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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـو＇ـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهللا اکبر وايو اهللا اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سول３ کور د تورې
 دا وطن د ！ولـــو کـور دى
 د پ＋ـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيــــــواد به تل ＄لي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

ملي سرود
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وزارت رسه محفوظ دی. په بازار کې یې پلورل او پېرودل منع دي. له رسغړوونکو رسه 

ي.    قانو چلندکی
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د پوهنې د وزير پيغام

اقرأ باسم ربک
لی، او د لوست او ليک له  ای کوو، چې موږ ته يې ژوند راب ونکي خدایهلالج لج شکر په  د لوی او ب
نی  ي يو، او د اللّٰه تعالی پر وروستي پیغمرب محمد مصطفی� چې الهي لوم خه يې برخمن ک نعمت 

پیغام ورته (لوستل) و، درود وايو. 
کاره ده ۱۳۹۷ هجري ملريز کال د پوهنې د کال په نامه ونومول شو، له دې امله به  ولو ته  رنگه چې 
ی، اداره  وون وونکی، زده کوونکی، کتاب،  وونيز نظام، د ژورو بدلونونو شاهد وي.  د گران هېواد 
وونې  ي، چې د هېواد د  يز عنارص بلل کي گو بنس او د والدينو شوراگانې د هېواد د پوهنيز نظام شپ
او روزنې په پراختيا او پرمختيا کې مهم رول لري. په داسې مهم وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت د 

يزو بدلونونو ته ژمن دی. وونيز نظام کې د ودې او پراختیا په لور بنس مرشتابه مقام، د هېواد په 
ه  خه دي. همدارن يتوبونو  وونيز نصاب اصالح او پراختيا، د پوهنې وزارت له مهمو لوم له همدې امله د 
وونيزو تأسيساتو کې، د دريس کتابونو محتوا، کيفيت او  ولو دولتي او خصويص  يو، مدرسو او  وون په 
ای لري. موږ په دې باور يو، چې د باکيفيته دريس  توزېع ته پاملرنه د پوهنې وزارت د چارو په رس کې 

وونې او روزنې اسايس اهدافو ته رسېدلی نشو. کتابونو له شتون پرته، د 
ته کولو لپاره، د راتلونکي نسل د روزونکو  وونيز نظام د رامن پورتنيو موخو ته د رسېدو او د اغېزناک 
خه په درناوي هيله کوم،  وونکو، استادانو او مسلکي مديرانو  ولو زړه سواندو  په توگه، د هېواد له 
ه او هاند  دولو کې، هي ډول ه چې د هېواد بچيانو ته دې د دريس کتابونو په تدريس، او د محتوا په لې
ونه سپموي، او د يوه فعال او په ديني، ميل او انتقادي تفکر سمبال نسل په روزنه کې، زيار او کو 
ي، چې  ي. هره ورځ د ژمنې په نوي کولو او د مسؤوليت په درک رسه، په دې نيت لوست پیل ک وک
ور  ولنې متمدن او گ ران، او د  ې گران زده کوونکي به سبا د يوه پرمختليل افغانستان مع د نن ور

اوسېدونکي وي.
و له هر فرصت  تنه لرم،  تناکه پانگه ده، غو خه، چې د هېواد ارز همدا راز له خوږو زده کوونکو 
وونکو ته په  ه، او  ونوالو په تو کو او فعالو گ ې په پروسه کې د  ي، او د زده ک ه پورته ک خه گ

ي. ه او اغېزناکه استفاده وک خه  درناوي رسه، له تدریس 
خه، چې د  وونيز نصاب له مسلکي همکارانو  ولو پوهانو او د  وونې او روزنې له  په پای کې د 
ې دي، مننه کوم، او د لوی  لې ک ې کېدونکې هلې  دې کتاب په ليکلو او چمتو کولو کې يې نه ست

ې کې بريا غواړم. لې او انسان جوړوونکې ه خه دوی ته په دې سپي خدایهلالج لج له دربار 
ي ېې خپلواک، پوه او  وونيز نظام او د داسې ودان افغانستان په هیله چې وگ د معياري او پرمختليل 

سوکاله وي.
د پوهنې وزير

ويس بلخي دکتور محمد م
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مخونهسرليکونهشم５رې

١لوم７ى ＇پرکى: تکنالوجي او سيستم١
٢د تکنالوج９ پرمخت， او تکامل٢
٥د محصوالتو ارزونه٣
٦د تکنالوج９ د محصوالتو د توليد د ساتندوى ！کو رعايت٤
٧د تکنالوج９ د محصوالتو ＊کال يا ＊ايست٥
٨سيستم٦
١١دو يم ＇پرکى: په فني توگه اندازه کول٧
١٤په اندازه کولو ک３ اصطالحات او تعريفونه٨
١٥د اندازه کولو وسايل٩
١٧پر ورنير کاليپر اندازه کول١٠
١٩د ورنير کاليپر د ساتن３ ＇رنگوالى١١
٢٢دريم ＇پرکی، په ودانيو ک３ د بر４＋ناد سيم غ％ونه١٢
٢٤يو پله تبديل سويچ١٣
٢٦د بکس له ترمينل او د بر４＋نا له سرچين３ سره د سرک＂ونو ن＋لول١٤
٣١＇لورم ＇پرکی، ترکا１ي١٥
٣٢د لرگيو مهم محصوالت١٦
٣٤د لرگيو تخريب کوونکي عوامل١٧
٣٧د لرگي د صنايعو د کار افزار١٨
٣٩پن％م ＇پرکی، د کبانو روزنه او ب２والي٩١
٤٠د کبانو د روزن３ چاپ５ريال٢٠

فهرست 



ه

مخونهسرليکونهشم５رې

٤١د کبانو د روزن３ خاورين ډن６ونه٢١
٤٢د روزن３ الندې کبانو د تغذيي３ ＇رنگوالى٢٢
٤٣د کبانو تکثير يا زياتول٢٣
٤٦د ونو زياتول يا تکثير٢٤
٤٧د نوي ب０ د جوړولو )احداث( ＇رنگوالى٢٥
٤٨د نيالگيو له نيالولو وروسته د هغوى ＇ارنه٢٦
٥٥شپ８م ＇پرکی، اخلى پخلى٢٧
٥٦په پخلي ک３ د پاکوالي اهميت٢٨
٥٧د کورن９ تغذيه او اقتصاد٢٩
٥٧د غذايي توکو سمه پخونه٣٠
٥٨د افغانستان د کليوالي ډوډۍ ډولونه٣١
٦١د پخلي مسآل٣٢３
٦٣په کليوالي ډول مربا، چکني او اچارو جوړول٣٣
٦٦په کليوالي ډول د مربا چمتو کول٣٤
٧٠اووم ＇پرکی، د ودان９ کارونو په سرته رسولو ک３ ساتندوى ！کي٣٥
٧٢پلستر کاري٣٦
٧٥د رنگولو په بهير ک３ ساتندوى ！کي٣٧
٧٥د رنگ غوره کول٣٨
٧٦له گچ ＇خه د ودانيو د رنگونو د جوړولو ＇رنگوالی٣٩
٧٧د رنگونو لپاره د ديوالونو جوړول٤٠
٧٨عملي کار٤١
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الندې شکلونو ته پام وک７ئ. انسانانو دا وسايل د ＇ه لپاره اختراع ک７ي دي؟

تلسکوپ            

لومړى څپرکى

！کنالوجي او سيستم

 برمه

مایکروسکوپ  

اهلل پاک انسانان پل＂ونکي او متجسس پيدا ک７ي دي. هغوى زيار باسي،  د ډ４رو هغو پو＊تنو ＄وابونه 
چ３ په ذهن ک３ ي３ لري پيدا ک７ي. انسانان ددغو پو＊تنو د ＄واب د پيدا کولو لپاره ډ４ر ＄ل３ تجربه او 
أزم５＋ت کوي، تر ＇و وکوالى شي معلومات را！ول، ډلبندي، تحليل او باالخره په خپله گ＂ه ي３ وکاروي. 
هغوى په دې الره ک３ کيداى شي ډ４ر ＄ل３ مات３ وخوري، خو ناهيلي ک８５ي نه. له مختلفو علومو: لکه 
رياضيات، صنعت، نجوم)ستورې پ５ژندنه(، کرنه يا زراعت، طبابت او نورو سره مينه او کار پس３ کيدنه 
د انسان د پرمختگ سبب گر＄５دل３ ده. د ننن９ ور＄３ علم او تکنالوجي د انسانانو د سلگونو کلونو 
د گاللو ستونزو برکت او نتيج３ دي چ３ د هغ３ له م５وې ＇خه د ！کنالوج９ مختلف محصوالت 
توليد او ډ４رې هغه ستونزې چ３ لوم７ني انسانان ور سره مخامخ ول په اوسني وخت ک３ حل يا أسانه 

شوې دي.
په مخک５ني ！ولگي ک３ د حرف３ د مضمون له داس３ مفاهيمو لکه د ！کنالوج９ په وده ک３ مؤثر 
او د توليد سرچين３، سره بلد شوي ياست. په دې ＇پرکي ک３ د  عوامل، د سيستم اجزاوې 
له موادو ＇خه د گ＂３ اخيستن３  توليد ک３  په  ！کنالوج９ تکامل، د ！کنالوج９ د محصوالتو 
اصول، د ！کنالوج９ د محصوالتو ارزونه، حفاظتي يا ساتندويه ！کي، د ！کنالوج９ د محصوالتو 
＊کال او همدارنگه د نسبتاً تاو را تاو يا پ５چلو او فرعي سيستمونو د پ５ژندن３ په هکله معلومات 

حاصلوئ.
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د تکنالوجۍ  پرمختگ او تکامل
أيا کله توانيدلي ياست چ３ له يوې پخوان９ وسيل３ ＇خه يوه نوې وسيله جوړه ک７ئ؟

پاملرنه مو ک７ې ده کوم وسايل چ３ ＇و کاله مخک３ توليد يا جوړ شوي دي له هغو وسايلو سره چ３ 
اوس نوي جوړ شوي دي له يو بل سره ＇ه توپير لري؟

)٢-١( شکل ته پاملرنه وک７ئ

دغو وسايلو ＇ه ډول له ابتدايي شکل ＇خه پرمخ تللي يا تکاملي شکل ته تغيير ک７ى دى؟
ول３ د وخت په ت５ر４دلو سره د تکنالوج９ په محصوالتو ک３ تغيير من＃ ته را＄ي؟

کمپيو！ر چ３ د انسان د فکر او تکنالوج９ محصول دى، په ！وله ن７ۍ ک３ مهم عمليات، لکه: 
ستونزمن３ او پ５چل３ محاسب３، د ودانيو او ماشين أالتو طراحي، هنري او په سلگونو نور کارونه 
سرته رسوي. د کمپيو！ري خبر رسولو شبکInternet(３( په وسيله کيدالى شي د ن７ۍ تر 
！ولو لرې ＄ايونو سره صوتي،  تصويري او ليکنيزې اړيک３ ونيول شي او په ډ４ره گ７ندۍ توگه او 
ل８ وخت ک３ له نويو او تازه پ５＋و ＇خه خبرتيا تر السه ک７و. سرب５ره پر دې د ن７ۍ وال３ کمپيو！ري 
شبک３ له الرې کيداى شي د مختلفو پو＊تنو ＄وابونه پيدا او يا خپل اطالعات د نورو په واک 

ک３ ورک７و.

ښه پوه شئ!

)٢-١(شکل
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کړنه
د پورتنيو پو＊تنو په هکله په خپلو گروپونو ک３ سره بحث او مشوره وک７ئ، وروسته خپل３ 

نظري３ ！ولگيوالو ته بيان ک７ئ.

د ！کنالوج９ د محصوالتو د ال＊ه ک５دلو لپاره، کوم چ３ پخوا جوړ شوي دي، وخت په وخت د 
پوهانو)محققانو( او گ＂３ اخيستونکو له خوا د هغوى د کيفيت د لوړ４دلو په هکله نظري３ وړاندې 
ک８５ي. نوې نظري３ کيداى شي له مختلفو اړخونو مطرح شي. مثًال: د شکل له مخ３، د موادو، 
د انرژۍ د مصرف، د کار د طريق３ يا د هغوى د توليد د مرحل３ له مخ３ وي. مثًال: لوم７ی جوړ 
شوی مو！ر ډ４ر ساده و چ３ کوالى ي３ شول په ډ４ر کم يا ورو سرعت سره حرکت وک７ي، خو کوم３ 
هل３ ＄ل３ چ３ د هغه د ال＊ه ک５دلو لپاره له هغه وخته تر اوسه پورې سرته رسيدلي دي، نننی 
شکل ي３ د تکامل سبب دى. تاسو هم کوالى شئ چ３ د يوې وسيل３، يوې لوب３ يا د خپلو ور＄نيو 
کارونو د ال＊ه ک５دلو لپاره فکر وک７ئ او نوې نظري３ مطرح ک７ئ. د يوې نوې نظري３ وړانديز په 

حقيقت ک３ يو نو＊ت دى.

خپل معلومات زيات کړئ!
احتراقي مو！ر په ١٨٦٠ ميالدي کال ک３ د يوه بلژيکي په وسيله چ３ اتين لونوار نوم５ده اختراع 
شو. له هغه وروسته د مو！ر جوړون３ د صنعت د تکامل بهير دوام وک７ او د ١٨٦٠ تر ١٨٧٠ 
ميالدي کلونو ترمن＃ په اروپا ک３ مختلف اختراعات د ＇و تنو انجينيرانو په واسطه سرته ورس５دل. 
لوم７نى مو！ر چ３ د بهرني احتراق انجن ي３ درلود، يو کوچنى مو！ر و چ３ پر يوه کوچن９ باډۍ 

نصب شوى و. دا مو！ر زيگفردمارکوس په ١٨٧٤ ميالدى کال د ويانا په ＊ار ک３ جوړ ک７.
خو ورو ورو د بهرني احتراق انجن مو！رونه په داخلي احتراق انجن مو！رونو بدل شول. د داخلي 

احتراق انجن لوم７ن９ ب５لگه مو！ر يو ألمانى مهندس چ３ نيکالس اتو نوم５ده جوړ ک７.
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د تکنالوجۍ د محصوالتو په توليد کې له موادو څخه د گټې اخيستنې څرنگوالى
هر کله چ３ خپل３ شاوخوا ته پاملرنه وک７ئ، وبه گورئ چ３ اجناس او شيان له مختلفو موادو ＇خه 

جوړ شوي دي، ول３ د شيانو او اجناسو په توليد ک３ له ډول ډول توکو ＇خه کار اخيستل ک８５ي؟

د ！کنالوج９ د هر محصول د توليد له مرحلو ＇خه يوه مهمه مرحله د توکو يا 
موادو د تغيير اوانتخاب مرحله ده، په دغ３ موضوع د ال＊ه پوه５دلو لپاره الندې 
ب５لگ３ ته پاملرنه وک７ئ: د اطفايي３ د کار کوونکو د کاليو د تيارولو لپاره اړينه ده، 
تر ＇و داس３ کالي وگن６ل شي چ３ د اور په مقابل ک３ مقاوم وي او له اندازې 
＇خه زيات گرم نشي. او همدارنگه سپک او انعطاف قبلوونکي وي، او زر 
ونه شک８５ي، مناسب رنگ ولري، تر ＇و د اطفاي３ د کار کوونکو له نورو سره 
توپير وشي. دا ！کي د موادو د انتخاب په مرحله ک３ په پام ک３ ونيول شي. ددې 
لپاره چ３ د اطفايي３ کار کوونکي وکوالى شي په أزاده توگه حرکت وک７ي. د 

هغوى کالي بايد ＇ه ډول وگن６ل شي؟
په دې مرحله ک３ د توکو د تغيير د ＇رنگوالي په هکله فکر ک８５ي، تر ＇و په 

نتيجه ک３ د منلو وړ محصول په الس راشي.
پوښتنه: د تکنالوج９ د يوه محصول د توليد لپاره د مناسبو توکو په غوراوي 
يا انتخاب ک３ له پورتنيو مواردو سرب５ره، نور کوم مواد بايد په نظر ک３ ونيول 

شي؟
د توليد لپاره د مناسبو موادو په انتخاب ک３، پر تخنيکي ＄انگ７تياوو سرب５ره 
نيول  ک３  پام  په  هم  ！کي  ساتندوى  او  روغتيايي  ＊کال،  والى،  اقتصادي 

ک８５ي.

کړنه
په خپلو گروپونو ک３ د پورتن９ پو＊تن３ په هکله بحث وک７ئ او د خپل گروپ د برخه والو د 

بحث پايل３ ！ولگيوالو ته بيان ک７ئ.

 )٣-١( شکل د اطفاي３ د مامور لباس
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خپل معلومات زيات کړئ!
په زياترو ه５وادونو ک３ د تکنالوج９ د محصوالتو د توليد لپاره ＄ين３ اصول او مقررات منل شوي 
دي چ３ ستندرد ورته وايي. سرب５ره پر هغ３ د ن７ۍ په سطحه ن４７وال ستندرد مؤـس３ د ！کنالوجي 
محصوالتو ارزونه کوي او د هغوى له کيفيت ＇خه د اطمينان له حاصلولو وروسته توليدوونکو ته 

اجازه ليک يا ＄انگ７ې ن＋ه ورکوي.

د محصوالتو ارزونه 
دمخه،  توليد ＇خه  پراخه  گ０(  )يو  د  محصول  د  توليدوونکي  محصوالتو  د  ！کنالوج９  د  ول３ 

لوم７ى د هغوى پر يوه ب５لگه په البراتوار ک３ په دقيق ډول أزم５＋ت کوي؟
هر محصول له توليد ＇خه وروسته بايد له هره اړخه تر ارزون３ او أزم５＋ت الندي ونيول شي. د 
！کنالوج９ د يوه محصول گ０ يا پراخه توليد ب３ له دې چ３ يوه لوم７ن９ ب５لگه ي３ تر أزم５＋ت الندې 
ونيول شي، خطرناک کار دى. په دې أزم５＋ت ک３ معلوم８５ي چ３ توليد شوى محصول د منل 
شويو ستندردونو او معيارونو مطابق توليد شوى دى که نه، تر ＇و گ＂ه اخيستونکي زيانمن نشي. د 
محصوالتو په توليد ک３ هم دا مسئله په نظر ک３ نيول ک８５ي او له وړاندې کولو دمخه، لوم７ى د هغه 
يوه ب５لگه د مسئوول３ ادارې له خوا تر أزم５＋ت الندې نيول ک８５ي. او بيا د قبول شويو ستندردونو 

سره د مطابقت په صورت ک３ هغه ته په ه５واد ک３ دننه د عرضه کولو اجازه ورکول ک８５ي.

پاملرنه وکړئ!
که د بخار د د４گونو يوه لوم７ن９ ب５لگه له گ０ شم５ر)پراخه( توليد ＇خه دمخه تر 

أزم５＋ت الندې ونه نيول شي، ＇ه ډول پ５＋３ کيداى شي رامن＃ ته شي؟
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د ټکنالوجۍ د محصوالتو د توليد د ساتندويه )حفاظتي( ټکو رعايت
د تکنالوج９ د محصوالتو په توليد ک３ د ساتندوﾦو ！کو رعايت اړين او الزمي دى، تر ＇و توليدوونکي 
په امن ک３ وي. مثًال: د انسان د بدن د مختلفو برخو په عکس اخيستنه )X-Ray( ک３ د داس３ توکو 
＇خه کار اخيستل ک８５ي چ３ خطرناک３ وړانگ３ لري او کوالى شي انسان په خطرناکو ناروغيو، لکه: 
سرطان، اخته ک７ي، بنا پر دې ددغ３ برخ３ )راډيولوج９( کار کوونکي بايد له داس３ لباسونو ＇خه کار 

واخلي چ３ هغوى د کار په وخت ک３ د وړانگو له خطر ＇خه وساتي.
لکه ＇رنگه چ３ د ！کنالوج９ محصوالت ډ４ر او متنوع دي، ساتندوى تدابير ي３ هم بايد د کار د ډول 

متناسب او هغه خطرونه چ３ د پ５＋５دلو احتمـال ي３ شته، ورته ونيول شي.
د گ＂ه اخيستونکو د خبرتيا لپاره معموالً د الر＊ود پا３１ له توليد شوي محصول سره ضميمه ک８５ي. 
د محصوالتو د الر＊ود په پا１و ک３ زياتره له محصول ＇خه د گ＂３ اخيستن３ طريقه او ساتندوی ！کي 

ليکلي وي چ３ بايد په دقت سره ولوستل شي.

کړنه
١. په هو！لونو او رس＂وران＂ونو ک３ کوم ساتندويه يا حفاظتي ！کي بايد په پام ک３ ونيول شي؟

٢. هغه ＇وک چ３ د لمر د وړانگو الندې يا د حرارت د سرچين３ پر وړاندې کار کوي کوم 
！کي په پام ک３ بايد ولري؟

٣. په کورونو يا ه＂يو ک３ له اور اخيستن３ ＇خه د مخنيوي لپاره کوم ！کي بايد رعايت ک７ای 
شي؟

٤. هغه کسبونه يا حرف３ چ３ له غو＇وونکو افزارو سره سر  او کار لري د کار په بهير يا هغوى 
د افزارو د وړلو راوړلو په وخت ک３ کوم ！کي بايد په نظر ک３ ونيسي؟

هر گروپ دې له پاسنيو موضوعاتو ＇خه يوه انتخاب او خبرې دې پرې وک７ي ، بيا دې د هغ３ 
پايل３ خپلو ！ولگيوالو ته بيان ک７ي.
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د ټکنالوجۍ د محصوالتو ښکال يا ښايست
ول３ د محصوالتو لکه وچ３ شيدې، بسک５، لباس او نورو 
په  خوړو  راوړونکو  اشتها  د  يا  لوبغاړو  د  کارتنونه  يا  پو＊ونه 

تصويرونو ＊کلي يا ＊ايسته کوي؟ 
د محصوالتو په توليد ک３ له مهمو ！کو ＇خه يو هم د هغوى 
د  توليدوونکي د مصرف کوونکو  توجه کول دي.  ته  ＊کال 
نيولو سره خپل  نظر ک３  په  او خو＊９  يا فرهنگ  عمر، دود 
پاک＂ونو  يا  ک）وړو  مختلفو  په  او  ＊ايسته  توليدي محصوالت 
ک３ چ３ په مختلفو رنگونو ＊کلي شوي وي وړاندې کوي او 
زيار باسي چ３ محصوالت ي３ د مصرف کوونکو توجه ＄انته 

جلب او زيات وپلورل شي.

پلټنه وکړئ!
هر گروپ دې  د ！کنالوج９ يو محصول انتخاب او د هغه د الر＊ود پا１و مطابق، له هغه 

＇خه د گ＂３ اخيستن３ طريق３ او حفاظتي ！کي دي خپلو ！ولگيوالو ته  تشريح  ک７ئ.

)4-1( شکل

کړنه
 ５بسک يا   ４بسکو او  چاکل５＂ونو  شمپو،  غوړيو،  د  خوړو  د  تاسو  چ３  وک７ئ  تصور 
توليدوونکي ياست او غواړئ چ３ د خپلو توليدي ک）وړو يا پاک＂ونو لپاره د محصول له 

ډول سره متناسب تصويرونه او ليکن３ ډيزاين ک７ئ.
هر گروپ يو ډول محصول انتخاب او د توليدي ک）وړو د ډيزاين لپاره د انتخاب وړانديز 

له داليلو سره بيان ک７ئ.
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سيستم
په اووم او اتم ！ولگيو ک３ مو د ساده او نسبتاً پ５چلو سيستمونو په هکله معلومات الس ته راوړل.

أيا کوالى شئ د سيستم تعريف په ياد راولئ او تکرار ي３ ک７ئ؟
＄ين３ پ５چل３ سيستمونه له ＇و فرعي سيستمونو ＇خه تشکيل شوي دي. د مثال په ډول: د کاليو 
مين％لو يو ساده ماشين په پام ک３ ونيسئ. فرعي سيستمونه ي３ عبارت دي له: سيم غ％ولو او بر４＋نا 
سيستم، د کاليو او اوبو د تاوولو سيستم، وخت سنجوونکى سيستم او د کاليو له مين％لو وروسته 
د اوبو خارجوونکى سيستم، دا ！ول سيستمونه د ماشين په بدنه ک３ نصب شوي. هر کله چ３ يو 

فرعي سيستم د کاليو مين％لو په ماشين ک３ فعاليت ونه ک７ي ＇ه به پ５（ شي؟
＇وک کوالى شي په ماشين ک３ عارضه 

تشخيص او بيا هغه ترميم ک７ي؟
پيچل３  راتاو  تاو  يوه  د  چ３  لپاره  ددې 
سيستم د کار طريقه درک ک７و، اړينه ده 
چ３ د هغه فرعي سيستمونه وپ５ژنو او بيا 
کومو  له  سيستمونه  فرعي  چ３  شو  پوه 
عناصرو ＇خه تشکيل شوي او د سيستم 
په کار ک３ ＇ه نقش لري. سر ب５ره پر دې 
کسب گران نور مهارتونه لکه د سيستم د 
عناصرو د أزم５＋ت ＇رنگوالى، د پرزو 
د تبديلولو ＇رنگوالى او نور هم بايد ياد 

ولري. 

 )٥-١( شکل د کاليو مين％لو ماشين
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کړنه
له الند４نيو فعاليتونو ＇خه يو انتخاب او په ډله ييز يا يوازې)فردي( ډول هغه سرته ورسوئ.

١- يوه وسيله لکه: بايسکل، مو！رسايکل، د کاليو گ２دلو ماشين او نور، تر ＇ارن３ الندې 
ونيسئ او د هغه فرعي سيستمونه تشخيص ک７ئ. د ＇ارن３ په وخت ک３ حفاظتي ！کي په 

پام ک３ ونيسئ.
٢- د يوه حيوان بدن په پام ک３ ونيسئ ، د هغه فرعي سيستمونه تشخيص او نقش ي３ د 

حيوان په ژوند ک３ و＇７５ئ.
٣- يو نبات د مطالع３ الندې ونيسئ او فرعي سيستمونه ي３ را وپ５ژنئ.

د څپرکي لنډيز
�tاهلل> انسان پل＂ونکى او متجسس پيدا ک７ى دى. هغه ددغ３ ＄انگ７تيا په اتکاء زيار باسي د 
ډ４رو پو＊تنو ＄وابونه چ３ په ذهن ک３ ي３ لري پيدا ک７ي. انسان دغو پو＊تنو ته د ＄واب موندلو 
لپاره ډ４ر ＄ل３ تجربه او أزم５＋ت کوي، تر ＇و وکوالى شي معلومات را ！ول، ډلبن６ي، تحليل 

او باالخره په خپله گ＂ه وکاروي.
په  دي وخت  پخوا جوړ شوي  کوم چ３  لپاره  ک５دلو  د ال＊ه  د محصوالتو  تکنالوج９  �tد 
نظري３  هکله  په  لوړ４دلو  د  کيفيت  د  هغوى  د  خوا  له  اخيستونکو  گ＂３  او  پوهانو  د  وخت 
وړاندې ک８５ي. نوې نظر ي３ کيداى شي له مختلفو اړخونو مطرح شي. مثًال: د شکل له مخ３، 

د موادو، د انرژۍ د مصرف، د کار د طريق３ يا د هغوى د توليد د مرحلو له مخ３ وي.
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او  تغيير  يوه مهمه مرحله د توکو د  له مرحلو ＇خه  توليد  �tد ！کنالوج９ د هر محصول د 
انتخاب مرحله ده د توليد لپاره د مناسبو توکو په انتخاب ک３ پر تخنيکي ＄انگ７تياوو سرب５ره 

اقتصادي والى، ＊کال، روغتيايي او حفاظتي ！کي هم په پام ک３ نيول ک８５ي. 
�tهر محصول له توليد ＇خه وروسته بايد له هره اړخه تر ارزون３ او أزم５＋ت الندې ونيول 
ي３  ب５لگه  لوم７ن９  يوه  له دې چ３  ب３  توليد  پراخه  يا  گ０  يوه محصول  د  ！کنالوج９  د  شي. 
تر أزم５＋ت الندې ونيول شي خطرناک کار دى. په دې أزم５＋ت ک３ معلوم８５ي چ３ توليد 
شوى محصول د منل شوو ستندردونو )معيارونو( مطابق توليد شوى دى که نه، تر ＇و گ＂ه 

اخيستونکي زيانمن نه شي.
�tد تکنالوج９ د محصوالتو په توليد ک３ د ساتندويه ！کو رعايت اړين او الزمي دى، تر ＇و 

توليدوونکي په امن ک３ وي.
�t＇رنگه چ３ د ！کنالوج９ محصوالت ډ４ر او ډول ډول دي، حفاظتي تدابير هم بايد د کار د 
ډول متناسب او هغه خطرونه چ３ د پ５＋５دلو احتمال ي３ شته ورته ونيول شي، له محصوالتو 
د گ＂３ اخيستونکو د خبرتيا لپاره معموًال د الر＊ود پا３１ له توليد شوي محصول سره ضميمه 
ک８５ي. د محصوالتو د الر＊ود په پا１و ک３ زياتره له محصول ＇خه د گ＂３ اخيستن３ طريقه او 

حفاظتي ！کي ليکلي وي چ３ بايد په دقت سره ولوستل شي.
ته توجه کول دي.  يو بل د هغوى ＊کال  له مهمو ！کو ＇خه  توليد ک３  په  �tد محصوالتو 
نيولو سره خپل توليدي  پام ک３  په  توليدوونکي د مصرف کوونکو د عمر، دود او خو＊３ 
محصوالت ＊ايسته او په مختلفو ک）وړو يا پاک＂ونو ک３ چ３ په مختلفو رنگونو ＊کلي شوي 

وي وړاندې کوي.
�tددې لپاره چ３ د يوه تاو راتاو او پ５چلي سيستم د کار طريقه درک ک７و، اړينه ده چ３ د هغه 
فرعي سيستمونه وپ５ژنو او بيا پوه شو چ３ فرعي سيستمونه له کومو عناصرو ＇خه جوړ شوي 
او د سيستم په کار ک３ ＇ه نقش لري. سرب５ره پر دې کسب گران نور مهارتونه لکه د سيستم د 

عناصرو د أزم５＋ت ＇رنگوالى، د پرزو د تبديلولو ＇رنگوالى او نور هم بايد ياد ولري. 
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)١-٢( شکل

دويم څپرکى

په فني توگه اندازه کول
اووه زره کاله دمخه انسانانو خپل سودا－ريز مبادالت د 
بدن د غ７يو، لکه: د گوتو اوږدوالي، د الس د ورغوي د 
پلن والي او د م＂و اوږدوالي يا طول په واسطه اندازه کول. 
سره له دې چ３ دا ډول اندازه ډ４ره ساده او کم دقته وه، 
خو نه ي３ شو کوالى چ３ د اندازې له ！اکلو ＇خه پرته 

راک７ه ورک７ه وک７ي.
د بشري ！ولنو له انکشاف سره د ن７ۍ مختلفو ه５وادونو 
کولو  اندازه  د  ＇يزونه  ډول  ډول  مطابق  غو＊تنو  خپلو  د 
اندازې  د  او  ک７ل.  انتخاب  الندې  سرليک  تر  اساس  د 
مختلف واحدونه من＃ ته راغلل. د اندازې د واحدونو د 
زياتوالي مسئل３ د اندازو د تعينولو او مطابقت ي３ له نورو 

واحدونو سره، ستونزې را پيدا ک７ې. زمون８ په گران ه５واد ک３ هم، دا ډول شم５ر او زياتوالى د وزنونو 
د اندازه کولو په برخه ک３ ليدل ک８５ي. مثًال )من(  د وزن د اندازه کولو  د واحد په توگه، په مختلفو 
＄ايونو ک３ مختلف وزنونه ＊يي. په ألمان ه５واد ک３ په کال ١٨٧٠ ک３ د ٧٠٠ په شم５ر د سطح３ 
د اندازه کولو واحدونه موجود ول. ددغو ستونزو د کمولو لپاره، پوهان د ستندرد واحدونو د تيارولو 
په فکر ک３ ول، تر ＇و وکوالى شي د واحدونو ترمن＃ هم غ８ي من＃ ته راوړي. او د ＇و ن４７وال 
سيستمونو په ايجادولو مؤفق شول. نن ورځ هر انسان د ＇و کميتونو په اندازه کولو په مستقيمه يا 
غير مستقيمه توگه له دې سيستمونو سره سرو کار لري. د حرفوي اشخاصو له مهمو مهارتونو 
＇خه يوهم د موادو په توليد يا تغيير ک３ د اندازې)معيار( رعايت دى. مثًال: هر کله چ３ خياط 
د مشتري د بدن د اندازې سره سم کالي ونه گن６ي، د هغه د خياط９ مهارت د پو＊تن３ الندې 
را＄ي. د اندازه کولو د همدغه مهارت پر بنا تاسو په دغه ＇پرکي ک３ د واحدونو د سيستمونو 

او د اندازه کولو له افزارو ＇خه د گ＂３ اخيستن３ له ＇رنگوالي سره أشنا ک８５ئ.



12

د اندازې سيستمونه
ستاسو د ژوند په سيمه ک３ د طول او حجم کميتو نه په کومو واحدونو اندازه ک８５ي؟

په ننن９ ن７ۍ ک３ د اندازه کولو پر محلي سيستمونو سرب５ره، ن４７وال سيستمونه هم شتون لري چ３ 
د ن７ۍ زياتره ه５وادونه ور ＇خه کار اخلي. واحدونه په الندې توگه په ن４７والو دوو عمده سيستمونو 

تر مطالع３ الندې نيسو..
الف- مټريک سيستم: دا سيستم د مشهورو او مروجو سيستمونو له جمل３ ＇خه دى چ３ د ن７ۍ 
زياتره ه５وادونه ور ＇خه کار اخلي. ددغه سيستم له ＊و ＄انگ７تياوو ＇خه يوه دا ده چ３ اضعاف او 
اجزا ي３ د ١٠ عدد په ضربولو يا تقسيمولو الس ته را＄ي. بنا پر دې نن ورځ د ن７ۍ زياتره  ه５وادونه 
خپل محلي سيستمونه د ن７يوال م＂ريک سيستم په لوري راکاږي. له م＂ريک سيستم ＇خه په گ＂３ 
اخيستن３ د هر کميت د اندازه کولو لپاره مشخص واحد موجود دى چ３ ددغو واحدونو مجموعه د 

په نامه يادوي.  SI)nalInternatioSystem( بين المللي يا ن７يوال سيستم 
په مټريک سيستم کې د اوږدوالي د اندازه کولو واحد:

د  په ١٧٩١ ميالدي کال ک３  اندازه کولو واحد متر دى.  د  اوږدوالي  د  په م＂ريک سيستم ک３ 
＄مک３ د کرې د نصف النهار د اوږدوالي )د استوا د کر＊３ او شمالي يا جنوبي قطب مرکز ترمن＃ 
  برخه د )متر (د عنوان په توگه پ５ژندل شوې ده، په الندې جدولونو ک３ د متر 

10000000
1 فاصله( 

اجزا او اضعاف ＊ودل شوي دي: 

د متر د اجزاوو جدول)د اوږوالي د اندازه کولو واحدونه چې له متر څخه لږ دي(
د تبديلولو ＇رنگوالى ي３له متر سره ي３ رابطهسمبولد واحد نوم

د متر لسمه برخهdmډيسي متر

د متر سلمه برخهcmسانتي متر
د متر زرمه برخهmmملي متر
د متر يو ميليونمه برخهmµمايکرو

د متر يو ميلياردمه برخهnmنانو متر

 1011 ÷= mdm

 10011 ÷= mcm

 100011 ÷= mmm
 10000001mm1 ÷=

 100000000011 ÷= mnm
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د متر د اضعافو جدول)له متر څخه لوى واحدونه(
د تبديلولو ＇رنگوالى ي３له متر سره ي３ رابطهاختصاري سمبولد واحد نوم

لس مترهdamديکا متر
سل مترهhmهکتو متر

زرمترهkmکيلومتر
يو ميليون مترهMmميگا متر
يو ميليارډ مترهGmگيگا متر

ب- د انچ سيستم: دا سيستم چ３ په انگليسي سيستم هم مشهور دى، په انگلستان، امريکا او نورو 
انگليسي ژبو ه５وادونو ک３ دود لري. 

د انچ په سيستم کې د اوږدوالي واحد:د انچ په سيستم ک３ د اوږدوالي واحد"يارډ" دى. يو 
يارډ له ٣ فو！ه او ١٢ انچو سره برابر دى.

په )٢-٢( شکل ک３ د يارډ اجزا او اضعاف ＊ودل شوي دي.

 1011 ×= mdam
 10011 ×= mhm
 100011 ×= mkm

 100000011 ×= mMm
 100000000011 ×= mGm

کړنه
له پورتنيو جدولونو ＇خه په گ＂３ اخيستن３ سره سل)١٠٠( متره فاصله په ډيسي )dm( او 

ديکامتر)dam( واړوئ.

کړنه
د پورتني شکل په پام ک３ نيولو سره محاسبه ک７ئ چ３:

الف- ١٥٠ انچه له ＇و فو！ه سره برابر دي؟      ب- دوه متره ＇و يارډه ک８５ي؟ 

)2-2( شکل
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په اندازه کولو کې اصطالحات او تعريفونه
په اندازه ک３ يو شم５ر تعريفونه او اصالحات شته چ３ په الندې توگه د ＄ينو په لوستنه ر１ا اچوو:

م＂رولوجي)Metrology(: م＂رولوجي يا د اندازه کولو علم، هغه پوهه ده چ３ د ابعادو د اندازه 
کولو او کن＂رول او د اندازې وړ محسوساتو )پديدو( له ＇رنگوالي ＇خه بحث کوي.

اندازه کول: د پ５ژندل شوي او معياري واحد سره کميتي مقايسه چ３ د اندازې د اړوندو افزارو 
په واسطه سرته رس８５ي د اندازه کولو ＇خه عبارت دى.

او  اندازو د ＇ارن３  په واسطه د مشخصو  ثابتو وسايلو  د  اندازه کولو  د  د اندازې کنټرول: 
＇７５ن３ عمل ته د اندازې کن＂رول وايي. 

د اندازه کولو دقت: ډ４ره ل８ه )حد اقل( اندازه چ３ افزار ي３ اندازه کوالى شي د اندازې 
دقت ي３ بولي.

د اندازې لمنه: د اندازه کولو د يوې أل３ د ل８ او ډ４ر حد ترمن＃ فاصل３ ته د اندازې لمنه وايي. 
مثًال: هر کله چ３ په يوه درجه لرونکي خط کش ک３ تر ١٥٠ ملي مترو پورې درجه بندي شوې 

وي، نو د هغ３ د اندازه کولو لمنه ١٥٠ ملي متره او دقت ي３ يو ملي متر دى.
په اندازه کولو کې تېروتنه: زياتره عوامل لکه د چاپ５ريال د تودوخ３ د درج３ نا مناسب 
والى، د اندازه کولو پر أله ډ４ر فشار راوستل، د أل３ ورست５دنه يا زنگ وهل، د اندازه کوونکي 
شخص په ليد)نظر( ک３ شک او نور عوامل ددې سبب ک８５ي چ３ په اندازه کولو ک３ ت５روتنه وشي. 
يا اشتباه گان３ چ３ په اندازه کولو ک３ د وړاندليدن３ يا مخنيوي وړ دي د دايمي  کوم３ ت５ر وتن３ 
ت５روتنو او په نامه ياد８４ي. دايمي ت５روتن３ په ！وليزه توگه د اپر４＂ر)اندازه کوونکى شخص( او افزارو په 
واسطه من＃ ته را＄ي. بنا پر دې نشي کيداى چ３ مطلق او ب３ له ت５روتن３ اندازه کول سرته ورس８５ي، 
خو ډيزاين کوونکي د وسايلو د توليدوونکو لپاره د ت５روتن３ او خطا حدود د اجناسو او وسايلو د 

توليد په وخت ک３ مشخص کوي.
مثًال: که الزمه وي يوه فلزي ميله د ٢٥٠mm ملي متر په اوږدوالي جوړه ک７اى شي، خو که 
توليدوونکي دا ميله د ٠.٥ ملي مترو په اندازه لويه يا د ٠/٥ ملي مترو په اندازه کوچن９ جوړه ک７ي، 

بيا هم د منلو وړ ده. دې مسئل３ ته د ابعادو دقت يا ))تولرانس(( وايي.
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د اندازه کولو وسايل
له  چ３  شته  وسايل  ډول  ډول  کولو  اندازه  د  ک３  کسب  يا  حرفه  هره  په  ک３  عصر  اوسني  په 

اندازه ک８５ي. په گ＂３ اخيستلو سره مختلف محسوس ＇يزونه  هغوى ＇خه 
الک＂رونيکي)بر４＋نايي( وسايل هم شته  پر مختللي  افزارو سرب５ره  پر ساده  کولو ک３  اندازه  په 
دې  په  ک８５ي.  اخيستل  کار  ک３  ！اکلو  په  اندازو  دقيقو  او  کوچنيو  ډ４رو  د  ＇خه  هغو  له  چ３ 
مبحث ک３ مون８ نشو کوالى د اندازه کولو ！ول وسايل چ３ په مختلفو ＇انگو ک３ کارول ک８５ي 
تر مطالع３ الندې ونيسو ،خو د أسانتيا لپاره د اندازه کولو افزار او وسايل ډلبندي کوو او بيا 

نيسو. تر مطالع３ الندې  يو شم５ري３  له هغوى ＇خه 
الف- د اندازې د انتقال وسايل: کله نا کله د کار د سرته رسولو په وخت ک３ اړتيا 
انتقال ک７اى  بيا د اندازه کولو لپاره  پيدا ک８５ي، تر ＇و د يوه ！و！ه کار اندازه واخيستل شي او 

شي. 
انتقال وسايل ويل ک８５ي. د داس３ وسايلو يو شم５ر په الندې توگه  داس３ افزاروته د اندازې د 

＊ودل شوي دي:

فکر وکړئ!
يا کم５دل ＇ه اغ５زه  اندازه کولو ک３ د تودوخ３ د درج３ زيات５دل  په  د فلزاتو 

لري؟ ول３؟

 )٣-٢( شکل، د داخلي او بهرني اندازو د انتقال پرکال يا پرکار
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ويل  هم  کوونکي  اندازه  ثابت  ته،  وسايلو  ډل３  دې  کنټرولوونکي:  اندازې  د  ـ  ب 
ک８５ي چ３ د دې وسايلو په مرسته کيداى شي يوازې يو بعد يا يوه ثابته اندازه کن＂رول يا اندازه 
)سوري  شابلونونه  هغه  يو شم５ر  او  يا شاقول  أبترازو، شاول  يا  بتله  او  گونيا  مثًال:  ک７اى شي. 
خط کشونه( چ３ د کوچنيو اندازو د کن＂رول لپاره ور ＇خه کار اخيستل ک８５ي هم په دې ډله 

ک３ شامل دي.

ج- د اندازه کولو غير ثابت وسايل:
کشونو  لرونکو خط  درجه  د  وسايل  شامل  ک３  شابلون  کولو  اندازه  د  قوس  د  وسايلو  ډل３  ددې 
ډولونه، پ＂９ ډوله يا فيته يي مترونه، کمپاس، مايکرومتر او داس３ نور  شيان دي. ددې وسايلو په 
واسطه نظر د دوى د اندازه کولو لمن３ ته کيداى شي مختلف３ اندازې معلوم３ ک７اى شي. ددې 

افزارو يوه شم５ره په الندې توگه لولو:  
مترونه: مترونه د اوږدوالي د اندازه کولو د وسايلو جزونه دي او په صنايعو ک３ ډ４ر کارول ک８５ي. 
کارۍ،  فلز  ودان９ جوړولو)تعميرات(،  کارۍ،  ول６نگ  ترکا９１،  م５خانيک９،  په  مترونو ＇）ه  له 
خياط９ او نورو کارونو ک３ گ＂ه اخيستل ک８５ي. د مترونو د اندازه اخيستن３ دقت معموًال)٠.٥-١( 
ميلي متره دى. مترونه د جوړ＊ت، د موادو د جنس او د گ＂３ اخيستن３ د ＇رنگوالي له مخ３ 

مختلف ډولونه لري.
فلزي د پټۍ يا فيته يي متر: فيته يي مترونه د فنر د فوالدو له جنسه 
يو  او د  اوږدوالي  تر درې)١-٣( متره  يوه ＇خه  له  د ١٣ ملي متره سور، 
ملي متر دقت په لرلو جوړوي. ددغه ډول متر د ارتجاعيت پر بنا، کيداى 

شي د قوسونو په اندازه کولو ک３ هم ور ＇خه کار واخيستل شي.

 )5-2 ( شکل، 

د پا３１ د اندازه کولو شابلون اندازه   د  قوسونو  د 
شابلون کولو 

د ميل３ د اندازه کولو 
 )4-2 ( شکلشابلون
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متر  دغه جنس  متر:  يي  فيته  يا  پټۍ  د  فلزي  غير 
يا  غوره  ＇خه  ！و！و  شويو  بدل  او  مخصوصو  له  معموًال 
پو＊وي  واسطه  په  پو！کي  د مصنوعي  ي３  مخ  او  انتخاب８５ي 
چرم  له  برخه  يوه  پيل  د  فيت３  د  لپاره  کلکوالي  زيات  د  او 
لپاره  أسانتيا  د  ک３  وخت  په  کولو  اندازه  د  جوړوي.  ＇خه 
ده،  شوې  نيول  ک３  نظر  په  ک７ۍ  فلزي  ک３  پيل  په  فيت３  د 

دا ډول مترونه له ١٠ مترو ＇خه تر ٥٠ مترو پورې اوږدوالي جوړوي او زياتره ي３ د 
ودان９ په کارونو ک３ کارول ک８５ي.

خط کشونه: د اوږدوالي د اندازه کولو يو بله وسيله خط 
کشونه دي.

اندازه  د  او  لوړ دقت  په  دا دى چ３  توپير  ي３  مترونو سره  له 
کولو لمنه ي３ کوچن９ طرحه او جوړ８４ي. د فلزي خط کشونو 

دقت د )٠.٥-١( ملي مترونو ترمن＃ دى.

پر ))ورنير کاليپر(( اندازه کول:
دا أله د اوږدوالي د اندازه کولو له ډ４رو مهمو او مروجو افزارو 

يو درجه  ي３  برخه  ثابته  ده.  شوې  تشکيل  برخو ＇خه  متحرک(  او  )ثابت  دوو  له  ده چ３  ＇خه 
لرونکى خط کش منتهى ترفک او متحرکه برخه ي３ فک سره شامله ده.

پرمخ  او  گو！ي  ＊کر  ي３  سر  پر 
))ورنير  له  وي.  و４ش  ورنيه  ي３ 
کاليپر(( ＇خه د بهرني او داخلي 
د  ژوروالي  د  چوړيو  د  او  ابعادو 
اخيستل  کار  لپاره  کولو  اندازه 

ک８５ي.

 )6-2( شکل

)٧-٢( شکل، د اندازه کولو خط کشونه

اصلي غير متحرک خط کش

متحرک خط کش سره د ورني３

)٨-٢( شکل، ورنير کاليپر
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ليکنه  الندې  په  بايد  لپاره  لوستلو  د  کاليپر  ورنير  د  طريقه:  لوستلو  د  کاليپر  ورنير  د 
عمل وشي:

اعشاري  او  مخ３  له  کش(  خط  کش)اصلي  خط  ثابت  د  عددونه  صحيح  چ３  ولرئ  ياد  په   .١
عددونه د ورني３ )متحرک خط کش( له مخ３ لوستل ک８５ي.

اصلي   د  شي،  ک５＋ودل  ن＋ه  يوه  پر  تقسيماتو  د  کش  خط  اصلي  د  ن＋ه  صفر  د  ورني３  د  ٢.که 
ورني３  د  او  دى  اعشاريه( عدد  اصلي صحيح عدد)ب３  يو  لوستل شوى عدد  له مخ３  خط کش 
اندازه  واسطه  په  کاليپر  ورنير  د  ک３  مقابل شکل  په  بناپردې  نشته  اړتيا  ته  لوستلو  بندۍ  درجه  د 

١.٠mm ميلي مترو سره مساوي دى. شوى اوږدوالى له 
نشي،  را  برابره  ن＋ه  يوه  پر  و４ش  يا  تقسيماتو  د  ثابت خط کش  د  ن＋ه  د صفر  وريني３  د  که   .٣

د  چ３  وگورئ  تاسو  لوم７ى 
ثابت  د  ن＋ه  صفر  د  ورني３ 
ل８  ＇خه  عدد  کوم  له  خط کش 

ت５ره شوې ده.
صحيح  ！وت３  د  کار  د  اندازه  دا 

)بى اعشاريه( عدد ＊يي. 

په ١٦٣١ ميالدي کال ک３ يو رياضي پوه فرانسوي انجينير "پيرورنيه" د اندازه کولو لپاره يوه وسيله 
جوړه ک７ه چ３ د دوو و４شونو په من＃ ک３ د اختالف پر اساس ي３ کار کاوه، وروسته دا أله د خپل 

ارز＊ت په درلودلو د هغ３ د مخترع )ورنيه( په نامه ونومول شوه.

ښه پوه شئ!

ثابت خط کش

د دوو ن＋و مطابقت

ورتيه يا متحرک خط کش )9-2( شکل
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د  اعشاري عدد  د   .٤
ورني３  د  لپاره  لوستلو 
چ３  وگورئ  ته  برخو 
ثابت  د  ي３  ن＋ه  کومه 
خط کش له يوې ن＋３ 
سره پوره مطابقت کوي 
او دغه تطابق د ورني３ 
د صفر تر نقط３ پورې 
＇و ن＋３ فاصله لري، 
دا له اعشاري３ وروسته 

اندازه ＊يي.
د پورتني شکل د مشاهدې پر بنا اندازه شوى اوږدوالى له ١.٥mm ملي مترو سره مساوي دى.

د ورنير کاليپر د ساتنې څرنگوالى
ورنير کاليپر د حساس اندازه کولو يوه لوړ بيه أله ده، بنا پر دې هغه د نورو افزارو لکه: ＇＂ک، بياتي، سوان 

او . . . په خوا ک３ مه ږدئ.
ورنير کاليپر له ډ４ر فشار ورکولو، ضربه ورکولو او غور＄ولو ＇خه وساتئ.

له ورنير کاليپر ＇خه د ！و！و د اندازه کولو لپاره د حرکت يا ＇رخ５دلو په وخت ک３ کار مه اخلئ. له فکونو 
او ＊کرگو！و ＇خه ي３ د خط کش د ستن３ په توگه کار مه اخلئ. د اندازه کولو له اتمام ＇خه وروسته خپل 

الس لرلى ورنير کاليپر پر يوه ！و！ه پاک او خوندي وساتئ.

0د دوو ن＋و مطابقت

0

1

10

له اعشاري３ ＇خه د وروسته عدد قيمت له صفر 
＇خه تر ن＋３ پورې ٥ واحده دى

)١٠-٢( شکل

غير اصلي متحرک 
خط کش

متحرک خط 
کش يا ورنيه

صحيح عدد يو)١( 
واحد پوره ک７ى دى

کړنه
په خپلو گروپونو ک３ د استوان３ )مثًال يو استوانه يي ډوله گيالس( د ＇ن６و پر７４والى،  داخلي او 
بهرني  قطرونو د ورنير کاليپر په واسطه اندازه ک７ئ. بيا د داخلي قطر ق５مت له بهرني قطر ＇خه 

منفي او د استوان３ د پر７４والي)ضخامت( له ق５مت سره چ３ اندازه ک７ى مو دى، پرتله ک７ئ.
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د څپرکي لنډيز
�tاووه زره کاله دمخه انسانانو خپل تجارتي مبادالت د بدن د غ７يو لکه)د گوتو د اوږدوالي، 
د الس د ورغوي د پلن والي او د م＂و د اوږدوالي يا طول په واسطه اندازه کول، سره له دې 
چ３ دا ډول اندازه ډ４ره ساده، خو دقيقه نه وه، او نه ي３ شو کوالی چ３ د اندازې له تعيين 

＇خه پرته راک７ه ورک７ه وک７ي.
�tپه ننن９ زمانه ک３ د اندازه کولو پر محلي سيستمونو سرب５ره ، ن４７وال سيستمونه هم شته 

چ３ د ن７ۍ زياتره ه５وادونه ور ＇خه کار اخلي.
زياتره  له جمل３ ＇خه دى چ３ د ن７ۍ  او مروجو سيستمونو  �tم＂ريک سيستم د مشهورو 
او  اجزا  داده چ３  يوه  له ＊و ＄انگ７تياوو ＇خه  گ＂ه اخلي. ددغه سيستم  ه５وادونه ور ＇خه 

اضعاف ي３ د لس)١٠( عدد په تقسيمولو يا ضربولو الس ته را＄ي.
�tپه م＂ريک سيستم ک３ د اوږدوالي د اندازه کولو واحد متر دى. په کال ١٧٩١ ميالدي ک３ 
د ＄مک３ د کرې د نصف النهار د اوږدوالي )د استوا د کر＊３ او د شمالي يا جنوبي قطب 

  برخه د متر د عنوان په توگه پ５ژندل شوې ده.
10000000

1 د مرکز ترمن＃ فاصله( 
�tد انچ سيستم: دا سيستم چ３ په انگليسي سيستم هم مشهور دى، په انگلستان، امريکا 

او نورو انگليسي ژبو ه５وادونو ک３ دود لري. 
�tد انچ په سيستم ک３ د اوږدوالي)طول( واحد: د انچ په سيستم ک３ د اوږدوالي واحد "يارډ" 

دى. او يو يارډ له ٣ فو！ه او ١٢ انچو سره برابر دى. 
�tم＂رولوجى)Metrology( يا د اندازه کولو علم، هغه پوهه ده چ３ د ابعادو د اندازه کولو 

او کن＂رول او د اندازې وړ محسوساتو)پديدو( د ＇رنگوالي ＇خه بحث کوي.
�tډ４ره ل８ه اندازه چ３ افزار ي３ اندازه کوالى شي د اندازې دقت ي３ بولي.

�tد اندازه کولو د يوې أل３ د ل８ او ډ４ر) اقل او اعظم( حد ترمن＃ فاصل３ ته د اندازې لمنه 
وايي.
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درج３                  د  تودوخ３  د  چاپ５ريال  د  لکه  عوامل  زياتره  وتنه:  ت５ر  ک３  کولو  اندازه  په  �t
نامناسب والى، د اندازه کولو پر أله ډ４ر فشار راوړل، د أل３ ورست５دنه يا زنگ وهل، د اندازه 
کوونکي شخص په ليد يا نظر ک３ شک او نور عوامل ددې سبب ک８５ي چ３ په اندازه کولو ک３ 
ت５ر وتنه وشي. کوم３ ت５روتن３ يا اشتباه گان３ چ３ په اندازه کولو ک３ د وړاندليدن３ يا مخنيوي وړ 

دي د دايمي ت５ر وتنو په نامه ياد８４ي.
�tد اندازې کن＂رولوونکي: دې ډل３ وسايلو ته ثابت اندازه کوونکي هم ويل ک８５ي چ３ د دې 

وسايلو په مرسته ک５داى شي يوازې يو بعد يا يوه ثابته اندازه کن＂رول يا اندازه ک７اى شي.
لرونکو خط کشونو  ثابت وسايل: دې ډل３ وسايلو ک３ شامل د درجه  اندازه کولو غير  �tد 
ډولونه، فيته يي پ＂９ ډوله مترونه، کمپاس، مايکرو متر او داس３ نور شيان دي. ددې وسايلو 

په واسطه نظر د دوى د اندازه کولو لمن３ ته، کيداى شي مختلف３ اندازې معلوم３ شي.
�tمترونه: د اوږدوالي د اندازه کولو له وسايلو ＇خه دي او په صنايعو ک３ ډ４ر کارول ک８５ي.

له مترونو ＇خه په م５خانيک９، ترکا９１، ول６نگ کارۍ، ودان９ جوړولو، فلز کارۍ، خياط９ او 
نورو کارونو ک３ گ＂ه اخيستل ک８５ي.

�tفلزي خط کشونه: د اوږدوالي د اندازه کولو يوه بله وسيله خط کشونه دي. له مترونو سره 
ي３ توپير دا دى چ３ په لوړ دقت او د اندازه کولو لمنه ي３ کوچن９ طرحه او جوړ８４ي د فلزي 

خط کشونو دقت د )٠.٥-١( مترونو ترمن＃ دى.
��tورنير کاليپر د اوږدوالي د اندازه کولو له ډ４رو مهمو او مروجو افزارو ＇خه دى چ３ له 
لرونکى خط  يو درجه  ي３  برخه  ثابته  او متحرک( برخو ＇خه جوړ شوی دى،  )ثابت  دوو 
کش منتهي ترفک او متحرکه برخه ي３ فک سره شامل ده. پر سر ي３ ＊کر گو！ی او پرمخ 

ي３ ورنيه و４ش وي.
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افزارو لکه:  نورو  پر دې هغه د  بنا  أله ده.  بيه  لوړ  يوه  اندازه کولو  کاليپر د حساس  �tورنير 
＇＂ک، بياتي، سوان او . . . په خوا ک３ مه ږدئ.

��tورنير کاليپر له ډ４ر فشار ورکولو، ضربه ورکولو او غور＄ولو ＇خه وساتئ.
��tله ورنير کاليپر ＇خه د ！و！و د اندازه کولو لپاره د حرکت يا ＇رخ５دلو په وخت ک３ کار 

مه اخلئ.
��tد ورنير کاليپر له ＊کرگو！و او فکونو له ＇و ک３ ＇خه د خط کش د ستن３ په توگه کار 

مه اخلئ.
�tد اندازه کولو له اتمام ＇خه وروسته خپل الس لرلى ورنير کاليپر پر يوه ！و！ه ک３ پاک او 

خوندي وساتئ..

د څپرکي تمرين
١- په ن７ۍ ک３ د اندازه کولو مروج سيستمونه ................... او .................. دى.
٢- په ............. ن７يوال سيستم ک３ د اندازه کولو لپاره د طول .................... دى.

٣- په ١٧٩١ ميالدي کال ک３ متر ＇ه ډول تعريف شوى دى؟
 cmm ........2 =mft .......10 =cmft .......1 =  -٤

٥- د اندازه کولو لمنه ＇ه شى ده؟ تعريف ي３ ک７ئ.
٦-  د اندازه کولو دقت ＇ه شى دى؟ له مثاله سره ي３ رو＊انه ک７ئ.

٧- کوم عوامل د اندازه کولو د ت５ر وتن３ سبب کيداى شي؟
٨- له ورنير کاليپر ＇خه په کومو حاالتو ک３ گ＂ه اخيستل ک８５ي؟ ب５لگه ي３ ووايئ.

٩- ورنير کاليپر ＇ه ډول وساتو؟ رو＊انه ي３ ک７ئ.
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در４م ＇پرکى

په ودانيو ک３ د بر４＋نا   
د سيم غ％ونه

طباعتي،  خدماتي،   ، توليدي  لکه:  کارونه،  زيات  ک３  عصر  اوسني  په  وي  ک７ى  مو  پام  که 
بر４＋نايي)الک＂رونيکي( مکالمات ، د ！ولنيزو اطالعاتو نشر او خپرونه، د غذايي موادو ساتنه او 
نور د بر４＋نا د انرژۍ په وسيله سرته رس８５ي. د ن７ۍ په پرمخ تللو ه５وادونو ک３ ＇و محدودې 
ثاني３ د بر４＋نا بند４دل د ډ４ر اقتصادي زيان او مختلفو کارونو د ＄ن４６دلو المل گر＄ي. دا ！ول د 
بر４＋نا د انرژۍ د اهميت ＊کارندوى او بر４＋نايي شبکو پراخوالى دى. په اووم او اتم ！ولگي 
 سو４چ، جاين ،ک３ د ودانيو د بر４＋نا د شبک３ د ＄ينو وسايلو او تجهيزاتو، لکه: ساک
بکس او همدارنگه د بر４＋نا د حفاظتي يا ساتندويه ！کو د رعايت له ＇رنگوالي سره بلد 
بر４＋نا د  د  يوې ودان９  ن＋لولو)اتصال(، د  به د سو４چ د  په دې ＇پرکي ک３  ياست.  شوي 

سرک＂ونو د ن＋لولو او تبديلولو د ＇رنگوالي په هکله معلومات حاصل ک７ئ.

)١-٣( شکل
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يو ُپله تبديل سوېچ
＇ه ډول کيداى شي د بر４＋نا يو مصرف کوونکى مثال )＇راغ( له دوو نقطو 
رو＊انه او گل ک７ي؟ تاسو پوه８５ئ چ３ د ＇راغ د رو＊انه کولو يا  گل کولو 
لپاره معموالً له سو４چ ＇خه کار اخيستل ک８５ي، له دوو عددونو تبديل 
سو４چونو ＇خه په استفاده کوالى شو يو مصرف کوونکى له دوو نقطو 
کن＂رول )رو＊انه او گل( ک７و. تبديل سو４چونه په دوو )گر＄نده او فشاري( 

شکلونو پيدا ک８５ي.
شکل )٢-٣( شکل، د راني ډوله تبديل سويچ

سره 
＄مک３ 

وصل فاز سيم

لوم７نى تبديل سويجدوه يم تبديل      سويچ

شکل: شيمای حقيقي 

＇راغ
3

33

3
يعن３ ＇لور رشته يي سيم

 )٣-٣( شکل له تبديل سويچ د گ＂３ اخيستن３ ＇رنگوالى

س
بک

 
جاين

تبديل      سويچتبديل      سويچ

کړنه
په برېښنايي دوره کې له تبديل سوېچ څخه گټه اخيستل.

د اړتيا وړ وسايل: جاين بکس، ول６ر، ＇راغ، تبديل سو４چ، فيوز، سيم، د لرگي 
مستطيل شکله تخته او د کار افزار. 

کړنالره:
١. لوم７ى د تبديل سو４چ د دورې فني او حقيقي شيما چ３ په الندې توگه ＊ودل شوې ده په 

دقت وگورئ.
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٢- اوس سو４چونه، ول６ر او جاين بکسونه د تخت３ پر مخ نصب ک７ئ او فاز سيم چ３ تور رنگ 
لري له فيوز سره او بيا له جاني بکس او د لوم７ني مشترک سو４چ سره ون＋لوئ.

٣- د لوم７ني سو４چ دوه نور پ５چونه د دويم سو４چ مشابه دوه پ５چونو سره د سيم په واسطه ون＋لوئ. 
٤. د دويم سويچ له مشترک سويچ ＇خه يو سيم د ول６ر له يوه پيچ سره ون＋لوئ.
٥. صفري سيم مستقيماً له جاين بکس ＇خه د ول６ر له بل پ５چ سره ون＋لوئ.

٦. د خپل ＊وونکي د ليد)نظر( الندې د دواړو سو４چونو د کارولو بهير او طريقه وأزمايئ.
پام وک７ئ چ３ له خطر ＇خه د ＄ان ساتن３ لپاره په بر４＋نايي بهيرونو دورو  ک３ له فيوز ＇خه گ＂ه 

اخيستل اړين او ضروري دي.

فیوز

ولدر

د بر＊نا د انتقال سيمان

 )4-3( شکل
لوم７ن９ سويچدوه يم سويچ

جاين بکس
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د بکس ترمينل او د برېښنا له سرچينې سره د سرکټونو نښلول
يوه دوه کو！يزه ودان９ چ３ په درې سيمه توگه )فاز سيم، صفري سيم او د ＄مک３ حفاظتي سيم( 
پک３ سيم غ％ول شوى وي په نظر ک３ ونيسئ. په دې ډول سيم ک３ له هرې دورې يا د بر４＋نا 
له سرک ＇خه دوه سيمان يا مزي بايد د بر４＋نا له سرچين３ او يو پات３ شوى سيم د ＄مک３ له 

حفاظتي سيم  سره ون＋لول شي. 
دا سيمان ＇ه ډول د بر４＋نا له سرچين３ سره بايد ون＋لول شي، تر ＇و ！ول سرک＂ونه له يوې يا دوو 

نقطو ＇خه کن＂رول )رو＊انه او گل( ک７اى شي؟
د  نقش３  د  سيمانو  د  ودانيو  د 
ترسيم په وخت ک３ بايد داس３ 
ونيول شي  ک３  نظر  په  ＄ايونه 
چ３ په هغو ک３ سيمان د بر４＋نا 
له ک５بل )د بر４＋نا له سرچين３( 
په  يا ون＋لول شي.  سره وصل 
نوموړو ＄ايونو ک３ مخصوص 
صندوقونه  ډول  ＄انگ７ي  او 
چ３ د بکس د ترمينل په نامه 
بکس  د  نصب８５ي.  ياد８４ي، 
ترمينل يوه داس３ بکسه ده چ３ 
فيوزونه، عمومي  په هغ３ ک３ 
＄ين３  بر４＋نا  د  او  سو４چونه 

م５ترونه نصب８５ي.

 )٥-٣( شکل، د بکس ترمينل
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په )٦-٣( شکل ک３ د بر４＋نا د سرک＂ونو د و４ش ＇رنگوالى، د بکس د ترمينل موقعيت او د يوې 
کوچن９ ودان９ د بر４＋نا د سيستم نور تجهيزات ＊ودل شوي دي.

لکه ＇رنگه چ３ په پورتني شکل ک３ ليدل ک８５ي چ３ د بر４＋نا ک５بل او ساتندوى يا حفاظتي سيمان 
 سرک＂ونو لوم７ني جاين  Cاو ٤ C٣  ،C٢  ، Cلوم７ى د بر４＋نا ترمينل ته او له هغه ＄ايه د ١

بکس ته تقسيم شوي دي. 
دا دورې يا د بر４＋نا سرک＂ونه ＇ه ډول د بر４＋نا له ک５بل سره ن＋لول شوي دي؟ 

د بکس په ترمينل ک３ د فاز سيم ن＋لول يا اتصال د فيوزونو له الرې صورت نيسي. ددې لپاره چ３ د 
سيمانو او فيوزونو د اتصال ＇رنگوالى د بکس د ترمينل په دننه ک３ رو＊انه شي، په )٧-٣( شکل 
ک３ د فاز، صفري او حفاظتي سيمونو مسير چ３ په ترتيب سره په تور، أسماني او ز７４و رنگونو ＊ودل 

شوي دي تعقيب ک７ئ.

د بکس ترمينال

 )٦-٣( شکل، د يوې کوچن９ ودان９ د سيم غ）ولو نقشه 

لوم７ن９ سرک

درې سيمه

او  ک５بل  بر４＋نا  د 

حفاظتي سيم

C٤

C3

C1

C2
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په پورتني شکل ک３ ليدل ک８５ي چ３ د تور رنگ سيمان له فاز سيم سره، د أسماني رنگ سيمان 
د بر４＋نا د عمومي ک５بل له صفري سيم سره او د ز７４ رنگ سيمان له حفاظتي سيم سره ن＋تي 
يا وصل دي. هر کله چ３ د C١ ، C٢ ، C٣ او  C٤ له سرک＂ونو ＇خه په هر يوه ک３ د بر４＋نا 
د شارت９ پ５＋ه رامن＃ ته شي، د هماغه سرک اتومات فيوز گل ک８５ي، خو که د کوم３ تخنيکي 
 ستونزې يا د شارت９ د رامن＃ ته ک５دلو پر اساس د اتومات فيوز د بکس په ترمينل ک３ شارت سرک
له بر４＋نا ＇خه گل نه ک７اى شي. په دې صورت ک３ ويل３ ک５دونکی فيوز، پر ！ولو سرک＂ونو بر４＋نا 

بندوي، چ３ په داس３ حاالتو ک３ د ودان９ ！ول３ کو！３ د بر４＋نا له انرژۍ ＇خه ب３ برخ３ ک８５ي.

سرکت
 C1

اتومات فيوز

حفاظتی سيم

)٧-٣( شکل، د ترمينل په يوه فازه بکس ک３ د سيمانو د حقيقي وصلولو شيما 

د بر４＋نا عمومي ک５بل

د بکس ترمينل

رنگه  اسماني 
صفري سيم

کيدونکى  ويل３ 
سيم

سرکت
 C2

سرکت
 C3

ت 
سرک

 C4
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کړنه
په کوچنيو گروپونو ک３ لوم７ى د بکس ترمينل کوم چ３ په مخامخ شکل ک３ ＊ودل شوى 

دى په يوه کاغذ ک３ 
بيا د هغه د  او  رسم 
سيمانو اتصال د قلم 
په واسطه پوره ک７ئ. 
خپلو  هغه  وروسته 
و＊يئ  ته  ！ولگيوالو 
ي３  ته  پو＊تنو  او 

＄وابونه ووايئ.

حفاظتی سیم

فاز سیم
صفري سیم

عمومی فیوز

اتومات فیوز

د څپرکي لنډيز
�tپه اوسن９ زمانه يا عصر ک３ زيات کارونه لکه، توليدي، خدماتي، خپرندويي يا طباعتي، 
بر４＋نايي)الک＂رونيکي( مکالمات، د ！ولنيزو اطالعاتو نشر او خپرونه، د غذايي موادو ساتنه 
او نور د بر４＋نا د انرژۍ په وسيله سرته رس８５ي. د ن７ۍ په پر مخ تللو ه５وادونو ＇و محدود 
ثاني３ د بر４＋نا بند４دل د ډ４ر اقتصادي تاوان او مختلفو کارونو د ＄ن４６دلو المل گر＄ي. دا ！ول 

د بر４＋نا د انرژۍ د اهميت ＊کارندوى او بر４＋نايي شبکو پراخوالى دي.
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�tد ＇راغ د رو＊انه کولو او  گل کولو لپاره معموًال له سو４چ ＇خه کار اخيستل ک８５ي. له دوو 
عددونو تبديل سو４چونو ＇خه په استفاده کوالى شو يو مصرف کوونکى له دوو نقطو ＇خه 
کن＂رول)رو＊انه او گل( ک７و. تبديل سو４چونه په دوو )دوراني يا گر＄نده او فشاري( شکلونو 

پيدا ک８５ي. 
سيمان  دوه  معموًال  ک８５ي  غ％ول  پک３  سيمان  سيمه  درې  چ３  تعميرونه  يا  ودان９  هغه  �t
ودانيو  د  ن＋لوي.  سره  سيم  حفاظتي  له  ي３  سيم  يو  پات３  او  سره  سرچين３  له  بر４＋نا  د  ي３ 
د سيمانو د نقش３ د ترسيم په وخت ک３ بايد داس３ ＄ايونه په نظر ک３ ونيول شي چ３ هلته 
سيمان د بر４＋نا له ک５بل )د بر４＋نا له سرچين３( سره وصل يا ون＋لول شي. په نوموړو ＄ايونو 
ک３ مخصوص او ＄انگ７ي ډول صندوقونه چ３ د بکس د ترمينل په نامه ياد８４ي ، نصب８５ي. 
د بکس ترمينل يوه داس３ بکسه ده چ３ په هغه ک３ فيوزونه، عمومي سو４چونه او د بر４＋نا 

＄ين３ م５ترونه نصب８５ي.
�tد بکس په ترمينل ک３ د فاز سيم ن＋لول يا اتصال د فيوزونو له الرې سرته رس８５ي.

ته  رامن＃  پي＋ه  شارت９  د  بر４＋نا  د  ک３  يوه  هر  په  له سرک＂ونو ＇خه  بر４＋نا  د  کله چ３  �tهر 
د  يا  او  ستونزې  تخنيکي  کوم３  د  که  ک８５ي، خو  گل  فيوز  اتومات   هماغه سرک د  شي، 
 شارت９ د رامن＃ ته ک５دلو المله د اتومات فيوزونو د بکس په ترمينل ک３، شارت شوى سرک
له بر４＋نا ＇خه گل نه ک７اى شي په دې صورت ک３ ويل３ کيدونکى فيوز، پر ！ولو سرک＂ونو 

بر４＋نا بندوي.
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الندې شکلونو ته پاملرنه وک７ئ!
١- أيا په الند４ني شکل ک３ در ＊ودل شوي لرگي پ５ژنئ؟

٢- أيا په الند４ني شکل ک３ د در＊ودل شويو افزارو نومونه او د کارولو طريقه مو  زده ده؟

څلورم څپرکى

ترکا１ي

تاسو په اووم او اتم ！ولگيو ک３ د لرگيو د تيارولو له سرچينو)منابعو(، د ＄ينو لرگيو ＄انگ７تياوو 
او د لرگيو صنعت پورې اړوند ＄ين３ د کار له ＄ينو افزارو سره بلد شوي ياست. په دې فصل 
ک３ به د لرگيو له نورو محصوالتو، د لرگيو تخريب کوونکو عواملو، د ！رکا９１ له ＄ينو أالتو 

او افزارو او همدا ډول له لرگيو ＇خه د ＄ينو محصوالتو له جوړون３ سره بلد شئ.

شکل ) 1-4(  الف                                               ب                              ج
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د لرگيو مهم محصوالت 
کاغذ: له لرگيو ＇خه جوړ يو بل محصول، کاغذ دى. د کاغذ جوړولو لپاره لوم７ى د ون３ تنه د 
ماشين په واسطه په کوچنيو ！وتو تبديلوي، دغو کوچنيو ！وتو ته د چپس لرگي ويل ک８５ي. بيا ！و！３ 

شوي لرگي)چپس( د ت５زابي موادو 
په واسطه او په مختلفو طريقو تجزيه 
کوي، تر ＇و چ３ لرگي په خمبيره 
کيمياوي  د  وروسته  شي.  تبديل 
د  واسطه  په  موادو  وړونکو  رنگ 
د  ي３  بيا  او  سپينوي  رنگ  هغوى 
＄انگ７و غلب５لونو په واسطه چا１وي 
يا صفحو په ＇５ر  نريو مخونو  او د 
ک３  پاى  په  او  ک８５ي.  اوتو  او  اوار 
مختلفو   په  ډول  په  رولونو  د  کاغذ 

اندازو برش او بسته بندي ک８５ي.
 )2-4( شکل، کاغذ

کړنه
په کوچنيو گروپونو ک３ د الندې پو＊تن３ په هکله سره مشوره وک７ئ او بيا ي３ په لن６ ډول خپلو 

！ولگيوالو ته بيان ک７ئ.
پو＊تنه: ستاسو په سيمه ک３ ＇و ډوله کاغذ موندل ک８５ي او له هغه ＇خه په کومو کارونو ک３ 

کار اخيستل ک８５ي؟
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مصنوعي مخکش )روکش(: 
لرگيو ＇خه جوړ８４ي، مصنوعي  له  ونو  ډوله  د مختلف  پر طبيعي مخکشونو سرب５ره کوم چ３ 
مخکشونه هم شته چ３ د کاغذ له جنس ＇خه دي او پر کيمياوي مخصوص ډوله موادو له ل７لو 
وروسته هغه د لرگي د مختلف ډوله محصوالتو لکه د نيوپان تخت３، ＇و پوړه تخت３، موبل او 
فرنيچر، د پخلن％ي م５ز او نورو پرمخ نصبوي. دا مخکشونه په رنگه نقش او مختلف پ７５والی 
)ضخامت( جوړ８４ي. په الندې شکل ک３ د لرگيو ＇و ډولونه له مصنوعي مخکشونو سره ＊ودل 

شوي دي.

 )٣-٤( شکل، مصنوعي مخکشونه
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د لرگيو ترکيبات:  د لرگيو له  محصوالتو ＇خه يو بل ډول له نورو موادو لکه سمن، گچ 
او اسفنج سره ترکيبات دي. دغو موادو ته کمپوز４＂ونه هم ويل ک８５ي. دا ډول تخت３ لکه د نيوپان 
تخت３ )شپان پل５( د سر＊ناک موادو او د سمن＂و يا گچو له پوډرو سره د لرگي د ذرو يا ميده گيو 
له فشار ورکولو )پرس کولو( ＇خه تيار８４ي، له دغه ډول ترکيبي تختو ＇خه په تعميراتي کارونو 
ک３ د تعميراتي مسالو په توگه گ＂ه اخيستل ک８５ي چ３ د مصنوعي مخکشونو ＇خه په گ＂ه اخيستنه 

کيداى شي د هغوى بهرن９ سطح３ ＊کل３ يا تزئين ک７اى شي.
په )٤-٤( شکل ک３ د لرگي او سمن＂و، لرگي او گچ، لرگي، گچ او اسفنج ب５لگ３ ＊ودل شوې 

دي.

د لرگيو تخريب کوونکي عوامل: 
أيا تر اوسه مو ليدلي يا اوريدلي دي چ３ تازه يا شن３ ون３ او يا د ودانيو )کورونو( د پو＊（ لرگي له 

دننه لوري ＇خه تخريب يا ورست８５ي؟
که د لرگيو ＇ارنه ونشي نو کيداى شي د خوړو د موادو په توگه د حشراتو او پوپنکو تر بريد الندې 

راشي. ＇ارنه ددې سبب ک８５ي چ３ ون３ او پرې ک７ل شوي لرگي په کلونو دوام وک７ي.

لرگي او سم

لرگي او گچ

لرگي، گچ او اسفنج

 )٤-٤( شکل، د لرگيو ترکيبات
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ژوندي موجودات دي چ３  پوپنک３  پوپنکې: 
يو شم５ر ي３ پر شنو يا تازه ونو او بله شم５ره ي３ پر 
لرگيو بريد يا يرغل کوي د هغوى له موادو ＇خه 
ورست５دلو  د  لرگيو  د  او  برابروي  خواړه  ته  ＄ان 

سبب گر＄ي. 
ډ４ر  واسطه  په  موجوداتو  ددغه  لرگي  چ５رته  که 
وراسته شي خپل کلکوالى له السه ورکوي او په 

أسان９ سره ي３ ماتولى يا له من％ه وړالى شي.
د لرگيو تخريبونکي کېمياوي توکي:  

د لرگيو کک７ ک５دل په يو شم５ر ک５مياوي توکو لکه: ت５زابونه او القلي مواد د لرگيو د حجرو د خرابوالي 
سبب ک８５ي، نو په دې اساس بايد د لرگي پر وسايلو د ت５زابونو او القلي توکو د تو４يدلو مخنيوى وشي.

په اور سوزېدنه: لرگى يوه داس３ ماده ده چ３ په چ＂ک９ سره اور اخلي او سوزي.
د نه پاملرن３ په صورت ک３ حتى شنه ＄نگلونه هم د اور اخيستن３ له و４رې او خطر ＇خه په امن 
ک３ نه وي. دغه خطرونه 
لرگي  د  شي  کيداى 
لرگيو  له  او  مصنوعات 
کورونه  ＇خه جوړ شوي 

و４جاړ ک７ي.

 )٦-٤( شکل په اور سو＄يدنه

شکل )4-5( 
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د هغوى  تر دې چ３  ان  او  مرحل３  د جوړون３ مختلف３  حشرات  لرگي خوړونکې حشرې: 
د لرگي جوړو مصنوعاتو مصرف هم تر حمل３ او يرغل الندې راولي او ډ４ر زيانونه رسوي. ددغو 
حشراتو له جمل３ ＇خه لرگي خوړونک３ کوخ９ او ويان３ يا واين３ لرگيو ته ډ４ر زيات زيان رسوي. ددغو 
حشراتو نوي ز８４يدلي )الروا( د لرگيو په دننه ک３ د تونلونو )غارونو( د رامن＃ ته کولو سبب گر＄ي. په 

)٧-٤( شکل ک３ يو شم５ر لرگي خوړونک３ حشرې ＊ودل شوې دي.

کړنه
١- که له وراسته لرگي ＇خه د ترکا９１ په کارونو او د لرگي د مصنوعاتو په جوړولو ک３ کار 

واخيستل شي ＇ه ډول ستونزې کيداى شي من％ته راوړي؟
٢- وراسته لرگي ډ４ر درانده دي که روغ لرگي؟ ول３؟

په خپلو گروپونو ک３ د پورتنيو پو＊تنو په هکله مباحثه وک７ئ، وروسته خپل ＄وابونه ل５ست او 
خپلو ！ولگيوالو ته ي３ په هکله معلومات وړاندې ک７ئ.

)٧-٤( شکل لرگي خوړونک３ حشرې
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د لرگي د صنايعو د کار افزار:
په اووم او اتم ！ولگي ک３ د لرگي د صنايعو د يو شم５ر د کار له افزارو، لکه: اره، رنده، سکنه، چوسار، 
سوان او گونيا سره بلد شوي ياست، اوس له درې نورو افزارو سره چ３ په ترکا９１ ک３ ور ＇خه گ＂ه 

اخيستل ک８５ي بلدتيا تر السه کوئ.
1- کچالک خط کش: دا وسيله د خط کش９ يوه أله ده چ３ د کوچنيو تختو د پ７５والي او سور 

د يو  نشاني کولو او مختلفو اتصاالتو د خط کش９ لپاره کارول 
ک８５ي. دا وسيله له دوو برخو ＇خه تشکيل شوې ده او د اړتيا 
وړ اندازې له مخ３ کيداى شي عياره او د هغه په تنه ک３ د 
موجود پ５چ په واسطه ！اکل شوې اندازه د خط کش９ تر پايه 
پورې وساتل شي. په الندې شکل ک３ له کچالک خط کش 

＇خه د گ＂３ اخيستن３ ＇رنگوالى ＊ودل شوى دى.

3- د شبه کارۍ اره: د تنکيو او نريو تختو د 
پر４کولو او ظريفو کارونو لپاره زياتره د شبکه کارۍ له 
ارې ＇خه کار اخلي. د شبکه کارۍ اره له الستي، 
فلزي چوکاټ او د ارې له ظريف پل ＇خه تشکيل 
شوې ده. په  )١٠-٤( شکل ک３ د شبه کارۍ د ارې 

جوړ＊ت ＊ودل شوى دى.

2-پرکال يا پرکار: له پرکال ＇خه د قوسونو او دايرو د رسمولو لپاره د کار 
د ！و！３ پرمخ کار اخيستل ک８５ي.

)٩-٤(شکل، له پرکال 
＇خه گ＂ه اخيستنه

)١٠-٤( شکل، د شبکه کارۍ اره

خط  کچالک  له  شکل،   )٨-٤(
کش ＇خه گ＂ه اخيستنه
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کړنه
شبکه کاري

د اړتيا وړ توکي: درې پوړه تخته، د شبکې اره، پنسل، رنگ او رېگمال
کړنالره: د يوه گل تصوير، يو نوم)مثًال ستاسو د ！ولگي نوم( يا د يوه حيوان 
شکل د ＇و پوړه تخت３ پرمخ رسم ک７ئ او د شبک３ پر اره ي３ ！و！ه ！و！ه غوڅ 
ک７ئ. بيا غو＇３ ک７ى شوې ！و！３ د درې پوړه تخت３ پرمخ يوه د بل３ په ＇نگ 
ک３ سرښ او د ر４گمال په واسطه ي３ لوم７ى سطحه او ＇ن６ې ر３１ او ＊وي３ 

او بيا ي３ رنگ ک７ئ.

د څپرکي لنډيز
�tله لرگي ＇خه جوړ يو بل محصول کاغذ دى. د کاغذ جوړولو لپاره لوم７ى د ون３ تنه د ماشين په 
په  په وسيله  موادو  تيزابي  د  لرگي)چپس(  ！و！３ ک７اى شوي  تبديلوي. وروسته  ！و！و  په کوچنيو  واسطه 
مختلفو طريقو تجزيه کوي، تر ＇و لرگي په خمبيره تبديل شي. بيا ي３ د ک５مياوي زنگ وړونکو موادو 
په واسطه په رنگ سپينوي او بيا ي３ د ＄انگ７و غلب５لونو په واسطه چاڼ او د نريو مخونو يا صفحو په ＇５ر 

اوار او اوتو کوي.
لرگيو ＇خه جوړ８４ي،  له  ونو  ډول  مختلف  د  کوم چ３  ب５ره  سر  )روکشونو(  مخکشونو  طبيعي  �tپر 
مصنوعي مخکشونه هم شته چ３ د کاغذ له جنس ＇خه دي او پر ک５ماوي مخصوص ډولو موادو له 
ل７لو وروسته هغه د لرگي د مختلف ډول محصوالتو لکه د نيوپان تخت３ چ３ د لرگيو له ميده گيو يا ذرو 
)بور( ＇خه جوړ８４ي، ＇و پوړه تخت３، موبل او فرنيچر، د پخلن％ي م５ز او نورو پرمخ نصب او کار ور 

＇خه اخيستل ک８５ي.
�tد لرگيو له محصوالتو ＇خه يو بل ډول له نورو موادو لکه سمن، گچ او اسفنج سره ترکيبات دي. 
دغه موادو ته کمپوز４＂ونه هم ويل ک８５ي. دا ډول تخت３ لکه د نيوپان تخت３ د سر４＋ناکو موادو او سمن＂و يا 
گچو له پوډرو سره د لرگيو د ذرو يا ميده گيو له پرس کولو ＇خه جوړ８４ي. له دغه ډول ترکيبي تختو ＇خه 

په تعميراتي کارونو ک３ د تعميراتي مسآلو په توگه گ＂ه اخيستل ک８５ي.  
�tکه د لرگيو ＇ارنه او مراقبت ونشي کيداى شي د خوړو د موادو په توگه د حشراتو او پوپنکو تر يرغل الندې 

راشي. ＇ارنه ددې سبب ک８５ي چ３ ون３ او غوڅ ک７ل شوي لرگي په کلونو دوام وک７ي.
�tپوپنک３ ژوندي موجودات دي چ３ يو شم５ر ي３ پر شنو يا تازه ونواو بله شم５ره ي３ پر لرگيو يرغل کوي، 

د هغوى له جوړوونکو موادو ＇خه ＄ان ته خواړه برابروي او د لرگيو د وروستوالي سبب گر＄ي.
�tد لرگيو کک７ ک５دل په يو شم５ر کيمياوي توکو لکه: تيزابونو او القلي موادو، د لرگيو د خرابوالي سبب ک８５ي.

�tکچالک خط کش د خط کش９ له وسيلو ＇خه دى چ３ د کوچنيو تختو د پ７５والي او سور د يو ډول 
کولو او مختلفو  اتصاالتو د خط کش９ لپاره کارول ک８５ي.

�tله پرکال يا پرکار ＇خه د قوسونو او دايرو د رسمولو لپاره د کار د ！و！３ پرمخ کار اخيستل ک８５ي.
�tد نريو تختو د پر４کولو او ظريفو کارونو لپاره زياتره د شبکه کارۍ له ارې ＇خه کار اخلي.
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پنځم څپرکى

د کبانو روزنه او ب２والي

د کبانو روزنه:
أيا تر اوسه مو د کبانو ＊کار ليدلى دى؟

کبان د سپين３ او خوندورې غو＊３ په لرلو، له ډ４رې پخوان９ زمان３ ＇خه تر اوسه پورې د انسان د 
پاملرن３ وړ دي او ور ＇خه په مختلفو طريقو ډول ډول خوندور خواړه تياروي.

په ن７ۍ ک３ د کبانو د غو＊３ د مصرف لوړ والى ددې سبب شوى دى، تر ＇و پر طبيعي سرچينو 
سر ب５ره کبان په مصنوعي ډن６ونو ک３ هم وروزل شي. زمون８ په گران ه５واد ک３ پر طبيعي ＄ايونو 
سر ب５ره، په مصنوعي ډن６ونو ک３ هم د کبانو د روزن３ امکانات شته. د کبانو له روزن３ ＇خه نه 
يوازې دا چ３ غذايي توکي توليد８４ي، بلک３ د هغوى له خر＇الو او تجارت ＇خه ＊ه گ＂ه هم 

په الس را＄ي.
په دې ＇پرکي ک３ به زده ک７ئ چ３ کبان په فارمونو ک３ ＇ه ډول روزل، تغذيه او تکثير ک８５ي، 
د ب２وال９ حرفه يا کسب په کومو ک７نو يا فعاليتونو ک３ شامل ده، ب２ونه ＇ه ډول طرحه او من＃ 
ته را＄ي، د يوې ون３ اصلي برخ３ کوم３ دي، ون３ په کومو طريقو تکثير ک８５ي او همدارنگه 
په دې ＇پرکي ک３ به زده ک７ئ چ３ د نيالگيو له ک５نولو )نيالولو( ＇خه وروسته ＇ارن３ او 

مراقبتونه په کوم کار ک３ شامل دي.
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د کبانو د روزنې چاپېريال
کبان د س７ې وين３ لرونکي ژوي دي او د خپل بدن د تودوخ３ د درج３ د ساتلو لپاره، د انرژۍ 
مصرف ته اړتيا نه لري. په همدې سبب يو کب نسبت هغه ژوي ته چ３ توده وينه لري د خپل بدن 
د اړتيا لپاره د غذايي موادو پر پرو！ين تبديليدلو ＊ه استعداد لري.د کبانو د ژوند د ادام３ او ودې 
لپاره يو له مهمو عواملو ＇خه د هغوى د ژوند د چاپ５ريال )اوبو( له مخ３ په دوو ډلو )د س７و اوبو 
کبان او د تودو اوبو کبان( و４شل شوي دي. د تودو اوبو کبان په هغو اوبو ک３ چ３ د تودوخ３ درجه 

ي３ له ٢٠ سانتي گر６４ ＇خه پورته وي، ژوند او د مثل توليد کوي. 

ددې ډل３ کبانو لپاره د تودوخ３ ډ４ره غوره درجه، ٢٥ سانتي گر６４ درجه ده. هر کله چ３ د اوبو د 
تودوخ３ درجه له ١٠ سانتي گر６４ ＇خه ！ي＂ه شي. د هغوى وده او رشد توقف کوي.

دويمه ډله يعن３ د س７و اوبو کبان د تودوخ３ په ٨-١٠سانتي گر６４ درجو ک３ ژوند کوي.

)٢-٥(شکل، د کبانو د ژوند چاپ５ريال
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د کبانو د روزنې خاورين ډنډونه
کبان کيداى شي په خاورينو، د تي８و او کانکر４＂ي ډن６ونو ک３ وروزل شي. د کبانو د روزن３ ډن６ونه د 

اوبو د بهيدلو د تآمين لپاره 
ډول  لرونکي  ميالن  په  ل８ 
جوړ８４ي. ډن６ ته اوبه د يوه 
ننوتو＄ي درون）３ )سوري( 
له  چ３  ورننو＄ي  الرې  له 
د  موخه  ＇خه  تآمين  هغه 
د  کبانو  د  بهير،  منظم  اوبو 
ت＋ت５دلو ممانعت او ډن６ ته 
ننوتلو  د  موجوداتو  نورو  د 
يوه  اوبه د  مخنيوى دى. دا 
درون）３)سوري(  وتو＄ي 
له الرې د کن＂رول وړ دي او 

توليد کوونکي ته امکان ورکوي چ３ د ډن６ اوبه په تازه اوبو تعويض يا بدل３ ک７ي. که چ５رته خوږې اوبه 
د ډن６ د ډکولو لپاره د کال په مختلفو وختونو ک３ نه پوره ک８５ي، د اوبو د يوې ز４رم３ روزونکي جوړول 
يا  د وچکال９  قادر ک７ي چ３  دې  په  ＊ايي  کبانو  د 
کمو اوبو په وخت ک３ له ز４رم３ )ذخيرې( ＇خه گ＂ه 
واخلي. ددغه ډول ډن６ونو بستره بايد يو مقدار نباتات 
او شن３ گياگان３ ولري، تر ＇و د کبانو هگ９ پر هغوى 

ون＋لي.
د شن３ بسترې د تشکيل لپاره بايد د هغو نباتاتو تخم 
چ３ په اوبو ک３ وده کوالى شي په ډن６ ک３ وشيندل 
شي. بنا پر دې د هغه خاوره بايد ل８ تر ل８ه ٣٠ فيصده 

سره ولري.

)٣-٥( شکل، د کبانو د روزن３ خاورين ډن６

)٤-٥( شکل، د کبانو د روزن３ کانکر４＂ي ډن６
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د کبانو د روزن３ د ډن６ونو د تيارولو لپاره وروسته له يو ＇ه وخته دغه ک７ن３ سرته رس８５ي:
١. د کبانو له تش５دلو وروسته د ډن６ وچول.

٢. د و＊و او گياگانو سو＄ول.
٣.  ډن６ ضد عفوني کول)چونه شيندل(

٤. د ډن６ د د４والونو ترميم.
٥. په ډن６ونو ک３ د شن３ بسترې د بيا ودې کولو لپاره تخم شيندل او سره ورکول.

د روزنې الندې کبانو د تغذيې څرنگوالى
د کبانو خواړه يا غذا په دوو طبيعي)ژوندۍ( او ترکيبي ډولونو تآميني８ي.

يا غذا ويل  ته طبيعي خواړه  نباتي موجوداتو  او غير  نباتي  ！ولو ژونديو  الف- طبيعي خواړه: 
ک８５ي. د کبانو د روزن３ د ډن６ونو د شن３ بسترې من＃ ته راوړل او سره ورکول د کبانو لپاره د ژونديو 
خوړو د زياتوالي سبب گر＄ي. د تودو اوبو د کبانو طبيعي خواړه شوتل يا شفتل، هغه نباتات چ３ په 

اوبو ک３ شنه ک８５ي او غير نباتي کوچني موجودات دي.

ب- ترکيبي خواړه: ترکيبي خواړه له ＇و ډوله خوړو ＇خه د کبانو نوعيت، شم５ر او عمر ته 
په پاملرنه تيار８４ي. د کبانو لپاره ترکيبي خواړه د روزن３ په ＄اى او  ＄انگ７ې فابريکه ک３ توليد８４ي. 

په الندې جدول ک３ د تودو اوبو د کبانو يوه ب５لگه ＊ودل شوې ده.

مقدار د ترکيب اجزاشم５ره

١٥%د کبانو د ه６وکو اوړه١

٥٧%د ＊کته درج３ غنم٢

٢٣%کنجاړه يا سويا٣

٥%بوس يا د جوارو وا＊ه٤

کړنه
١- د روزن３ الندې کبانو د ناروغ９ د مخنيوى لپاره کوم ډول ساتندوى يا حفاظتي ！کي په پام 

ک３ ونيول شي؟
بيا خپل وړانديزونه ！ولگيوالو ته بيان  ٢- په دې هکله خپلو گروپونو ک３ بحت وک７ئ او 

ک７ئ.
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د کبانو زياتول يا تکثير
که چ５رته د کبانو د روزن３ په فارمونو ک３ د کبانو د مصرف او تکثير تناسب په نظر ک３ ونه نيول 

شي ＇ه به پ５（ شي؟
توليدوونکي د کبانو د روزن３ په فارمونو ک３ د هگ９ اچولو او د کبانو د بچيو د روزن３ لپاره ب５ل  
ډن６ونه په پام ک３ نيسي، تر ＇و وکوالى شي د هگ９ اچولو او بچيو)الروا( د ودې لپاره مناسب 

شرايط من＃ ته راوړي.
د خوږو اوبو کبان په معموله توگه 
سانتي  درجو   ٢٢ په  تودوخ３  د 
گر６４ ک３ هگ９ اچوي او د هگ９ 
او  غويي)ثور(  د  ډن６ونه  اچولو 
پيل  په  مياشتو  د  غبرگولي)جوزا( 
ک３ کله چ３ د اوبو تودوخه زيات８５ي 
تياروي. د ډن６ونو له تيارولو وروسته 
د نارينه او ＊％ينه جنس بالغ کبان 
انتخاب او د زياتولو تکثير ډن６ونو 
 ٣٦ د  حدود  په  انتقال８５ي.  ته 
ساعته وروسته ＊％ينه کبان د ډن６ 
هر  اچوي.  هگ９  پرمخ  گياگانو  د 

کب د خپل بدن د وزن د هر کيلو گرام په حساب ١٠٠.٠٠٠ هگ９ توليدوي. د مثل توليدوونکي 
کبان له هگ９ اچولو ＇خه وروسته بال فاصله له ډن６ ＇خه راباسي، تر ＇و هگ９ ونه خوري.

بحث وکړئ!
د کبانو ＇ه ډول ＊کار په سيندونو او د اوبو په منابعو ک３ د کبانو هگيو او بچيو 

او نورو په اوبو ک３ ژوند کوونکو ژوو ته زيان رسوي. چ３ بايد ونه شي؟

 )5-5( شکل
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بڼوالي يا باغواني
کوم ډول ک＋ت ته ب０ يا باغ ويل 

ک８５ي؟
د انسان د بدن په غذايي اړتياوو 
غوړ،  يا  وازدې  وي＂امينونه،  ک３ 
ډول  ډول  او  امالح)مالگ３( 
م５وې  دي.  شامل  مواد  معدني 
د مختلفو وي＂امينونو په لرلو سره 
مهم３  موادو  غذايي  د  انسان  د 
د  تشکيلوي.  ســــرچين３ 
له  روزنه  ونو  لرونکو  م５وه 

پخوا زمانو ＇خه تر اوسه پورې د ن７ۍ په مختلفو سيمو ک３ دود لري. په ن７ۍ ک３ د وگ７و زيات５دل 
او غذايي موادو ته ډ４ره اړتيا ددې سبب شوي دي چ３ د غذايي موادو د توليد سرچين３ او د هغوى 
له جمل３ ＇خه م５وه لرونکي ب２ونه)باغونه( په فني ډول ايجاد ک７ي او په نويو طريقو په اوبه لگونه او 

له کرنيزو )زراعتي( أفتونو سره په مبارزه ک３ له هغو ＇خه کار واخيستل شي. 

د يوې ونې اصلي برخې
د  ونو کوم３ برخ３ په مستقيمه توگه نه شو ليدالى؟

او  تنه  ري＋ه،  يعن３  برخو  اصلي  درې  له  ونه 
په  ده.  پا３１( ＇خه جوړه شوې  او  جوغ３)＇انگ３ 
ونو د  د  وده  پا１و  او  تن３، ＇انگو  د  ونو ک３  زياترو 
ري＋و په ودې پورې اړيک３ لري. په مختلفو ونو ک３ 
ونو ري＋３  د ＄ينو  لري.  توپير  ري＋و شکل سره  د 
په ＄مکه  برابره  ＇و  )ارتفاع(  لوړوالي  د  هغوى  د 
ک３ ＊کته ＄ي او د ＄مک３ په تل ک３ له شتو اوبو 
اوبه  کم  او  په وچو  ون３  ډول  دا  اخلي.  گ＂ه  ＇خه 

ري＋３

 )٧-٥( شکل د ون３ اصلي برخ３

تنه یا ساقه

گ
 بر

خ و
شا

 )٦-٥( شکل، م５وې د وي＂امينونو غوره سرچين３ دى
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سيمو ک３ هم روزل کيداى شي. هر کله چ３ ون３ له لرې وا！ن ＇خه مشاهده ک７ئ، وبه گورئ 
چ３ د ونو ＇انگو او پا１و کلي شکل يو له بل سره توپير لري او معموًال په کروي، مخروطي، يا 
بيضوي شکلونو ليدل ک８５ي. هغه برخه چ３ ري＋３ او ＇انگ３ سره ن＋لوي د ون３ د ساق３ يا تن３ 

په نامه ياد８４ي.

کړنه
په خپلو گروپونو ک３ د ونو توپير له نورو نباتاتو سره ل５ست ک７ئ او بيا ي３ خپلو ！ولگيوالو ته 

ولولئ.
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د ونو زياتول يا تکثير
د ژمي په پاى او د پسرلي موسم په پيل ک３ ډ４ر شم５ر نيالگي په بازارونو ک３ پلورل ک８５ي.

دا نيالگي ＇ه ډول زياتوالى يا تکثير کوي؟
نباتاتو په ＇５ر په مختلفو طريقو، لکه: تخم شيندل، قلمه کول، د خاورو الندې د  ون３ د نورو 
＇انگو ＇ملولو، پيوند کولو او . . . تکثير ک８５ي. د ونو د تکثير طريق３ د هغوى د نوعيت له مخ３ 
کيداى شي سره توپير ولري د ونو د تکثير تر ！ولو معموله تجارتي طريقه په قوريه ک３ د هغوى د 
دانو يا تخم کرل دي. په دې طريقه ک３ غوره او د ليد وړ تخم د پسرلي په موسم ک３ د ليک３)خط( 
په ډول په قوريه ک３ کري او د ژمي په وروست９ مياشت ک３ )د ت５غونو له ايستلو مخک３( هغه دويم３ 

قوري３ ته انتقالوي.
＄وان نيالگي په دويمه قوريه ک３ په ډ４ر وا！ن )له لوم７ۍ قوري３ دوه يا درې ＄ل３ زيات( په ＄مکه 
ک３ نيال８５ي، تر ＇و په ＊ه توگه وده وک７اى شي. د غبرگولي)جوزا( له مياشت３ ＇خه د وږې )سنبل３( 
تر مياشت３ پورې )د سيم３ د اوبو او هوا په نظر ک３ نيولو سره سم( د قوري３ پر نيالگيو د پيوند کولو 
عمل سرته رس８５ي. پيوند معموًال د خاورې له سطح３ ＇خه د ٨-١٠ مترو پورې پورته د نيالگي 
د تن３ دمخ شمال لوري ته لگول ک８５ي، تر ＇و د لمر د ر１اي９ له مستقيمو وړانگو ＇خه په امن 
ک３ وي. د ＄ينو ونو په استثنا لکه ل５ون９ وله چ３ د خاورې له سطح３ يو متر پورته ورپورې پيوند 

لگول ک８５ي. 
د  ي３  نيالگي  چ３   ).  .  . او  شفتالو  گيالس،  زردألو،  لکه:  هکله،  په  ونو  زړو   د 
دويم کال په پسرلي ک３ په لوم７ۍ قوريه ک３ ب３ له انتقال ＇خه دويم３ قوري３ ته، پيوند ک８５ي او 
په پسرلي او دريم اوړي ک３ اصلي ＄اى 

ته انتقال８５ي.

)٨-٥( شکل د نيالگيو قوريه
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د نوي بڼ د جوړولو )احداث( څرنگوالى 
که وغواړئ يو کوچنى ب０ تازه جوړ ک７ئ، کوم موارد په پام ک３ نيسئ؟

د مختلفو سيمو خاوره زياتره د توکو او مالگو له مخ３ سره توپير لري. د ب０ له جوړولو مخک３ بايد 
تثبيت شي چ３ په هغه سيمه ک３ کوم ډول نيالگي وده کوالى شي. د لويو کرنيزو فارمونو په رامن＃ 
ته کولو ک３ په لوم７ي قدم ک３ د هغ３ سيم３ خاوره د ب５لگ３ په ډول اخيستل ک８５ي او متخصصين 
ي３ د مجهزو البراتوارونو په واسطه د خاورې له تجزي３ ＇خه وروسته د سيم３ د چاپ５ريال شرايط 
لکه: اوبه او هوا، د تودوخ３ لوړوالی او ！ي＂والی، د کلني اور＊ت اندازې، د تودوالي او سوړوالي د 
وخت اوږدوالي، د موسمي بادونو وضعيت، د اوبه کولو سرچين３، ک＋ت ته د تگ راتگ الرې، 
د توليد شوي محصول د انتقال امکانات او د اړتيا وړ بشري قوت تر مطالع３ الندې نيسي. او بيا 
د اقليمي شرايطو او تجارتي اړتياوو سره سم د لويو کرنيزو فارمونو په رامن＃ ته کولو او جوړولو 

اقدام کوي.

بحث وک７ئ!
د ب２ونو پراخوالى او د م５وه لرونکو نيالگيو زياتول يا تکثير د ه５واد په اقتصاد 

او د ژوند په چاپ５ريال ساتنه ک３ ＇ه اغ５زه لري؟

فکر وکړئ!
ول３ خلک ون３ په ب２ونو يا د کرنيزو ＄مکو په غاړو يا ＇نگونو ک３ زياتره په 

منظمو کتارونو ک３ نيالوي؟

م５وه لرونک３ ون３ لکه انار، ان％ر، انگور په قلمه کولو او ＇ملولو او د زردألو،  گيالس او نورې 
زړي لرونک３ ون３ د تخم په کرلو زيات３ يا تکثير ک８５ي.

د م３２ ونه له دريم او د ناک ونه له ＇لورم کال ＇خه وروسته، له ١٢-١٤ کالو پورې اقتصادي 
حاصل ورکوي.

ښه پوه شئ!
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د  سره  بل３  له  يوه  فاصله  ونو  د  ک３  ب２ونو  په 
ونو په نوعيت پورې اړه لري. هغه ون３ چ３ د 
لويو ري＋و، ＇انگو او پا１و لرونک３ وي، يوه له 
بل３ ＇خه په لرې وا！ن په ＄مکه ک３ نيال８５ي       
تر＇و د يوې ون３ د ＇انگو او پا１و پر بل３ ون３ 

باندې د سيوري د کولو سبب نشي.
په دې توگه ري＋３ هم يوه له بل３ سره په غذايي 
لپاره  ددې  خوا  بل３  له  او  پ５＋８５ي  نه  سيال９ 
چ３ اوبه لگول، دوا شيندل او نور فعاليتونه په 
ب０ ک３ په أسان９ سره سرته ورس８５ي، ون３ په 
کرنيز  نيالوي چ３  داس３  کتارونو ک３  منظمو 
ماشين أالت پک３ تگ راتگ وکوالى شي.

د نيالگيو له نيالولو وروسته د هغوى څارنه 
د نيالگيو په ＇ه ډول ＇ارن３ وشي، تر ＇و مطلوبه نتيجه السته راشي؟

په اووم ！ولگي ک３ مو د نيالگيو د نيالولو د ＇رنگوالي په هکله معلومات الس ته راوړي دي. په 
دې لوست ک３ د نيالگيو له نيالولو وروسته ＇ارنو باندې ر１ا اچوو:

)٩-٥( شکل، په ب０ ک３ د ونو ترمن＃ فاصله

کړنه
١. کوم３ ون３ زمون８ د ه５واد په تودو )گرم س５رو( او کوم３ ون３ په س７و)سرد س５رو( سيمو ک３ 

شن３ ک８５ي؟
٢. کوم３ ون３ په دواړه ډوله سيمو ک３ د روزن３ وړ دي؟

په خپلو گروپونو ک３ د پورتنيو پو＊تنو په هکله بحث او مشوره وک７ئ او بيا ي３ خپلو ！ولگيوالو 
ته بيان ک７ئ.
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الف- اوبه لگول: لوي３ ون３ د گ２و او ژورو ر４＋و يا جرړو په لرلو کوالى شي تر ＇ه مودې 
پورې د ＄مک３ له لمده بل)رطوبت( ＇خه گ＂ه واخلي. دا چ３ نيالگي لوي３ او ژورې ري＋３ نه 
لري، نو ＄که بايد زر زر اوبه ورک７اى شي. د دوه اوبو په من＃ ک３ د وخت وا！ن د چاپ５ريال تودوخ３ 
او د خاورې ډول پورې اړه لري. که چ５رته خاوره شگلنه يا ر４گي ډوله وي د اوبو کولو اړتيا ي３ 
زياته وي. د ونو اوبه کول يا اوبه لگول په مختلفو طريقو سرته رسيدای شي چ３ ＄ين３ ي３ په الندې 

توگه مطالعه کوو:

1- ژور اوبه کول: د ＄مک３ په دې ډول اوبه کولو ک３ ＄اى ＄اى اوبه ډن８４６ي. دا ډول اوبه 
کول معموًال د سيند يا د اوبو له لويو سرچينو سره نژدې ＄مکو ک３ سرته رس８５ي. ددې ډول اوبو 

لگولو يو عمده نقص د اوبو ډ４ر ضايع ک５دل دي.
2- کاسه يي اوبه کول: په کاسه يي توگه اوبه کولو ک３ د ون３ د غ＂والي او عمر متناسب له 
نيالگي يا ون３ ＇خه په لرې وا！ن په ＄مکه ک３ کاسه جوړ８４ي او د ويال３ يا پايپ له الرې هرې ون３ 

يا نيالگي ته )١٠-٥( شکل مطابق اوبه رسول ک８５ي

)١٠-٥( شکل، په کاسه يي توگه د ونو اوبه کول
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3- په څاڅکو اوبه کول: په دې طريقه ک３، 
اوبه له سرچين３ يا منبع ＇خه د فشار په وسيله په اصلي 
او فرعي نلونو ک３ انتقال او بيا د ＇ا＇کو په ډول په 
پر له پس３ توگه د نيالگيو يا ونو د تن３ په شاوخوا ک３ 
＇）ول ک８５ي. د هرې ون３ په ب５خ ک３ د ＇ا＇کو تعداد 
٢-٤ او د ون３ د غ＂والي په متناسب له دې ＇خه زيات 
هم کيداى شي. دا ډول شبکه له اوبه لگولو سرب５ره په 
اوبو ک３ د حل ک７اى شويو کيمياوي سرو د رسولو لپاره 

هم استفاده ک８５ي.
دا ډول اوبه کول زياتره په هغو سيمو ک３ چ３ د کرنيزو اوبو په قلت اخته وي، گ＂ه اخيستل ک８５ي. ＄که 

چ３ په دې طريقه ک３ د اوبو له ضايع ک５دلو مخنيوي ک８５ي.
ب- څانگې غوڅونه)شاخه بري(: د نورو ＇انگو د تقويت، د ＊و حاصالتو الس ته راوړلو 
او د ون３ کلي شکل ته د ＊کال ورکولو په منظور د ونو اضافي ＇انگو او م５وو غو＇ولو ته وايي. د ژمي 
له خوب ＇خه له راو４＋５دلو دمخه بايد د ونو اضافي ＇انگ３ غو＇３ ک７اى شي، د ＇انگو د غو＇ولو 
په وخت ک３ بايد د هوا تودوخه له پن％ه سانتي گر６４ درجو ＇خه کمه نه وي. ＇انگ３ غو＇ونه کيداى 

شي په يوې يا دوو مرحلو ک３ سرته ورس８５ي.
په لوم７ۍ مرحله ک３ د ＇انگو غو＇ول د ون３ کلي شکل ته د بدلون ورکولو لپاره او په دويمه مرحله 

ک３ د اضافي ＇انگو غو＇ول تر سره ک８５ي. الندې تصويرونو ته پاملرنه وک７ئ:   

يوه مرحله يي
کلي شکل من＃ ته راوړل او د اضافي ＇انگو غو＇ول

دوه مرحله يي
کلي شکل من＃ ته راوړل او بيا د ＇انگو غو＇ول

) ١٢-٥( شکل، يوه مرحله يي او دوه مرحله يي ＇انگ３ غو＇ونه )شاخه بري(

شکل )11-5( أبیاری قطره یی 
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ج- دوا شيندنه:
د پسرلي په موسم ک３ د هوا له تود４دلو سره سم حشرات په ونو 
خواړه  ته  ＄انونو  ＇خه  پا１و  او  تيغولو  له  ونو  د  او  کوي  حمل３ 

برابروي.
سپ８ۍ يو ډول حشره ده چ３ تازه ！وکيدل３ ت５غ９ او غو！９ د وخت 
په ت５ر４دلو له من％ه وړي او د باد د لگ５دلو په وخت ک３ له يوې ون３ 
＇خه بل３ ون３ ته سرايت کوي. پر ونو دوا شيندنه د ک５ماوي حشره 
وژونکو موادو په واسطه، له داس３ کرنيزو أفتونو ＇خه د ونو ساتنه او 

محافظت کوي.
د دوا شيندن３ لپاره د دوا د نوعيت په هکله بايد د خپل３ سيم３ د 

)٩-٥( شکل، د ون３ سپ８ۍکرن３ له مامور سره مشوره وک７ئ.

کړنه
هر گروپ دې يو له الندې ک７نو)فعاليتونو( ＇خه غوره او سرته ورسوي.

١. د خپل３ سيم３ د م５وه لرونکو او ب３ م５وې ونو له پا１و ＇خه يو البوم په کتابچه ک３ د هغوى 
د پا１و په سر４（ کولو داس３ جوړ ک７ئ چ３ د هرې پا３１ الندې د ون３ نوم او د م５وې يا لرگيو 

مهمه ＄انگ７تيا وليکئ. او بيا البوم خپلو ！ولگيوالو ته و＊يئ.
٢. که چ５رته ستاسو ＊وون％ى شنه ساحه نه لري، د خپل گروپ دغ７يو په مشوره داس３ يوه 
طرحه جوړه ک７ئ چ３ ＇ه ډول کوالى شئ د ＊وون％ي د ادارې په مرسته شنه ساحه من＃ ته 
راوړئ. په پاى ک３ وړانديزونه خپلو ！ولگيوالو ته بيان ک７ئ او ستاسو د ＊وونکي د موافق３ په 

صورت ک３ د خپلو وړانديزونو يوه کاپي د ＊وون％ي ادارې ته هم وسپارئ.
٣.  که چ５رته ستاسو ＊وون％ى شنه ساحه لري، په دې صورت ک３ د هغ３ د ساتن３ او ＇ارن３ 

لپاره ＇ه تدبيرونه بايد ونيول شي؟ د خپلو وړانديزونو طرح３ ！ولگيوالو ته ولولئ.
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٤. په ژوره توگه، کاسه يي توگه او د ＇ا＇کو)قطره يي( په توگه د اوبه کولو －＂３ او زيانونه سره پرتله 
ک７ئ او بيا د خپل گروپ د کار نتايج خپلو ！ولگيوالو ته بيان ک７ئ.

٥. د خپل３ سيم３ له يوه ب２وال يا د کرن３ له يوه کارمند سره مصاحبه وک７ئ او دغه پو＊تن３ ور 
＇خه وپو＊تئ:

�tپه دې سيمه ک３ کوم ډول نيالگي ＊ه وده کوالى شي؟
�tډ４ر غوره پيوند شوي نيالگي ＇ه ډول او له کومه ＄ايه الس ته راوړو؟

�tپه دې سيمه ک３ له کرنيزو أفتونو سره د مبارزې کوم３ طريق３ اغيزمن３ دي؟

د څپرکي لنډيز
o په ن７ۍ ک３ د وگ７و زيات５دل او غذايي موادو ته ډ４ره اړتيا ددې سبب شوي دي چ３ د غذايي 
موادو د توليد سرچين３ او د هغوى له جمل３ ＇خه م５وه لرونکي ب２ونه په فني ډول من＃ ته راوړي 
او په نويو طريقو په اوبه لگونه او له کرنيزو )زراعتي( أفتونو سره په مبارزه ک３ له هغوى ＇خه کار 

واخيستل شي.
o ون３ له درې اصلي برخو يعن３ ري＋و، تنو، ＊اخونو او پا１و ＇خه تشکيل شوې دي. په زياترو 

ونو ک３ د تن３، ＇انگو او پا１و وده د ونو د ري＋و په ودې پورې مستقيم３ اړيک３ لري.
o ون３ د نورو نباتاتو په ＇５ر په مختلفو طريقو لکه: تخم شيندلو، قلمه کولو، د خاورو الندې د 
＇انگو ＇ملولو، پيوند کولو او . . . تکثير کوي. د ونو د زياتوالي يا تکثير تر ！ولو معموله تجارتي 
طريقه په قوريه ک３ د هغوى د دانو يا تخم کرل دي. په دې طريقه ک３ غوره او د ليد وړ تخم د پسرلي 
په موسم ک３ د ليک３)خط( په ډول په قوريه ک３ کري او د ژمي په وروستن９ مياشت ک３ )د ت５غ３ 
له ايستلو مخک３( هغه دويم３ قوري３ ته انتقالوي. ＄وان نيالگي په دويمه قوريه ک３ په ډ４ر وا！ن )له 

لوم７ۍ قوري３ دوه يا درې ＄ل３ زيات( په ＄مکه ک３ نيال８５ي، تر ＇و په ＊ه توگه وده وک７ي.
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o د زړو لرونکو ونو په هکله)لکه زردألو،  گيالس، شفتالو او نور( چ３ نيالگي ي３ د دويم کال 
په پسرلي ک３ په لوم７ۍ قوريه ک３ ي３ له انتقال ＇خه دويم３ قوري３ ته ، پيوند ک８５ي او په پسرلي 

او دريم اوړې ک３ اصلي ＄اى ته انتقال８５ي.  
o د مختلفو سيمو خاوره زياتره د موادو او مالگو له مخ３ سره توپير لري. د ب０ له جوړولو مخک３ 

بايد تثبيت شي چ３ په هغه سيمه ک３ کوم ډول نيالگي وده کوالى شي.
o د لويو کرنيزو فارمونو په رامن＃ ته کولو  په لوم７ي قدم ک３ د هغ３ سيم３ خاوره د ب５لگ３ په 
ډول اخيستل ک８５ي او متخصصين ي３ د مجهزو البراتوارونو په واسطه د خاورې له تجزي３ ＇خه 
اوبه او هوا، د تودوخ３ زياتوالی او کموالی د کلني  وروسته د سيم３ د چاپ５ريال د شرايطو لکه 
اور＊ت اندازه، د تودوالي د وخت اوږدوالى، د موسمي بادونو وضعيت، د اوبه کولو سرچين３، 
ک＋ت ته د تگ راتگ الرې، د توليد شوي محصول د انتقال امکانات او د اړتيا وړ بشري قوت تر 
مطالع３ الندې نيسي او بيا د اقليمي شرايطو او تجارتي اړتياوو سره سم د لويو کرنيزو فارمونو په 

رامن＃ ته کولو او جوړولو اقدام کوي.
په لرلو کوالى شي تر ＇ه مودې پورې د ＄مک３ له لمده بل  o لوي３ ون３ د گ２و او ژورو ر４＋و 
)رطوبت( ＇خه گ＂ه واخلي. دا چ３ نيالگي لوي３ او ژورې ري＋３ نه لري، نو ＄که بايد ژر ژر اوبه 

ورک７اى شي.
د  اوبه کول معموًال  دا ډول  ډن８４６ي.  اوبه  ！و！ه ＄مکه ک３  ！و！ه  لگولو ک３،  اوبه  توگه  په ژوره   o
س５نديا د اوبو له لويو سرچينو سره نژدې ＄مکو ک３ سرته رس８５ي. ددې ډول اوبه کولو يو عمده 

نقص د اوبو ډ４ر ضايع ک５دل دي.
o په کاسه يي اوبه کولو ک３، د ون３ د غ＂والي او عمر په تناسب له نيالگي يا ون３ ＇خه لرې په 

＄مکه ک３ کاسه جوړ８４ي او د ويال３ يا پايپ له الرې هرې ون３ يا نيالگي ته اوبه رسول ک８５ي.
او  په اصلي  په وسيله  فشار  د  منبع ＇خه  له  اوبه  اوبه کولو ک３  په ډول  يي(  )قطره  o د ＇ا＇کو 
فرعي نلونو ک３ انتقال او بيا د ＇ا＇کو په ډول په پر له پس３ توگه د نيالگيو يا ونو په شاوخوا ک３ 

＇）ول ک８５ي.
o ＇انگ３ غو＇ونه )شاخه بري( د نورو ＇انگو د تقويت، د ＊ه حاصالتو الس ته راوړلو او د ون３ 

کلي شکل ته د ＊کال ورکولو په منظور د ون３ اضافي ＇انگو او م５وو غو＇ولو ته وايي.
o د پسرلي په موسم ک３ د هوا له تود４دلو سره سم حشرات په ونو بريدونه کوي او د ونو له ت５غيو 
او پا１و ＇خه ＄انونو ته خواړه برابروي. سپ８ۍ يو ډول حشره ده چ３ تازه ！وکيدلي ت５غ３ او غو！９ 
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د وخت په ت５ر４دلو له من％ه وړي، نو ＄که په خپل وخت بايد پر ونو دوا وشيندل شي.
o کبان د سپين３ او خوندورې غو＊３ په لرلو له ډ４رې پخوا زمان３ ＇خه تر اوسه پورې د انسان د 

پاملرن３ وړ دي او ور ＇خه په مختلفو طريقو خوندور خواړه تياروي.
o کبان د س７ې وين３ لرونکي ژوي دي او د خپل بدن د تودوخ３ د درج３ د ساتلو لپاره، د انرژۍ 
مصرف ته اړتيا نه لري. په همدې سبب يو کب نسبت هغه ژوي ته چ３ توده وينه لري د خپل بدن 

د اړتيا لپاره د غذايي موادو پر پروتين د تبديل５دلو ＊ه استعداد لري.
o د کبانو د ژوند د ادام３ او ودې لپاره يو له مهمو عواملو ＇خه د کبانو د ژوند د چاپيريال)اوبو( 

د تودوخ３ درجه ده.
o د روزن３ کبان د اوبو د تودوخ３ د درج３ له مخ３ په دوو ډلو )د س７و اوبو کبان او د تودو اوبو 

کبان( و４شل ک８５ي.
o د تودو اوبو کبان په هغو اوبو ک３ چ３ د تودوخ３ درجه ي３ له ٢٠ سانتي گر６４ ＇خه پورته وي 

ژوند او د مثل توليد کوي.
o دويمه درجه يعن３ د س７و اوبو کبان د تودوخ３ په ٨-١٠ سانتي گر６４ درجو ک３ ژوند کوي.

او کانکر４＂ي ډن６ونو ک３ وروزل شي. د کبانو د روزن３  تي８و  په خاورينو، د  o  کبان کيداى شي 
ننوتو３＄  يوې  د  اوبه  ته  ډن６  جوړ８４ي.  ډول  لرونکي  ميالن  په  ل８  لپاره  به５دلو  اوبو  د  ډن６ونه 
درون）３)سوري( له الرې ورننو＄ي چ３ له هغه ＇خه مو خه د اوبو منظم بهير، د کبانو د ت＋ت５دلو 

ممانعت او ډن６ ته د نورو موجوداتو د ننوتلو مخنيوى دى.
o د کبانو خواړه په دوو، طبيعي)ژوندۍ( او ترکيبي ډولونو تآمين８５ي، ترکيبي خواړه له ＇و ډوله 

غذا ＇خه د کبانو نوعيت، شم５ر او عمر ته په پاملرنه تيار８４ي.
او  ب５ل  لپاره  روزن３  د  بچيو  د  کبانو  د  او  اچولو  هگ９  د  ک３  فارمونو  په  روزن３  د  کبانو  د   o
ودې  د  بچيو)الروا(  د  کبانو  د  او  اچولو  هگ９  د  ＇و  تر  ک８５ي،  نيول  ک３  پام  په  ډن６ونه   جال 
لپاره مناسب شرايط من＃ ته راوړي. هر کب د خپل بدن د وزن د هر کيلو گرام په حساب د تودوخ３ 

په ٢٢ درجو سانتي گر６４ ک３ په تعداد د ١٠٠.٠٠٠ هگ９ توليدوي.
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شپږم څپرکي

اخلی پخلى

پخلي  داخلي  نوعيت،  خوړو  د 
وخت،  خوړلو  د  غذا  د  او  وسايل 
په ！وليزه توگه د يوې ！ولن３ د دود او 
فرهنگ غوره برخ３ دي. د تغذي３ 
)حفظ  ساتن３  روغتيا  د  مسأله 
له  يوه  ＇５ر  په  مسأل３  د  الصح３( 
ده  ＇خه  موضوعاتو  مهمو  هغو 
او سالمت９  روغتيا  په  انسان  د  چ３ 
ډ４ره اغ５زه لري. په اوسن９ زمانه ک３ 

د روغتيا رعايت او د خوړو د ساتن３ ＇رنگوالى د خوړو اساسي معيار گ２ل ک８５ي، زمون８ د گران ه５واد 
افغانستان وگ７و د پن％ه زره کلن فرهنگ او تمدن او کرنيزو ＄مکو په درلودلو د تل لپاره له تازه او کيفيت 
لرونکو م５وو دانو ＇خه گ＂ه اخيست３ ده. زمون８ د ه５واد هره ＇ن６ه د خپلو ＄انگ７و محلي او خوندورو 
په اړوند مختلف ډول  برابرولو  په اوسني وخت ک３ د غذايي توکو د  او غذاگانو لرونک３ ده.  خوړو 
کسبونه او حرف３ شتون لري چ３ ب３ له جنسيت په نظر ک３ نيولو ＊％ينه او نارينه ، په کورونو ک３ دننه 

او له کورونو ＇خه د باندې په کار کولو بوخت دي.
مثًال: کلچ３ پخول، خواږه جوړول، د ترشي، اچار او چکن９ جوړول، د لبنياتو تيارول، د وچو 
م５وو تيارول او نور. په دې ＇پرکي ک３ به تاسو په پخلي ک３ د پاکوالي په اهميت، د افغانستان د 
کليوالي ډوډۍ پخولو د ډولونو، داخلي پخلي مسآلو، په کليوالي ډول د رومي بادنجانو ＄و＊و يا 

زب５＋اک او د مربا او ترش９ جوړولو په اړوند معلومات حاصل ک７ئ.
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په پخلي کې د پاکوالي اهميت
د خوړو په تيارولو ک３ د پاکوالي رعايت کول د کومو شيانو په پاک ساتلو ک３ 

شامل دي؟.
د هاضم３ د جهاز ډ４رې ناروغ９ د ناپا کو غذا له خوړلو او نا پاکو اوبو يا په ناپاک 

＄اى ک３ د کک７و لو ＊و ＇خه د کار اخيستلو په صورت ک３ من％ته را＄ي.
که د پخلن％ي، لو＊و او د غذا د خوړلو نظافت ته په ＄انگ７ي ډول د گرم９ په 
موسم ک３ پاملرنه ونشي، کيداى شي ډول ډول ناروغ９ رامن＃ ته شي. د خوړو 
اومه او پاخه توکي بايد په س７و او يخو ＄ايونو ک３ وساتئ. که چ５رته د خوړو د 
توکو د ساتن３ وسايل)يخچال يا فريزر( په واک ک３ نه لرئ، خواړه د خپل３ اړتيا 
په اندازه تيار ک７ئ، تر ＇و زيات پات３ نه شي. د غذا له خوړلو وروسته لو＊ي د 
 غوړيو پر ضد موادو پر４من％ئ او له دوړو، خاورو او حشراتو ＇خه ي３ په پ

＄اى ک３ ک８５دئ.
د پخلن％ي وسايلو ته لکه: م５زونه، المارۍ او  داسی نور وسايل چ３ ترې －＂ه اخلئ پاک ساتلو ته ي３ ډ４ره 
پاملرنه وک７ئ. د پخلي په وخت ک３ خپل سر په ！يکري، ＇ادر يا خول９ پ ک７ئ او ضمناً له کميس پ＂ي 
يا پيش بند ＇خه کار واخلئ تر＇و مو کالي غوړ يا کک７ نشي. د اخلي پخلي په پاى ک３ د غذايي توکو 

پات３ شون３ لکه د پياز پوستکي، سابه او نور له پخلن％ي ＇خه لرې يوسئ.

)2-6( شکل

١- ！ول هغه کار کوونکي چ３ له پخو غذايي موادو سره سرو کار لري لکه: د هو！لونو، چاى ＄ايونو، 
رس＂وران＂ونو او تنورونو)ډوډۍ پخوونکي يا نانوايان( کار کوونکي، بايد روغتيايي )صحي( کارتونه 
ولري او ل８ تر ل８ه په کال ک３ يو ＄ل د اړينو او الزمو أزم５＋تونو لپاره روغتيايي کارت نوى ک７ي، 

تر＇و د ساري ناروغيو له خپر４دو ＇خه مخنيوی وشي.
٢- د روغتيا وزارت او د ＊اروال９ کارکوونکي دنده لري، تر ＇و د ＄انگ７ې روغتيا ساتن３ او په 
هو！لونو، رس＂وران＂ونو، د ډوډۍ پخولو د کانونو)نانوايي( او قصابيو ک３ د غذايي موادو ＇ارنه وک７ي 

او د تخلف په صورت ک３ له هغوى سره قانوني چلند ک７ي.

ښه پوه شئ!
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د کورنۍ تغذيه او اقتصاد
د يوې کورن９ د غ７يو د مناسب３ او اقتصادي تغذي３ لپاره کوم ！کي بايد په پام ک３ ونيسو؟

که چ５رته د خوړو د پخولو او تيارولو لپاره الندې ！کي په پام ک３ ونيول شي د يوې کورن９ د مناسب３ 
تغذي３ او اقتصادي سپما سبب ک８５ي.

١. غوره دا ده چ３ د خوړو وچ او د ساتن３ وړ توکي د يوې ډ４رې مودې)مثًال يوې مياشت( لپاره 
يو ＄اى واخيستل شي.

٢. له ډول ډول او متنوع خوړو ＇خه گ＂ه واخيستل شي.
٣. د خوړو د توکو په مصرف ک３ د تعادل اندازه په پام ک３ ونيول شي )له ډ４ر خوړلو او ل８ خوړلو 

مخنيوي وشي(.
٤. خواړه بايد ومين％ل شي او داس３ واړه او پاخه شي چ３ غذايي ارز＊ت ي３ له من％ه الړ نشي.

٥. له تازه او صحي غذايي توکو د گ＂３ اخيستلو ته ترجيح ورک７ل شي.
که چ５رته له سر پ＂و او نيم پخو غذايي توکو ＇خه گ＂ه اخلئ، نو د جوړ４دو او مصرف کولو ن５＂３ 

ته ي３ پاملرنه وک７ئ.

د غذايي توکو سمه پخونه
١ـ وريج３: وريج３ معموالً وروسته له پاکولو او مين％لو ＇خه ＇و ساعته مخک３ په اوبو ک３ لندوي او 
وروسته جوش ورکوي او اوبه ي３ لرې تويوي. دا کار د وريجو د أړ يا نشايسته يي موادو او وي＂امينونو د ضايع 

ک５دلو سبب گر＄ي. غوره دا ده چ３ له وريجو ＇خه په دم پوخ ډول گ＂ه واخيستل شي.
2ـ حبوبات: له پخولو مخک３ حبوبات لکه:لوبيا، نخود او . . . د ＇و ساعتونو لپاره په اوبو ک３ 
المده ک７ئ. بيا ي３ اوبه بدل３ او پاخه ي３ ک７ئ. په دې صورت ک３ سره له دې چ３ د حبوباتو دان３ 

د خوړو د توکو هغه فهرست چ３ د يوې اون９ په اوږدو ک３ مو په کور ک３ ور ＇خه 
گ＂ه اخيست３ ده تيار او بيا ي３ وگورئ چ３ أيا پورتني ذکر شوي ！کي مراعات شوي 
دي؟ که مراعات شوي نه دي، خپل وړانديزونه ل５ست او د کورن９ مشرانو ته ي３ 

وړاندې ک７ئ.

څېړنه وکړئ!
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غ＂８５ي، د انرژۍ په مصرف )تودوخه( ک３ هم سپما ک８５ي.
که چ５رته سابه ډ４ر کوچني غوڅ او ＇و ＄ل３ پر４مين％ل شي. د هغوى د يو مقدار  3ـ سابه: 

وي＂امينونو د ضايع ک５دلو سبب گر＄ي.
4ـ غوښه: غو＊ه بايد د بخار په د４گ ک３ پخه شي، تر ＇و ي３ مغزو ته حرارت ورس８５ي او پسته 
شي. د غو＊３، سبو او حبوباتو، لکه نخود، وريج３ او نورو اوبه لرې مه تويوئ، ＄که له دغو ＇خه 

کوالى شئ د سوپ او أش په تيارولو ک３ کار واخلئ.

د افغانستان د کليوالي ډوډۍ ډولونه
تر اوسه مو د ه５واد ＇و واليتونو ته سفر ک７ى دى؟ 

أيا زموږ د گران ه５واد په ！ولو واليتونو ک３ د ډودۍ شکل، خوند او پخلى يو ډول دى؟
د غنمو او جوارو له اوړو ＇خه زموږ د گران 
ه５واد په مختلفو سيمو ک３ په مختلفو طريقو 
او  ډوډۍ پخ８５ي چ３ هر ډول ي３ ＄انگ７ى 
ب５ل خوند او کيفيت لري. دا دى د ＄ينو په 

پ５ژندنه او د تيارولو په طريقه ر１ا اچوو.
تنوري خاصه ډوډۍ: دا ډول ډوډۍ د 
سوچه)ترميده( اوړو له نيم مخلوط او د غنمو 
په  پخولو  د  او  تيار８４ي  ＇خه  اوړو  عادي  له 
لپاره ي３ پرمخ  وخت ک３ د ＊ه بوى ورکولو 

له توردان３ يا سياه دان３ ＇خه کار اخلي. دا ډول ډوډۍ زمون８ د ه５واد د ډودۍ پخولو په زياترو 
دکانونو)نانوايانو( ک３ پيدا ک８５ي. 

کړنه
ول３ غذايي مواد لکه: پاپ７، غاز لرونکي مشروبات، ＄ين３ ب３ پو＊ه خوږې د ډ４ر ！ي غذايي 

ارز＊ت لرونکي دي؟ په دې برخه ک３ سره مباحثه وک７ئ.  

)٣-٦(شکل، کليوالي ډوډۍ
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پاستي)چپاتي(: پاستي زياتره په کليو او پان６و ک３ پخ８５ي.
د پخلي په وخت ک３ د دې ډول ډوډۍ اوړه يا خمبيره نرۍ جوړ８４ي او بيا د رپيدې په مرسته د 
تنور تودو او گرمو د４والونو پورې ورتپل ک８５ي. رپيده د کتان له ！و！３ ＇خه د يوه کوچني او مدور 
بال＋ت په ＇５ر جوړ８４ي او د هغ３ داخل له مونجو ＇خه )هغه الياف چ３ د بوج９ له تارونو ＇خه 

جوړ８４ي( ډکوي چ３ سپک وي.
＊ه  تر ＇و  پر８４دي،  وروسته  لندولو  له  اوړه  لپاره  پخل３  د  ډوډۍ  ډول  ددې  ډوډۍ:  تبۍ  د 

خمبيره او ورس８５ي. بيا اور بلوي او تب９ يا يوه نرۍ اواره 
تي８ه پر اور ږدي چ３ ＊ه توده يا گرمه شي.

وروسته النده ک７ي اوړه لوم７ی گرد او بيا په دواړو السونو 
اواروي او د گرم３ تب９ پرمخ ي３ اچوي. د ډوډۍ له يوه 
مخ سره ک５دو ＇خه وروسته ي３ بل مخ سره کوي. د تب９ 

ډوډۍ کيداى شي غوړه يا ب３ غوړيو پخه ک７اى شي. 
النده  ډوډۍ  ډول  ددې  ډوډۍ:  تبۍ  نورستانۍ 
ک７اى شوي اوړه د نورو ډوډيو په نسبت پاسته او نرم وي 
او بايد د ＇م）３ په واسطه د تودې او گرم３ تب９ پرمخ تل 

او اوارک７اى شي.
داشي ډوډۍ: د ډوډۍ پخولو داش له تنور ＇خه لوى وي او د حرارت سرچينه د داش په 
دننه ک３ وي. د داش سطحه له اوارو تي８و ＇خه چ３ په منظمه توگه يوه د بل３ په ＇نگ ک３ اي＋３ 
وي، جوړ８４ي. په دغه ډول داش ک３ کيداى شي د غنمو، جوارو او اوربشو ډوډۍ پخه شي. د 
داشي ډودۍ د تيارولو په وخت ک３ لوم７ی داش ＊ه تودوي او بيا د داش سطحه د يوې لوي３ او 
لمدې ！و！３ په واسطه چ３ د يوه اوږد لرگي په يوه سر پورې ت７ل３ وي پاکوي. او وروسته النده او 
تيار شوي)خمبيره ک７اى شوي( اوړه د راشب５ل په واسطه د داش دننی ته انتقالوي او د ډوډۍ د مخ 

او شا ＇ارنه کوي چ３ ونه سو＄８５ي.
په مېده کاڼو تنور کې پخه شوې ډوډۍ: د کندهار په واليت ک３ داس３ تنورونه او 
داشونه شته چ３ د جوړولو په وخت ک３ ي３ د هغوى داخلي سطح３ په کوچنيو يا ميده تي８و پو＊ل３ 

شکل )6-4( 
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وي. د داس３ ډول ډول ډوډۍ د پخولو لپاره لوم７ى اوړه المده او خمبيره کوي او بيا تنور يا داش 
تودوي. او بيا خمبيره شوي اوړه اواروي او د تنور په د４وال ي３ ورتپي او پر８４دي ي３ چ３ سره شي. 

ډودۍ له پخ５دلو وروسته د داش يا تنور د سطح３ په ＇５ر لوړې ژورې پيدا کوي.
ازبکي ډوډۍ: ازبکي ډوډۍ زياتره په نارينه تنورونو)نانواي９( ک３ پخ８５ي.

ددې ډول ډوډۍ د پخولو په وخت ک３ هغه المده شوي اوړه چ３ 
＊ه خمبيره شوي يا رسيدلي وي د نالبکي په ډول گرد اوار８４ي 
او بيا د ！ات３ يا کوب３ ) د ډوډۍ د منقش کولو أله( په واسطه پرې 
نقش وهي او د اوړو مخ پر شيدو نرموي او وروسته ي３ د رپيدې 
پر８４دي ي３ چ３ ډوډۍ ＊ه  او  د４وال ورتپي  په  تنور  د  په واسطه 

سره شي.
شيدې ددې سبب ک８５ي چ３ ډوډۍ پسته او ＄ال لرونک３ پات３ 

شي. 
جوارو  د  لوم７ى  )سوکړک(:  ډوډۍ  هوسي  جوارو  د 
اوړه پر اوبو يا ش５دو په نرم ډول لمدوي او بيا بوره يا گوړه له غوړيو 
اندازه د اوړو سوډا هم پک３ اچوي. هغه قالب  او يوه  سره گ６ه 

چ３ له يوه ＇خه تر دوه انچو پورې پر７４والى يا ضخامت لري غوړوي او د جوارو المده ک７ي اوړه 
پک３ اچوي او بيا هغه په داش ک３ چ３ ډ４ر گرم نه وي، ږدي چ３ ＊ه سره شي. کله چ３ سره شوه 

له قالبه ي３ راباسي او بيا ي３ د هوس او ل５والتيا په وخت ک３ په ډ４ره مينه خوري.
د شپانه ډوډۍ)کاک ډوډۍ(

ددې ډول ډوډۍ د پخولو لپاره لوم７ى اوړه لمدوي او بيا اور بلوي او ＇و دان３ د خوړ کلوله ي３ يا 
گردې تي８ې له پاکولو وروسته د اور په من＃ ک３ ږدي چ３ ＊３ سرې يا گرم３ شي. المده ک７ي اوړه 
اواروي او گرمه شوې تي８ه په اوړو ک３ تاووي او شاوخوا ته ي３ د اور سکرو！３ را！ولوي. هر کله چ３ 
د ډوډۍ مخ سور شو بيا ي３ له من＃ ＇خه تي８ه راباسي او د لبنياتو )شيدو، مستو...( يا نورو غذايي 

توکو سره ي３ خوري.

)٥-٦(شکل، ازبکي ډوډۍ
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د پخلي مسالې:
هر کله چ３ تاسو ته د خوړو خوند په زړه پورې نه و، کيداى شي يو له عواملو ＇خه ي３ د خوړو په 
ترکيب ک３ د مسال３ ل８والى يا ډ４روالى وي. د پخلي مساله د خوړو يا غذا د نوعيت له مخ３ کيداى 

شي سره توپير ولري. د پخلي يو مهارت په خوړو ک３ د مسال３ د اندازې تعيين او پ５ژندل دي.
ماهر او تک７ه پخوونکي د مختلفو غذاگانو د تيارولو لپاره د مسال３ په مقدار، ترکيب او ＇رنگوالي 
پوه８５ي. په پخلي ک３ له الندې توکو ＇خه د مسال３ په توگه کار اخيستل ک８５ي: پياز، هوگه، و４لنى 
)نعناع(، د گندن３ تخم، کوچن９ الوچي يا ألوبخارا، سرکه، لونگ، د ل５مو اوبه ، مالگه، بوره، 
غ＂ه الچي،  بادنجانو ＄و＊ه)روب(،  رومي  د  لواړ(،  او  ميده  يا مرچک)تور، سور، شين،  مرچ 
کوچن９ الچي، کورکمن، زنجبيل يا ادرک، دال چينى، د حلبه دان３، د وريجو يا ک＂وۍ رنگ، 
د کوکنارو دانه)خاش خاش( توره دانه، زرشک، د انگورو غوره، د ان％رو غوره، ＄２ک９، کاږه يا 

باديان، سوډا او نور.
په پخلي ک３ له يادو شويو مسالو ＇خه په ب５الب５ل يا ＇و ډوله گ６ې مسال３ په توگه －＂ه اخيستل 

ک８５ي.
مثًال: هغه مساله چ３ د وريجو په پخولو ک３ ور ＇خه －＂ه اخيستل ک８５ي، د ＄２کيو، غ الچي، 
کوچني الچي ، دال چيني، او تور مرچ له ترکيب ＇خه په داس３ ډول چ３ لوم７ى ي３ ！کوي، 

تر＇و ميده شي او بيا ي３ سره گ６وي او د پلو پخولو په وخت ک３ ور ＇خه －＂ه اخيستل ک８５ي.

شکل )6-6( 
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په کليوالي ډول د رومي بادنجانو د ځوښې چمتو کول
رومي يا بادنجان ＇ه ډول وساتو، تر ＇و د ژمي په موسم او د پسرلي په لوم７يو ک３ د گ＂３ اخيستلو وړ 

وي؟
د رومي بادنجانو د ساتلو له الرو چارو ＇خه يوه د هغوى په نيم مايع ډول تبديلول او مناسبه ساتنه ده 

چ３ د روميانو ＄و＊ه يا روب ورته وايي.
د روميانو د ＄و＊３ يا روب چمتو 
کولو لپاره لوم７ى هغه پاک مين％ي 
بيا  او  نيموي  ک３  من＃  په  ！ول  او 
ورکوي           فشار  ته  ！و！و  روميانو  د 
توى  ي３  تخم  او  اوبه  چ３  تر＇و 
شي. وروسته ي３ د غو＊３ د ماشين 
 : تاري  يوه  په  او  ميده  واسطه  په 
ک）وړه يا خلته ک３ ي３ ＄وړندوي. 
وروسته له ＇و ساعتونو ليدل ک８５ي 
چ３ اضافي اوبه ي３ ب５ل３ شوي او د 
ک）وړې په دننه ک３ سوچه روميان 
پات３ دي. په دې مرحله ک３ هغه په 
مقدار   يو  او  اچوي  ک３  د４گ  يوه 

يا  يو بل لو＊ى  تبخير شي.  اوبه  پات３  تر ＇و ي３  او جوش ورکوي،  او غوړي پرې ور زياتوي  مالگه 
بوتل په گرمو اوبو او د لو＊و په صابون يا شمپو پاک مين％ي او د حرارت په واسطه ي３ وچوي او د 
روميانو ＄و＊ه ياروب پک３ اچوي. ددې لپاره چ３ بک＂ريا يا نور عوامل کوم چ３ د روميانو د ＄و＊３ د 
ورست５دلو سبب ک８５ي ، هغه لو＊ي ته وردننه نشي، يو مقدار کلک يا جامد غوړي ＊ه تود وي او پر 
رومي بادنجانو ي３ تويوي، تر ＇و له س４７دلو وروسته په لو＊ي ک３ د ＄و＊３ د پاسه يو محافظوي پرده 

يا قشر تشکيل شي.
که چ５رته د خوړلو توکي په ساړه ＄اى ک３ وساتل شي، نو د هغوی غذايي کيفيت تر ډ４رې مودې 

پورې ساتل ک８５ي.

)٧-٦( شکل، د روميانو ＄و＊ه)روب(
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په کليوالي ډول د مربا، چکنۍ او اچارو جوړول
که د هغو خوړو په چمتو کولو يا تيارولو ک３ چ３ د ډ４رې مودې لپاره ي３ ساتنه او گ＂ه ور ＇خه 

اخيستل ک８５ى روغتيا ساتنه په پام ک３ ونه نيول شي ＇ه به پ５（ شي؟
د مربا او ترش９ په جوړولو ک３ بايد الندې ！کي په پام ک３ ونيول شي:

١- هغه لو＊ي چ３ د مربا او اچار په جوړولو ک３ ور ＇خه －＂ه اخيستل ک８５ي بايد غوړ نه وي. بنا پر 
دې بايد په تودو اوبو او د لو＊و مين％لو په شامپو يا صابون 

و مين％ل شي او بيا د حرارت په واسطه وچ شي.
اچار پک３ واچوئ  يا  مربا  لو＊ي چ３ غواړئ  ٢- هغه 
بايد داس３ سرپوښ ولري چ３ له بهر ＇خه هوا ور نشي 

ننوتالى.
٣- سرکه، د ليمو يا د نارنج اوبه چ３ د اچارو د جوړولو 
جوش  بايد  لوم７ى  ک８５ي  اخيستل  －＂ه  ＇خه  ور  لپاره 

ک７اى شي.
٤- هغه مواد چ３ د اچارو په جوړولو ک３ ور ＇خه گ＂ه 
په  لوم７ى هغه  گلپي،  يا  گازرې،  بادرنگ،  لکه:  اخلئ 

کلورين يا مالگينو اوبو ＊ه پر４من％ئ او که کيداى شي د ل８ وخت لپاره جوش ورک７ئ.
٥- اچار يا ترشي بايد په ＊ي＋ه يي يا کاشي لو＊و ک３ وساتل شي.

که چ５رته پورتني ！کي مراعات شي، نو د مربا او اچار يا ترش９ پر سطحه پوپنک３ نه پيدا ک８５ي.

ئ! فکر وک
ول３ معموًال چکني او اچار په غير فلزي لو＊و ک３ ساتي؟

شکل )6-8( 
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د بادرنگ کم تريو )ميخوش( اچار
د جوړولو طريقه: لوم７ى يو مقدار سرکه تياره ک７ئ 
او د هرې پيال３ سرک３ پر شم５ر يوه کاشوغه مالگه 
او يوه کاشوغه بوره پک３ واچوئ. بيا بادرنگ نري 
هغه  او  وشيندئ  پرې  مالگه  شان  ل８  او  غوڅ  نري 
ي３  اوبه  ک８５دئ چ３  داس３  ک３  لو＊ي  پاک  يوه  په 
ب５ل３ او توى شي. وروسته ي３ په يوه ＊ي＋ه يي تعقيم 
شوي لو＊ي ک３ واچوئ او د پا سه پرې سرکه توى 
ک７ئ او د لو＊ي يا بوتل سر کلک ک７ئ او په يوه تود 
تر ＇و ورس８５ي  ي３ ک８５دئ،  او محفوظ ＄اى ک３ 
)تخمر وک７ي( د اچارو د رس５دلو وخت د چاپ５ريال 
د تودوخ３ درج３ پورې اړه لري. هغه سيم３ چ３ 

نسبتاً تودې دي اچار پک３ ژر رس８５ي. 
د پيازو اچار

سپين پياز د يوه کيلو گرام په اندازه د نانا ويلنى يا د 
ريحان پا３１ ٢٢٠ گرامه، پاکه شوې هوگه ١٠٠ گرامه او وچ نانا 

و４لنى د خوړو دوه کاشوغ３. 
د جوړولو طريقه: لوم７ى هوگه او د نانا و４لني پا３１ د غو＊３ 
د ماشين په واسطه ميده ک７ئ. بيا غوڅ شوي پياز د بوتل په من＃ 
ک３ داس３ سره ک８５دئ چ３ د هر کتار په من＃ ک３ د هوگ３، مالگ３ 
ميده شوي او وچ نانا و４لنى يو مقدار موجود وي او بيا پرې سرکه 
واچوئ او د بوتل يا لو＊ي سربند او تر ＇ه مودې ي３ په يوه محفوظ 

＄اى ک３ وساتئ.

)٩-٦( د 
بادرنگ اچار

)١٠-٦( شکل، سپين ميده شوي پياز
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د لېمو د پوټکي اچار
د جوړولو طريقه: په لوم７ي قدم ک３ د ل５مو يو مقدار راواخلئ او هره دانه ي３ په من＃ ک３ دوه 

برخ３ ک７ئ.
ک３  لو＊ي  يوه  په  اوبه  او 
د  نشي  ضايع  چ３  وساتئ 
ل５مو پو！کي د ل５مو د داخلي 
د چاړه  له شتون ＇خه  پردو 
په واسطه پاک ک７ئ او بيا ي３ 

په اوبو ک３ ک８５دئ.
له دوه يا درې ور＄و وروسته 
وې  او  ک７ئ  نوې  اوبه  ي３ 
ي３  تريخوالى  چ３  خو！وئ 
ک３  وخت  دې  په  شي.  الړ 

سرکه او د ل５مو پو！کي د لسو دقيقو لپاره سره وخو！وئ بيا ي３ په يوه بوتل ک３ وساتئ او د غذا 
خوړلو په وخت ک３ تر４نه －＂ه واخلئ. 

د دڼيا چکني
د اړتيا وړ توکي: د غو＊３ له ماشين ＇خه ايستلى شوې د１يا يو کيلو گرام، گوړه يا بوره ١١٠ 
گرامه، شين تازه مرچک ١٠٠ گرامه، مميز ١١٠ گرامه، پاکه شوې هوگه ١٠٠ گرامه، د نارنج يا 

ل５مو اوبه يا سرکه ٣ پيال３.
د جوړولو طريقه: لوم７ي د１يا، هوگه، مرچک او مميز ＊ه پر４من％ئ بيا ي３ و！کوئ او يا ي３ 
د غو＊３ له ماشين ＇خه وباسئ. بيا گوړه يا بوره د نارنج يا ل５مو له اوبو يا سرک３ سره  گ６ه ک７ئ، 
تر ＇و حل شي. په پاى ک３ ！ول سره گ６ ک７ئ او د ډوډۍ خوړلو په وخت ک３ ور ＇خه خوند 

واخلئ.

شکل )11-6( لیمو
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په کليوالي ډول د مربا چمتو کول
د مربا په جوړولو ک３ پر ألوبالو، م２و، بُهي او نورو م５وو سرب５ره د نارنج له پو！کي او گازرو ＇خه 
هم گ＂ه اخيستل ک８５ي. په الندې توگه د نارنج د پو！کو او گازرو د مربا د جوړولو د ＇رنگوالي په 

هکله معلومات تر مطالع３ الندې نيسو:
د نارنجو د مربا د جوړولو طريقه

د اړتيا وړ توکي: د نارنجو مغز د ٦٦٠ گرامو په اندازه، بوره يو کيلو －رام، له پو！کي ＇خه 
وتلي بادام او پسته ٢٢٠ گرامه، د ل５مو اوبه د غذا خوړلو ٢ کاشوغ３ او ل８ه مالگه.

د جوړولو طريقه: لوم７ى د نارنج مغز او يوه کاشوغه مالگه سره ＊ه وخو！وئ او د خو！５دلو 
په بهير ک３ ي３ درې ＄ل３ اوبه بدل３ ک７ئ، تر ＇و ي３ تريخوالى له من％ه الړ شي. په يوه بل لو＊ي 
ک３ بوره او اوبه وخو！وئ. د خو！５دلو په وخت ک３ د بورې ＄گ لرې او د ل５مو اوبه ورزيات３ ک７ئ. 
د نارنج من＃ له اوبو ＇خه بهر ک７ئ او ＇و ＄ل３ ي３ پر４مين％ئ. بيا هغه د بادام او پست３ سره يو 
＄اى د بورې په شربت ک３ واچوئ او په اور ي３ ک８５دئ او تر هغه پورې حرارت ورک７ئ، تر ＇و د 
بورې شربت د کلکوالي حد ته ورس８５ي. په پاى ک３ مربا په سرپوښ لرونکي بوتل ک３ واچوئ او 

د خوړلو لپاره ي３ وساتئ.

)١٢-٦( شکل، د نارنج مربا



67

کړنه
له گازرو څخه د مربا جوړول

د اړتيا وړ توکي: بوره يو کيلو گرام، گازرې ٦٦٠ گرامه، د بادام او پست３ مغز ٢٢٠ گرامه، د 
ل５مو اوبه يوه کاشوغه، د چاى الچي ٥ گرامه.

د جوړولو طريقه: بوره په اوبو ک３ وخو！وئ. که شربت ＄ک کوي، نو ＄ک ي３ لرې کوئ او 
د ل５مو اوبه ور سره يو ＄اى ک７ئ. بيا د گازرو مغز، پسته، بادام او الچي د بورې په شربت ک３ 
واچوئ او تر هغه وخته ي３ وخو！وئ چ３ د کلکوالي حد ته ورس８５ي او په پاى ک３ د جوړې 

شوې مربا خوند و＇کئ.

د څپرکي لنډيز
�د خوړو نوعيت، د اخلي پخلي وسايل او د غذا خوړلو وخت، په ！وليزه توگه د يوې  t
！ولن３ د دود او فرهنگ عمده اجزاوې دي. د تغذي３ مسئله د روغتيا ساتن３ د مسئل３ په 
＇５ر يوه له هغو مهمو موضوعاتو ＇خه ده چ３ د انسان پر روغتيا او سالمت９ ډ４ره اغ５زه 

لري.
�د خوړلو پاخه او اومه توکي بايد په س７و او يخو ＄ايونو ک３ وساتئ. که چ５رته د خوړو د  t
توکو د ساتن３ وسايل )يخچال يا فريزر( په واک ک３ نه لرئ، خواړه د خپل３ اړتيا په اندازه 
تيار ک７ئ، تر ＇و زيات پات３ نه شي. د غذا له خوړلو وروسته لو＊ي د غوړيو پر ضد موادو 
پر４مين％ئ او له دوړو، خاورو، حشراتو او حيواناتو ＇خه ي３ پ وساتئ. د پخلن％ی او 
نورو وسايلو، لکه: م５زونه، المارۍ او نور پاک ساتلو ک３ ډ４ره پاملرنه وک７ئ.د پخلي په 
وخت ک３ خپل سر په ！يکري، ＇ادر يا خول９ پ ک７ئ او ضمناً له کميس پ＂ي يا پ５ش 

بند ＇خه کار واخلئ.
ک３  پام  په  ！کي  بايد الندې  لپاره  تغذي３  اقتصادي  او  مناسب３  د  غ７يو  د  کورن９  يوې  �د  t
ونيول شي: غوره دا ده چ３ د خوړو وچ او د ساتن３ وړ توکي د يوې ډ４رې مودې )مثًال 
يا متنوع خوړو ＇خه دې گ＂ه  لپاره يو ＄اى واخيستل شي. له ډول ډول  يوې مياشت( 
واخيستل شي. د خوړو د توکو په مصرف ک３ دې د تعادل اندازه په پام ک３ ونيول شي 
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يعن３ له ډ４رو خوړولو او ل８و خوړلو ＇خه دې مخنيوي وشي. د خوړو د تيارولو په وخت 
ک３ دې کو＊（ وشي چ３ غذايي ارز＊ت ي３ وساتل شي. ＄ين３ خلک وريج３ معموًال 
له پخولو ＇خه ＇و ساعته دمخه په اوبو ک３ لندوي او بيا جوش ورکوي او اوبه ي３ لرې 
تويوي چ３ دا کار د وريجو د أړ يا نشايسته يي موادو او وي＂امينونو د ضايع ک５دلو سبب 
گر＄ي. غوره دا ده چ３ له وريجو ＇خه په دم پوخ ډول گ＂ه واخيستل شي. که چ５رته له 
سر پ＂و او نيم پخو غذايي توکو ＇خه گ＂ه اخلئ، نو د جوړ４دلو او مصرف ن５＂３ ته ي３ 
پاملرنه وک７ئ. زموږ د گران ه５واد افغانستان په مختلفو سيمو ک３ د غنمو او جوارو له 
اوړو ＇خه په مختلفو طريقو ډوډۍ پخ８５ي، لکه: خاصه ډوډۍ، د تب９ ډوډۍ، پاستي، 

غوړه ډوډۍ او نور. 
�د پخلي مساله د خوړو يا غذا د نوعيت له مخ３ کيداى شي سره توپير ولري. د پخلي له  t
مهارتونو ＇خه يو هم په خوړو ک３ د مسال３ د اندازې تعيين او پ５ژندل دي. تک７ه او ماهر 
پخوونکي د مختلف ډول خوړو د تيارولو لپاره د مسال３ د مقدار او ترکيب په ＇رنگوالي 

پوه８５ي.
�د رومي بادنجانو د ساتلو يوه ＊ه طريقه د هغوى په نيم مايع شکل بدلول او مناسب ساتل  t

دي چ３ د روميانو ＄و＊ه يا روب ورته ويل ک８５ي. 
�د هغو خوړو په تيارولو ک３ چ３ د ډ４ر وخت لپاره ساتنه او کار ور ＇خه اخيستل ک８５ي  t
د روغتيا ساتن３ مراعات ي３ ډ４ر ضروري دي، مثًال: د اچار د جوړولو په وخت ک３ بايد 

دا ！کي په پام ک３ ونيول شي.
�کوم لو＊ي چ３ د اچار او مربا جوړولو لپاره ور ＇خه کار اخيستل ک８５ي بايد غوړ نه وي.  t
بنا پر دې په تودو اوبو او د لو＊و په صابون يا شامپو دې پر４مين％لي او د حرارت په واسطه 
دې وچ شي. هغه لو＊ي چ３ مربا يا اچار پک３ اچول ک８５ي بايد سر پوښ ولري چ３ له 
بهر ＇خه ورته هوا وردننه نشي. سرکه، د ل５مو يا نارنج اوبه چ３ کيداى شي د اچار په 
جوړولو ک３ ور ＇خه کار واخيستل شي لوم７ى بايد جوش ک７اى شي. هغه مواد چ３ د 
اچار يا ترشي په جوړولو ک３ ور ＇خه گ＂ه اخلئ لکه: بادرنگ، گازرې، گلپي او نور بايد 
په کلورين يا مالگينو اوبو ومين％ئ او که ممکنه وه د ل８ې مودې لپاره جوش ورک７ئ. اچار 
يا ترشي بايد په ＊ي＋ه يي يا کاشي لو＊و ک３ وساتل شي. که چ５رته پورتني ！کي مراعات 

شي د اچار يا مربا پر مخ پوپنک３ نه پيدا ک８５ي.



69

اووم څپرکى

خ＂گري)معماري(

نورو  او  س７کونو  يا  وا！ونو  ودانيو،  د  ک３  ＊ار  په  که 
تعميراتو د جوړون３ د ＇رنگوالي ＇ارنه او کن＂رول ونه 

شي، ＇ه به پ５（ شي؟
د جوړولو  ودانيو  د  ک３  شاوخوا سيمو  او  ＊ارونو  په 
د ＇رنگوالي د ＇ارن３ مسؤوليت د کومو ارگانونو په 

غاړه دى؟
په ＊ارونو ک３ د ودانيو د جوړولو د ＇رنگوالي کن＂رول 

د ＇و ！کو په پام ک３ نيولو سره ډ４ر اهميت لري:
١- ＇ارنه په ودانيو )پلونو، وا！ونو يا س７کونو، تعميرونو 
او. . .( ک３ د ستندردونو د مراعات کولو له مخ３، 
عمر  اوږد  او  مقاومت  پوره  ودان９  نوموړې  تر＇و 

ولري.
٢- د ودانيو جوړولو طريقه او موقعيت بايد داس３ 

وي چ３ د نورو حقوق تر پ＋و الندې نه شي.
س７کونه،  لکه:  ملکيتونه،  عامه  يا  ＄مکه   -٣
پارکونه او نور، غصب نشي. دا ！ول د ＊ارواليو 
مستقيم مسؤوليتونه دي چ３ بايد په کره توگه ي３ 
＇ارنه وک７ي. سرب５ره پر دې ＊اروال９ د پارکونو، 

س７کونو او عامه ＄ايونو، د شن３ سيم３ من％ته راوړلو، د س７کونو جوړولو او پخولو کارونه 
هم په غاړه لري.
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د ودانۍ د کارونو په سرته رسولو کې ساتندوى ټکي
يا  يا يوې زين３  يا اور４دلي دي چ３ يوه کاريگر د کار په بهير ک３ د يوې ودان９  أيا کله مو ليدلي 

خوازې له پاسه پر ＄مکه راغور＄５دلى وي؟
د کومو تدابيرو په نيولو کيداى شي د داس３ پ５＋و مخنيوي وشي؟

ساتندوي ！کو ته پاملرنه نه کول د داس３ پ５＋و د من＃ ته راتللو سبب ک８５ي چ３ ＄اني تلفات او 
مالي زيانونه پک３ شامل وي. دا دى اوس د ودان９ جوړولو د کارونو په يو شم５ر ساتندوﾦو ！کو ر１ا 

اچوو:
١(د استوگن３ په سيمو ک３ د کار پيل کولو ＇خه مخک３ الزم دي چ３ نژدې گاون６يانو ته د کار له 
پيل او ډول ＇خه خبر ورک７ل شي. په ＄انگ７ې توگه د هغو کارونو په برخه ک３ چ３ له لوم７ي پوړ 

＇خه پورته سرته رس８５ي، تر ＇و د هغوى د خپگان موجب نه شي.
٢( د شور او زوږ کارونه بايد په مناسب وخت ک３ سرته ورس８５ي. 

٣( د هغو کاريگرو غور＄５دلو د مخنيوي لپاره چ３ په خالصه فضا ک３ د خوازو له پاسه کار کوي 
بايد د ساتندوي يا حفاظتي مال وستي يا مال بند ＇خه کار واخيستل شي. 

٤( د کار د افزارو او د ودان９ جوړولو مواد لکه: )خ＋ته، تي８ه او نور( د کار الندې ودانيو له لوړو 
برخو ＇خه په الرو راغور＄５دل هم د پ５＋و المل گ２ل ک８５ي. د داس３ پ５＋و د رامن＃ ته ک５دو د 

مخنيوي لپاره بايد د کار الندې ودان９ له شاوخوا ＇خه جال９ تاو ک７اى شي. 
٥( کاريگر بايد د خپلو کارونو د نوعيت د الرو چارو په نظر ک３ نيولو سره د سمو کاليو او ساتندوى 

وسايلو ＇خه کار واخلي.
٦( د ودان９ جوړولو هغه وسايل چ３ لوړې ارتفاع گان３ لري، لکه: خوازې، کر４نگ، جرثقيل، او 

ستن３ بايد داس３ انتقال شي چ３ د بر４＋نا له مزو سره ونه لگ８５ي.
٧( د پاکو او نا پاکو اوبو ＇اگان３ بايد ب３ سرپو＊ه او ب３ حفاظتي د４واله نه وي.

بحث وکړئ!
کوم خلک کوالى شي د ودان９ جوړولو د کارونو د ＇رنگوالي ＇خه په ＊ه 

توگه ＇ارنه وک７ي؟
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٨( که د ودان９ جوړولو دکارونو په بهير ک３ س７کونه يا الرې په مسالو کک８４７ي. د هرې ور＄３ په 
پاى ک３ بايد ب５رته پاک３ شي.

٩( د ＄مکي د ک５ناستلو په وخت ک３ بايد پاملرنه وشي چ３ د بر４＋نا، اوبو او مخابراتو شبکو ته 
زيان ونه رس８５ي.

١٠. د ＄وانانو دنده ده چ３ که د استوگن３ کولو په چاپ５ريال يا د الرې په اوږدو ک３ تر ＊وون％ي 
پورې ي３ کوم خطرونه لکه هغه ＇اه چ３ سرپوښ نه لري او يا د ودانيو د مسالو د راغور＄５دلو و４ره 
او داس３ نور شتون ولري، د هغ３ سيم３ ＊اروالي يا اړونده اداره دې خبره ک７ي. په الندې توگه د 

يوه زده کوونکي غو＊تنليک چ３ ＊اروال９ ته ي３ ليکلى دی وگورئ!

د ........................ ناحيې د ښاروالۍ محترم رياست ته!

اسالم و عليکم!
د  او کيداى شي پک３  ده  پو＊ه  يوه ＇اه چ３ ب３ سر  اوږدو ک３  په  ل５س３ د الرې  د  د سپن غر 
＊وون％ي د کوچنيو زده کوونکو د غور＄５دلو سبب شي، هيله ده چ３ د پ５＋３ د من％ته راتللو د 

مخنيوي لپاره الر＊وونه وک７ئ، تر ＇و د ＇اه سر پ او يا ي３ شاوخوا ته ک＂اره جوړه ک７ي.
                                          په درن＋ت

 د نهم ！ولگي زده کوونکى عابدالرحمن )اتل(

د ودانيو په کارونو ک３ د زړه دردوونکو کارونو له پ５＋５دلو ＇خه د مخنيوي لپاره له يو شم５ر ن＋و 
يا عالمو ＇خه گ＂ه اخيستل ک８５ي چ３ ＇ه تعداد ي３ په الندې ډول ＊ودل ک８５ي.

ښه پوه شئ!
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پلستر کاري
کوم د４والونه چ３ پلستر شوي له ب３ پلستره د４والونو سره ＇ه توپير لري؟

کارۍ  خ＋ت  يا  لگولو  خ＋تو  او  لگولو  تي８و  اچولو،  خط  د  مو  ک３  ！ولگيو  اتم  او  اووم  په 
چ３  ک３  برخه  په  کارۍ  پلستر  د  به  ک３  لوست  دې  په  دي،  ک７ي  حاصل  معلومات  هکله  په 
ته  الس  معلومات  دى،  فعاليت  يا  ک７نه  بله  يوه  حرف３  يا  کسب  د  خ＂گرۍ)معمارۍ(   د 

راوړئ. 
پلستر کاري له تي８و، پخو خ＋تو، خامو خ＋تو، کانکر４＂ي خ＋تو او نورو ＇خه د جوړ شويو د４والونو پرمخ 

د ر４گ يا شگ３، چون３ او سمن＂و له مسال３ ＇خه جوړ پو！کي يا قشر ته وايي.

)٢-٧( شکل، د ودانيو په کارونو ک３ د ساتندويو ！کو رعايت

فکر وک７ئ!
د د４والونو پلستر کاري پر ＊کال سرب５ره په ودان９ ک３ نورې ＇ه گ＂３ من＃ ته 

راوړي؟

د محکم والي لپاره پاملرنه

د خن６ونو لپاره پاملرنه

د چوړۍ لپاره پاملرنه

ډ４رمه باروئ

د پورته تللو لپاره پاملرنه

ورو

د سختو بادونو لپاره پاملرنه

نا اواره ساحه



73

پيدا   ３＂－ او  ارز＊تونه  پلستر کارۍ ＇خه وروسته دغه  له  د４والونه  پلستر کارۍ موخې:  د 
کوي:

تر  اړخونه  ننوتي  او  وتل３  د خ＋تو  چاودونه،  ترمن＃  نيمگ７تياوې)د خ＋تو  لگ５دلو خ＋تو  د   -١
ممکن حده پورې له من％ه وړي او د４والونه اوار８４ي.
٢- د４والونه او د ودان９ چت د رنگولو لپاره تيار８４ي.

٣- د د４والونو عايقيت د تودوخ３ او غ８ په مقابل ک３ لوړ８４ي.
٤- د اوبو او بر４＋نا د شبکو لپاره ساتندوى پو！کى يا قشر من＃ ته را＄ي.

٥- پلستر د د４وال د کلکوالي سبب ک８５ي.

پلستر کارۍ معموًال د بر４＋نا له سيم غ％ولو، نل غ％ولو، الماريو نصبولو، دروازو او ک７کيو له 
نصبولو وروسته سرته رس８５ي. که چ５رته د خ＋تو لگولو او پلستر کارۍ ترمن＃ يوه، يوه مياشت５ن９ 
يا دوه مياشتن９ وقفه شتون ولري غوره ده. ＄که چ３ د خ＋تو د４والونه په دې موده ک３ خپله ناسته 

پوره کوي او په نتيجه ک３ پلستر وروسته له ＇ه مودې چاود، نه پيدا کوي.
د پلستر کارۍ مرحلې

او  له مخ３  د عمودوالي  لگول  د４والونو خ＋ت３  د  لوم７ى  معماران  يا  کار خ＂گر  تجربه  او  ماهر 
د خ＋تو وتلي ننوتي اړخونه د شاول او رج３ په واسطه اندازه کوي. بيا په مختلفو نقطو ک３ په 
مختلف پر７４والي يا ضخامت له مسالو وتل３ او گون６ه برخه جوړوي. بيا پک３ م５خونه ！کوهي او 
رج３ ته د م５خونو ترمن＃ امتداد ورکوي او د خ＋تو له لمدولو وروسته پلستر کاري په ب７５ه او ضربه 
توگه د وتلو برخو په من＃ ک３ پيل８５ي. په ب７５ه او ضربه يي ډول په د４وال د مسال３ تپل ددې سبب 

ک８５ي چ３ مساله د خ＋تو په چاودونو ک３ ننو＄ي. 
پلستر د دوو وتلو برخو په من＃ ک３ د پ＂９ يا د تسم３ په ډول او له رج３ ＇خه د د４وال د فاصل３ په 

ئ! فکر وک
يوه ودان９ د جوړولو د کومو مرحلو له پاى ته رسيدلو ＇خه وروسته پلسترکارۍ 

ته چمتو ک８５ي؟ ول３؟
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اندازه اوار جوړ８４ي. کله چ３ د دوو تسمو من＃ له مسال３ ＇خه ډک شو، په دې مرحله ک３ له گز 
لرگي )چوپ گز( او د لرگي له گل مال３ ＇خه په استفاده د )٣-٧( شکل مطابق د هماغ３ ساح３ 

پلستر صاف او اوار８４ي.

رنگول:
ستاسو په سيمه ک３ د کورونو د رنگولو لپاره له کومو توکو ＇خه کار اخيستل ک８５ي؟

که ستاسو د کو＇３ يا کلي ！ول کورونه په غوره او زړه را＊کونکو رنگونو رنگ ک７اى شوي وي، 
ستاسو په نظر ستاسو د سيم３ په ＊کال ک３ به ＇ه اغ５ز ولري؟

انسان ＊کال خو＊وونکى موجود دى او د ＊کلو ＇يزونو په ليدلو خوند اخلي.
يا جامو د ＊کال،  ＊کال خو＊ول انسان ه）وي، تر ＇و د کاليو 
د کور د وسايلو او شيانو د ＊کال او ＊ايست په هکله فکر وک７ي 
او هغه د خپل３ خو＊３ او شوق سره برابر ＊کلي او ＊ايسته جوړ 
ک７ي. د کورونو د ＊ايسته کولو يوه الره کورونو ته د ＊کلي رنگ 

ورکول دي.
رنگول د سطحو پرمخ د رنگونو د ترکيباتو له م＋لو ＇خه عبارت 
دى چ３ له وچ５دلو وروسته يوه رنگي يا ＄ال لرونک３ نرۍ پرده يا 

قشر من＃ ته راوړي.

)٣-٧ ( شکل، د پلستر کارۍ مرحل３

 )4-7( شکل

گز لرگي

رجه

گون６ه
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د رنگونو اجزاوې
د ودانيو رنگونه درې عمده اجزاوې لري:

١. رنگي توکي: دا توکي د رنگ لرونکو پوډرو يا رنگ لرونک３ مايع په ډول پيدا ک８５ي. 
٢.  ارتباط ورکوونکي توکي: دا توکي د سطحو پرمخ د ن＋تلو سبب ک８５ي چ３ له مختلفو توکو، 

لکه: چونه، سر４（ يا سل５＋ت، الف غوړي او يا د هغوى د يو شم５ر ترکيب ＇خه جوړ８４ي.
٣. محللونه: محللونه رنگي او ارتباط ورکوونکي توکي په خپل ＄ان ک３ حل کوي. هر کله چ３ 
رنگي او ربط ورکوونکي توکي په يوه ډول غوړ لرونکي محلل ک３ حل ک７اى شي دغه ډول رنگ 
ته غوړ رنگ او که د اوبو محلل وي هغه ته د اوبو رنگ وايي. په دې در４و اجزاوو سرب５ره، هغه 

توکي چ３ د رنگونو ته د ＄ال ورکولو او ژر وچولو سبب ک８５ي هم له رنگونو سره گ８４６ي.

غوړ رنگونه په اوبو ک３ نه حل ک８５ي، نو د همدغ３ ＄انگ７تيا پر اساس، د４والونه او هغه وسايل چ３ 
په غوړ رنگ، رنگ شوي وي کيداى شي پر４مين％ل شي، خو د اوبو د رنگ په برخه ک３ دا کار 

له د４وال ＇خه د رنگ د لرې ک５دلو يا داغ ک５دلو سبب ک８５ي.
د رنگولو په بهير کې ساتندوي ټکي

١- د رنگ جوړولو او رنگولو په وخت ک３ له خول９، عينکو، رب７ي دست کشو او د کار له جامو 
＇خه کار واخلئ.

٢- که د اوبو له رنگ ＇خه کار اخلئ په داس３ صورت ک３ د بر４＋نا جريان پر هغه ＄اى چ３ 
غواړئ رنگ ي３ ک７ئ بند ک７ئ، تر ＇و د بر４＋نا نيولو پ５＋ه رامن＃ ته نشي.

٣- د رنگولو په وخت ک３ د هوا بهير د رنگ له بوى ＇خه تاسو ته د سر دردۍ د پيدا کولو د 
مخنيوي المل گر＄ي.

٤- غوړ رنگونه د اور په ＇نگ ک３ مه ږدئ، کيداى شي اور واخلي.

د رنگ غوره کول
رنگونه د انسان په روح ＄انگ７ې اغ５زې لري. د رنگ ډول بايد د ودانيو د ＊کال او جوړ＊ت د 
＄انگ７تياوو پر اساس غوره ک７اى شي. د ب５لگ３ په ډول: روغتيايي مرکزونه بايد په سپين، پيروزه 
يي او نورو رو＊انه رن／ونو باندې رنگ ک７اى شي، تر ＇و د کک４７دلو په صورت ک３ په اسان９ سره 

بحث وک７ئ!
غوړ رنگ او د اوبو رنگ ＇ه ＄انگ７تياوې لري او د کومو شيانو په رنگولو ک３ له غوړ 

رنگ او د کومو شيانو په رنگولو ک３ د اوبو له رنگ ＇خه کار اخيستل ک８５ي؟



76

وليدل شي. د رنگ پلورلو په ه＂يو ک３ رنگونه د شم５ر او د رنگونو د مينو 
پر اساس پيرودونکو )اخيستونکو( ته وړاندې ک８５ي. په مخامخ تصوير ک３ 

د رنگونو يوه کوچن９ مينو ＊ودل شوې ده.  

له گچ څخه د ودانيو د رنگونو د جوړولو څرنگوالى: 
د اړتيا وړ توکي: له گچ ＇خه د ودانيو د رنگونو د جوړولو لپاره دغو 
افزارو ته اړتيا ده: د گچ پوډر، د بوسو سر４（، هغه تعميراتي رنگونه چ３ 
په اوبو ک３ د حل ک５دلو وړتيا ولري، تقريباً يو متر مربع د ململ ！و！ه او د 

گچ ، سر４（ او رنگ د حل کولو لپاره لو＊ى.
د جوړولو طريقه:

لوى لو＊ي ک３ گچ واچوئ، د پاسه پرې د گچ د حجم  ١ـ په يوه نسبتاً 
درې يا ＇لور برابره اوبه واچوئ او د يوه لرگي په واسطه ي３ و＊وروئ او بيا د اوبو او گچ مخلوط 
مخک３ له دې چ３ ！ينگ شي د ململ له ！وت３ ＇خه چاڼ ک７ئ، تر ＇و چ３ ＄ي８ه مواد ي３ د رنگ 
په ترکيب ک３ داخل نشي. هر کله چ３ ！ينگوالى ي３ د مستوله ！ينگوالي ＇خه ډ４ر８４ي، نو اوبه ور 

سره گ６ې ک７ئ چ３ ！ينگ )جامد( نه شي. دا مرحله تر ١٥ دقيقو پورې دوام کوي. 
٢ـ د بوسو سر４（ د اوبو په ډک لو＊ي ک３ ورو ورو وشيندئ او همزمان ي３ و＊وروئ چ３ په اوبو 
ک３ حل شي. مخک３ له دې چ３ سر４（ په اوبو ک３ ＊ه ！ينگ شي، هغه هم د ململ له ！وت３ ＇خه 

ت５ر ک７ئ، تر ＇و د سر４（ جامد او ناحل شوې ذرې په رنگ ک３ گ６ې نشي.
٣ـ په دې مرحله ک３ له چا１وونک３ ！و！３ ＇خه ايستل شوي گچ او مايع سر４（ سره ＊ه گ６ ک７ئ، 

تر＇و يو په بل ک３ ＊ه حل شي.
٤ـ په يوه ب５ل لو＊ي ک３ د رنگ پوډر واچوئ، يو مقدار اوبه پرې ور زيات３ ک７ئ او د يوه لرگي يا 
کاشوغ３ په واسطه ي３ ＊ه گ６ ک７ئ، تر ＇و په پوره توگه په اوبو ک３ حل شي. بيا هغه هم د ململ له 
！وت３ ＇خه چان ک７ئ. په دې وخت ک３ ستاسو د خو＊３ په اندازه تيار شوى رنگ د گچ او سر４（ 

په مخلوط ور زيات او هغه سره ＊ه گ６ ک７ئ. 
د ودانيو رنگونه له چون３ او د مرمرو له ډبرو ＇خه هم جوړ４داى شي. د چون３ او مرمرو له کا１و 
له  تر ＇و  کار اخيستل ک８５ي،  مالگ３ ＇خه  له  پر عوض  په رنگ جوړولو ک３ د سر４（  ＇خه 

وچ５دلو وروسته خاوره ونه ک７ي.

)٥-٧( شکل، د رنگونو د غوراوي الر＊ود
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د رنگولو لپاره د دېوالونو تيارول
ماهر رنگماالن له هر ＇ه دمخه د رنگولو لپاره د خو＊３ وړ سطح３ تياروي. د د４والونو چمتو کول 

د هغوى په سطحو ک３ د نواقصو د شته والي له نظره کيداى شي مختلف وي:
الف- که د４والونه سوري او کوچني چاودونه ولري، د گچ له اړوب يا خميرې ＇خه په استفادې  

سوري په －ل／ل ډک او بيا د ر４گمال په واسطه د د４وال له سطح３ سره برابر اواروي.
ب- که د د４وال سطحه پ７５ يا ضخيم پو！کي ولري او د پخوانيو رنگونو په واسطه ترک ترک شوى 
وي بايد تراش شي. ددې لپاره چ３ پخواني رنگونه له د４والونو ＇خه په أسان９  تراش شي، يو مو！ی 
د بوسو سر４（ په پن％ه ل５تره اوبو ک３ گ６ ک７ئ او بيا له برش ＇خه په  گ＂ه اخيستلو هغه پر د４والونو 
وم８ئ او د ١٥ دقيقو وخت په ت５ر４دلو په أسان９ او ب３ د دوړو خاورو له پيدا ک５دو ＇خه تراش کاري 
سرته رسيدالى شي. د يادون３ وړ ده چ３ دا طريقه يوازې د اوبو د رنگونو سره برابره راتالشى شي.

ج ـ هغه د４والونه چ３ له پلستر کارۍ ＇خه وروسته د لوم７ي ＄ل لپاره رنگول ک８５ي، په پيل ک３ 
بايد د ل５م）ي په واسطه وم８ل شي. که چ５رته د اوبو او چون３ کلک محلول د گلمال３ په واسطه 
کومه چ３ لم）ي پرې نصب شوى دى، د４والونو پورې وم８ل شي دې کار ته لم）ي م８ل وايي. 

ل５م）ي م８ل د د４وال د ＄ي８ والي د کم＋ت او د پلستر د رنگ د کلکوالي او ＄ال سبب ک８５ي.

د رنگولو بهير
هر کله چ３ غواړئ د يوه کور رنگ بدل ک７ئ اړينه ده چ３ د مخک５ني رنگ اثرات او د د４والونو 
د سطح３ ر！３ او داغونه د سپين رنگ په م＋لو يا م８لو له من％ه يوسئ چ３ دغه کار ته رنگماالن 
استر ورکول وايي. استر له اصلي رنگ ＇خه دمخه ورکول ک８５ي او بيا د برش په واسطه اصلي 
رنگ په منظمه توگه د عمودي حرکت په ډول پر د４والونو سولوي او پر８４ي ي３ چ３ وچ شي. که 
له لوم７ي قلمرنگولو ＇خه وروسته د د４والونو پر مخ ر！３، خطونه يا داغونه په نظر راشي، په دويم 

＄ل په هماغه رنگ د４والونه رنگوي. په دې ＄ل برش 
ته په افقي توگه حرکت ورکوي.

د رنگولو له پاى ＇خه د د４والو تر وچ５دو پورې ور سره 
＇ه ＇يزونه ونه لگوئ، ＄که چ３ لمدو د４والونو سره د 
الس يا هر شي  لگول يا تماس پر د４والونو د داغ پيدا 

ک５دو سبب گر＄ي.

 )6-7 ( شکل 
رنگول
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عملي کار
که چ５رته ستاسو د ＊وون％ي د انگ７ د４والونه پلستر شوي وي د حرف３ د ＊وونک３ په مشوره 

د ＊وون％ي يوه برخه )ستاسو د ！ولگيوالو د وس３ په پام ک３ نيولو سره سم( رنگ ک７ئ.
ددغه کار د سرته رسولو لپاره دې هر گروپ د اړتيا وړ وسايلو او موادو په تيارولو ک３ برخه 

واخلي.
د اړتيا وړ توکي او وسايل:

١. د چون３ ډبرې
٢. ميده مالگه

٣. د رنگولو برش
٤. د سيم جال９ )ماش３ نيوونک３ جال９(

٥. د رنگ جوړولو لپاره دوه لو＊ي يا سطلونه
٦. الس ماغو )دستکش(، خول９، عينک３ او د کار کالي

کړنالره:
١. لوم７ى حفاظتي کالي واغوندئ او بيا په يوه لو＊ي يا سطل ک３ چونه واچوئ او له پاسه 
پرې اوبه توى ک７ئ او پر８４دئ چ３ جوش ي３ په پوره توگه پاى ته ورس８５ي. بيا اوبه وررسيدل３ 

چون３ ته د يوه لرگي په واسطه حرکت ورک７ئ، تر＇و په اوبو ک３ ＊ه حل شي.
٢. د چون３ اړوب له سيمي جال９ ＇خه چاڼ ک７ئ، تر ＇و د تي８ې او ر４گ ذرې له اړوب 

＇خه ب５ل３ شي.
٣. تقريباً د يوه کيلو گرام په اندازه ميده مالگه د چون３ له اړوب سره گ６ه ک７ئ چ３ د رنگ 

له وچ５دلو وروسته، د４وال خاوره ورنه ک７ي.
٤. د نظر الندې ساحه له هر ډول کک７تيا، خ＂３ او د ودان９ جوړولو موادو بهيدلي او. . ( 

＇خه پاکه او تراش کاري ک７ئ.
قلم( وچ５دلو وروسته هماغه ساحه رنگ  له دويم ＄ل)دويم  پيل وک７ئ،  په رنگولو   .٥

ک７ئ.
٦. په پاى ک３ لو＊ي، د رنگولو برش او نور کارول شوي وسايل او خپل السونه او پ＋３ 

＊３ پر４مين％ئ.
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د څپرکي لنډيز
په ＊ارونو ک３ د ودانيو د جوړولو د ＇رنگوالي کن＂رول د ＇و ！کو په پام ک３ نيولو سره ډ４ر اهميت لري:

١- ＇ارنه د پلونو، س７کونو،  ودانيو او نورو  په  جوړولو ک３، تر ＇و ذکر شوې ودان９ ＊ه پوره مقاومت او اوږد عمرولري.
٢-  د ودانيو د جوړولو طريقه او موقعيت بايد داس３ وي چ３ د نورو حقوق تر پ＋و الندې نه شي.  

٣-  ＄مکه يا شخصي او عامه ملکيتونه غصب نه شي.
ساتندوي يا حفاظتي ！کو ته پاملرنه نه کول د داس３ پ５＋و د من＃ ته راتللو سبب ک８５ي چ３ ＄اني او مالي تلفات او زيانونه 

پک３ شامل وي: مثًال:
�tد استوگن３ په سيمو ک３ د کار پيل کولو ＇خه مخک３ الزم دي چ３ نژدې گاون６يانو ته د کار د پيل او د کار د نوعيت 

په هکله خبر ورک７اى شي. 
�tد شور او زوږ کارونه بايد په مناسب وخت ک３ سرته ورسي８ي. 

�tد هغو کاريگرو د غور＄５دلو د مخنيوي لپاره چ３ په خالصه فضا ک３ د زينو ياخوازو له پاسه کار کوي بايد د حفاظتي 
کمر بند يا مال بند ＇خه کار واخيستل شي. 

�tد ودان９ جوړولو د موادو او د افزارو د لويدلو د مخنيوي لپاره بايد د کار الندې ودان９ شاوخوا ته جال９  تاو ک７اى شي.
�tکاريگر بايد د خپلو کارونو د نوعيت د الرو چارو په نظر ک３ نيولو سره د سمو کاليو او حفاظتي وسايلو ＇خه استفاده وک７ي.

پلستر کاري له تي８و، پخو خ＋تو، خامو خ＋تو، کانکر４＂ي خ＋تو  او نورو ＇خه د جوړ شويو د４والونو پرمخ د شگ３ يا ر４گ، 
چون３ او سمن＂و له مسال３ جوړ پو！کي يا قشر ته وايي.

پلستر کاري د الندې موخو لپاره سرته رس８５ي:
١- د خ＋تو لگولو نيمگ７تيا)د خ＋تو ترمن＃ چاودونه، وتلي ننوتي اړخونه( تر يوه حده جبران او د４وال اوار８４ي.

٢- د４والونه او د ودان９ چت د رنگولو لپاره تيار８４ي.
٣- د تودوخ３ په مقابل ک３ د د４والونو عايق والى او غ８ پورته ＄ي.

٤- د اوبو او بر４＋نا د شبک３ لپاره حفاظتي قشر من＃ ته را＄ي.
٥-  پلستر د د４وال د محکموالي سبب ک８５ي.

رنگول د سطحو پرمخ د رنگونو د ترکيباتو له م＋لو ＇خه عبارت دي چ３ له وچ５دلو وروسته يوه ＄اللرونک３ يا رنگي 
پرده يا قشر من＃ ته راوړي.

د رنگولو په وخت ک３ دغو ساتندويه ！کو ته بايد پاملرنه وشي:
١-  د رنگ جوړولو او رنگولو په وخت ک３ له خول９، عينکو، رب７ي دستکشو او د کار له جامو ＇خه کار واخلئ.

٢- که د اوبو له رنگ ＇خه کار اخلئ په داس３ صورت ک３ د بر４＋نا جريان پر هغه ＄اى چ３ غواړئ رنگ ي３ ک７ئ بند 
ک７ئ، تر ＇و د بر４＋نا نيولو پ５＋ه رامن＃ ته نشي.

٣- د رنگولو په وخت ک３ د هوا بهير د رنگ له بوى ＇خه تاسو ته د سردردۍ د پيدا کولو د مخنيوي المل گر＄ي.
٤- غوړ رنگونه د اور په ＇نگ ک３ مه ږدئ، کيداى شي اور واخلي.  

ماهر رنگماالن له هر ＇ه دمخه، د رنگولو لپاره د خو＊３ وړ سطح３ تياروي، د د４والونو په سطحو ک３ د نواقصو شتون  
کيداى شي مختلف وي. 

هر کله چ３ غواړئ د يوه کور رنگ ته تغيير ورک７ئ اړينه ده چ３ د مخک５ني رنگ اثرات او د د４والونو د سطح３ ر！３ او 
داغونه د سپين رنگ په م＋لو له من％ه يوسئ.

دغه کار ته رنگوونکي يا رنگماالن استر ورکول وايي. استر وروسته له گل او گل کارۍ او مخک３ له اصلي رنگ ＇خه په 
نظر ک３ لرونک３ ساحه ک３ جوړ８４ي او بيا اصلي رنگ د برش په واسطه په منظمه توگه د عمودي او افقي حرکت په شکل 

په د４والونو وهي او پر８４دي ي３ چ３ د４والونه وچ شي.


