو  ېکچ ېدي او په چرګانو کې پخوانی معافیت تر کوم

خوړل د خفیفې  میکروبونو. د کم شمیر يحاد حالت ښی ۍخوندیتوب هم موجود نه وي نو دا د ناروغ یکې پخوان

د ناروغۍ پر واړندي خوندیتوب پیدا  کې سیستم يچرګانوپه دفاع وچې وروسته بیا د نوموړ يناروغۍ المل ګرځ

فت یکې د زیړ رنګ له السه ورکول، د بڼکو د کو ، د اشتها نه شتون، په غوښینو چرګوړي کیدلد چرګانو مړاو کوي.
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ږي. په کوکسیدیوز اخته یناروغي له نښو څخه شمیرل ک ېضله مواد د دفا يله منځه تلل، اسهال، په وینه او بلغم لړل

دهضم پروسه سرته نشي رسوالی چې دې حالت کې چرګان خپل وزن بایلي او آن د مړیني المل  سمه توګهچرګان په 

زه په الس کړئ او د یوه تا ېپالستکي دستکش نو ئچې د ناورغۍ د تشخیص په اړه ډاډه ش ئږي. که غواړییې هم ک

د زخم موجودیت د ناروغۍ د تشخیص لوی دلیل دی. په کولمو یا زړه کې  لمې پرانیزي،وچرګ ک يمړه شو

دای شي چې په کولمو یلمې د یوه ساسیج په شکل ښکاري یا هم کوږي چې کیړسوب المل کاکوکسیدیوز د کولمو د پ

 او مغزی سکته وي. )خونریزي(  یا د وینې ضایع کیدلدای شی یلکۍ شتون ولري یا ک ېکې رڼ

ښه به  شتون لريکې  ۍغۍ پرازیت په ټوله نړود کوکسیدیوز مخنیوي ډیر ګران کار دی ځکه چې د دې نار :مخنیوی

د  کارو ترڅوکړو او په فارم کې د کوکسیدیوز ضد درمل  وصفایي ته پاملرنه واو  تیایي حالتغروچې د فارم  يوا د

ستل ږي نو باید دغه چرګان له فارمه واییژر اخته ک ۍپه ناورغ يشي. ضعیف چرګوړ ېلږ ېاغیز ۍیادې ناروغ

 سالم وساتل شي. چاپیریال ېستوګنهشي، د فارم بسترهر وخت تبدیل او د 

 شتهان کې هغه درمل دي چې په افغانستک یو کوکسیداامپرولیم  خو شتهد دې ناروغۍ لپاره ګڼ شمیردرمل : درملنه

 ېشورماکتر د ډد وترنر ته په پاملرنې سره او پاڼې يدرمل باید د درملو مالومات يده. نوموړ ښودلې ېه یپایلاوښه 

 سره سم وکارول شي.

 ګامبرو ناروغي

زه زېږېدلو په تا ده چې يناروغ ي) د بورسا دغدې عفونت( په  نامه هم یادیږي  یوه حاده ویروس IBD ناروغي د اد

ال د اسه لومړی په چرګانو کې  يناروغ ې. نوموړياو د بورسا غده  اغیزمنه کو ږيډیره زیاته څرګندی ېچرګوړوک

 سیستم ته سخت زیان اړوي.ي او وروسته بیا معافیت یږيالمل ک

جامو، په  ، وسایلو،غۍ د لیږد لویه وسیله ده. دغه ویروس د فارم په بستروککړتیا د نار چاپیریالد : خپریدلد ناروغۍ 

و او د جامو د ککړو وسایلو، د ننداره چیان او داسي نورو کې فعاالنه ژوند کوي او همداشانمرض اخته الووتونکو 

 ته خپرېږي. بهر ننه او په فارم کې  د  ېنورو ژوو سره د  تماس له الر

څخه  ۱۰ه ل دنه یدوره کې د چرګانو اخته ک ېورځي ده.  په د ۴ – ۳ د ناروغی پټه دوره :یصد ناروغۍنښې او تشخ

سناستی سپین اوبلن ن بیا یرهپه ترسیږی. په ناروغو چرګانو کې د مرض نښې ستړیا، نسناستی  ېسلنې پور ۸۰تر 

دای یکپه مرض اخته چرګان منظم حرکت نشي کولی او  ېد بورسا د غد مهالد پرمختګ په  ۍد ناورغ .یږيلیدل ک

 چې د یږيله دریمې ورځې ورسته پیل ناروغۍد چرګانو مړینه د  شي چې پر ځمکه په پراته حالت کې هګۍ واچوي.

لوړه  ېرپو ۳۰تر  دا سلنهه چې شونی دسلنه مړینه وي خو ۱۰ۍ کېناروغپه دې . المل کیږي يغټوال د ېغدد برسا 

 ولري ا د ناورغیو پر وړاندي چندان مقاومت نه یږيک ېناروغۍ ژوندي پات ېر چرګوړي چې له دیشي. حتی هغه شم

مونو نو په عضالتو کې د زخد مړو چرګا ې. کلینیکي نښیيښ غبرګونعیف ضبل کې هم اد واکسین اخیستلو په مق

 ناروغۍ د تشخیص لپاره بسنه کوي. دې د شتون

 د.  يد ېرلل ېپایل ېبرخه کې  یی ګټور ېد مخنوي لپاره واکسین موجود دی او په د ۍناروغ دوی: یمخنو اکنترول 

د مورنۍ  ي.ولیږدیږنسل ته  له میندو ښه معافیت  راتلونکيږي چې یسټاک واکسینول د دې المل ک ۍچرګوړو د مورن

ساتنې  لاپیریاچوروسته له زیږیدو باید چرګوړي واکسین شي.  د  ۍاون ېتر دریم ۍمعافیت په کمیدو سره باید له لومړ

اید وسته بور وی وکړي او په فارم کې د ناروغۍ له خپرېدویهم کولي شي چې په فارم کې د ناورغۍ مخن هڅېامنیتي 

 .يکړای ش يضد عفوني عمل

  ېپور رسیدو دای شي چې د ناورغۍ له پیله تر پای تهید ګامبرو  لپاره تر اوسه ګټور درمل نشته یوازې ک: درملنه

 ولري.پروتین  کچهاو په کمه لږه  انرژي ې خواړه چرګانو ته ورکړو چ ېداس
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 يناروغیا نیو کاستل  يټوغکد 

مل الناروغیو  ېاو سخت ېنیساري او ویروسي ناروغي ده چې په فارم کې د چرګانو د مړ د چرګانو ټوغکی  یوه

 ډول خپرېږي.یا یو ځلي  outbreak ږي. دا ناورغي معمواٌل پهیک

یروس وشان په د ناروغو چرګانو د فاضله موادو او ناروغو چرګانو سره  د مستقیم تماس او همدا :خپریدلد ناروغۍ 

 .يیږلیږداو بهرته  د ننهفارم  د ېاریله ل جاموککړو وسایلو او  د

نی آه  پیستم ته په کلکه زیان رسوي. نیوکاستل د چرګانو تنفسي، عصبي او هضمې س: ناروغی نښې او تشخیص د

وجسدونو و د مړنکوکې  د وحشي الووت چاپیریالډول په فارم کې   د یو شمیر زیاتو چرګانو مړینه او یا هم په بهرنی 

 نیوکاستل  د تشخیص شکمن کلینکي عالیم دي.موندل د 

 په کورنیو چرګانو کې کلینکي عالیم په الندې ډول دي:

 د هکیو د تولید کمښټ (1

 دلیک ېستړیا او مړاو (2

 )په الندې انځور کې( :لکه د چرګ د سر او غاړي تاویدل (3

 یتنسناس (4

 (ستم التهابید ستونې پړسوب )د تنفسي س (5

 بهیدنهپه وړو او لویو کولمو کې وینه  (6

وي یسالمه ساتنه او قرنطین کول د ناروغۍ په مخن چاپیریالپه صحیح  توګه د واکسین تطبیق، د : وییاو مخنکنترول 

 لري. ېپایل ېکې ګټور

اده د خه استفڅخو بیا هم د ویټامینونو دا یوه ویروسي ناروغي ده چې تر اوسه کوم مناسب درمل ورته نشته  :درملنه

 .يلوړولو لپاره شاید موثر واقع ش د معافیت د په مقابل کې ۍناروغ

  

د چرګ وضعیت له مړ کیدو وروسته   د غاړې کږیدل 
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 لنړیواموسسه د چک په جمهوریت کې یو غیر دولتي  اړمنو خلکود 

سازمان دی چې د نړۍ په ګوټ، ګوټ کې پراختیایي مرستې چمتو 

 کوي.

 

ې د ککړې په برخه ه مسلکي لیسو د زددا مالوماتي پاڼې د کرنې د 

ښه والي راوستلو په موخه د چک جمهوریت د پراختیایي مرستو 

 پواسطه خپرې شوې دي.

 

سردارولی ډاکتر :لیکوال  

نجیب اهلل فروتن بریالی جالل زی او ژباړونکی:   

 تصحیح: د کرنیزو ښوونو د ټیم لخوا

 ډیزاین: عبیداهلل صدری

  



 

 روزنې بنسټيز مهارتونهچرګانو د د 
38 

 


