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Сарсухан 
Муассисаи давлатии «Рушди соњибкорї дар соњаи кишоварзї» бо 

дастгирии Њукумати Љумњурии Тољикистон ва маблаѓгузории Бонки 
Љањонї аз соли 2015 ба фаъолият оѓоз намуд.  

Мақсади асосии Лоиҳа дастгирии њамачонибаи соњибкорон, аз 
љумла, хољагињои дењќонию коллективї, чорводорон, 
паррандапарварон, корхонањои коркарди мањсулоти кишоварзию 
чорводорї, баланд бардоштани тиҷоратикунонии соњаи кишоварзӣва 
беҳтар намудани дастрасӣ ба маблағ мебошад. 

Ҳамзамон Лоиња рушди инфрасохтори истењсоли кишоварзӣ, аз 
ҷумла, сохтмони гармхонањо барои парвариши зироатњои барваќтї, 
сардхонањои муосир бо маќсади нигоҳдории меваю сабзавот ва 
бастабандии мањсулоти кишоварї ва ба фурўш баровардани онро 
дастгирї менамояд. 

Лоиња барои баланд бардоштани савияи дониши 
истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї дар соњаи тиҷоратикунонии 
он, бењтар намудани занљираи мањсулоти муайян ва њамкории самаранок 
байни иштирокчиёни занљира, ҷалби онҳо дар бозорњои дохилї ва 
беруна низ нигаронида шудааст.  

Њадафи асосии лоињаи “Тиљоратикунонии соњаи кишоварзї” 
баланд бардоштани сатњи тиљоратии хољагињои фермерї ва корхонањои 
кишоварзї дар ноњияњои алоњидаи Тољикистон мебошад. Ин њадаф ба 
воситаи бењтар кардани кори силсилаи арзиши изофа, пешнињод кардани 
хизматрасонињои молиявї ба бањрабарандагони лоиња, инчунин баланд 
бардоштани малакаи онњо ба даст оварда мешавад.  

Лоиња аз се ќисматњои зерин иборат аст, ки барои ноил гаштан ба 
тиљоратикунонии соњаи кишоварзї дар дењот бо истифодаи ќадамњои 
ботадриљ ва якдигарро пурракунанда амалї мегарданд: 
▪ Такмил додани иќтидори дењќонон (фермерон), тољирон, комплекси 

агросаноатї, корхонањои коркарди мањсулоти кишоварзї барои 

иштирок дар бозори кишоварзї ба воситаи дастрасї ба дониш ва 

дастгирии техникї; 

▪ Бењтар гардонидани дастрасї ба маблаѓ (кредит ва грант); 

▪ Дастгирї ва кўмак ба муассисањои таълимиии кишоварзї, њамчунин 

дастрасии дењќонон ва соњибкорон ба системаи маълумоти бозор ба 

воситаи паёмак (SMS).Таваљљўњи махсус барои устувор гардонидани 

фаъолияти насли љавони дењќонону фермерон барои ширкат дар 

фаъолияти тиљоратї равона карда мешавад. 

Бо дарназардошти ин, Муассисаи Давлатии рушди соҳибкорӣ дар соҳаи 

кишоварзӣ барои баланд бардоштани савияи дониши кишоварзон семинарҳои 

гуногунро дар ноҳияҳои пилотӣ мегузаронад, ки яке аз онҳо «Омӯзиши тарзи 

дуруст истифодабарии заҳрхимикатҳо дар фаъолияти хоҷагии кишоварзӣ 

(мубориза бар зидди зараррасонҳо ва касалиҳои ҳайвонот ва зироатҳои кишоварзӣ, 

риояи коидаҳо ҳангоми истифодаи заҳрхимикатҳо)» мебошад. 



ЗАЊРОЛУДШАВИИ ЊАЙВОНОТИ  ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ 

Њодисањои зањролудшавї дар њайвонот бисёр мушоњида карда 
мешавад. Моддањои зањрнок њангоми дохил шудан ба организм 
дигаргунињои амрозиро ба вуљуд меорад, чунин њолатро 

заҳролудшавӣменоманд.  
Дар замони муосир бар зидди касалињои растанї ва паразитњои 

беруна (эктопаразитњо) моддањои гуногуни минералию синтетикї 
истењсол карда мешавад. Дар натиљаи риоя накардани ќоидањои 

нигоњдорӣ ва нодуруст истифодабарии онњо зањролудшавї ба амал 

меояд. Зањролудшавї шадид  ва музминҷараён мегирад. Равандњои 
мазкур аз таркиби кимиёвї, меъёри моддаи зањрнок, намуди њайвонот, 
шароити хўронидан ва нигоњубини  онњо  вобаста аст.  

Зањролудшавї аз њисоби талафоти чорво ва паст шудани мањсули 

онњо зарари калон ба иќтисодиёти кишоварзӣ, хонаводањо ва мўњити 
атрофро коста  мекунад. Ѓайр аз ин, њангоми истеъмол кардани 
мањсулоти чорво, одам зањролуд шуданаш мумкин аст. Аз ин лињоз, 
мутахассисони тиб ва тибби ветеринариро зарур меояд,ки барои 

пешгирии зањролудшавї диќќати махсус дињанд. Маҳсулотњои дар 
бозорњо ба фурўш баровардамешуда тањти назорат гирифташуда, 
таркиби онњо дар озмоишгоњ санљида шавад. 

 

САБАБ ВА ОМИЛҲОИ ЗАЊРОЛУДШАВЇ 

Сабабњои зоњир шудани зањролудшавї гуногун мебошад, пайдоиш 
ва љараёни он аз омилњои беруна ва њолати саломатии њайвонт 
вобастагии калон дорад. Њангоми муайян кардани сабаби зањролудшавї 
ба омилњои муњит диќќат додан лозим аст. Барои омўхтани сабаби 
зањролудшавї дар хољагињо,  муайян кардани мављудияти моддањои 
зањрнок (зањрхимикату пеститсидњо, хусусан фтор, барий, марги муш, 
симоб, мисс, моддањои зидди њашароту канањо, алафњои бегона, 

занбӯруѓњо, њолати нигоњдории ва дастрасии онњо  ба чорво ањамияти 
калон дорад. 

Сабаби дигари зањролудшавї манбаи об аст.Љойгиршавии 
сарчашмањои оби нўшокї  дар назди заводу фабрикањои 

истеҳсолкунандаи моддањои зањрнок, сабаби олуда шудани об бо   

моддањои зањрнок  мебошад ва њангоми нӯшидани чунин об њайвонот 
зањролуд мешавандва мўњити атрофро вайрон мекунанд.. 

Зањролудшавии њайвонот асосан дар чарогоњњое, ки  зидди алафњои 

бегона ва хояндањо моддаҳои заҳрнокро истифода мебаранд, ба амал 
меояд.  

Њангоми норасои моддањои минералї дар организми њайвонот ва 
онњо миќдори зиёди моддањои мазкурро истеъмол карда зањролуд 

мешавад. Ваќтњои охир дар соҳаи чорводорї, барои зиёд намудани шири 

модаговҳо пайвастагињои аммиак(мочевина)-ро  њамчун  протеин 



истифода мебаранд, ки  дар њолати риоя накардани меъёри истифодаи он 
њайвонот зањролуд мешаванд. 

Сабаби зањролудшавї дар баъзе њолатњо ќасдан ва дониста ба 
хўроки њайвонот илова кардани  моддањои зањрнок аз љониби баъзе 
шахсони алоњида ба ќайд гирифта мешавад. Сабаби дигари 
зањролудшавии њайвонот истифодаи аз меъёр зиёди миќдори доруњо ва 
гузаронидани дегелминтизатсия бо моддањои зўртаъсиркунанда 
мебошад. 

Њангоми пайдо шудани зањролудшавї тавсия дода мешавад, ки 
маводњои гумонбаршударо љамъ карда, пас аз бастабандї кардан барои 
гузаронидани санљиши кимиёвию токсикологї ба озмоишгоњ равона 
карда мешавад.  
      Духтурони ветеринарї бояд таъсири моддањои зањрнокро омўзанд, 
чорањои амалию назариявиро сари ваќт тартиб дињанд, бар зидди 
њашароту канањо ва мављудотњои дигар, ки ба њайвонот зарар мерасонад 
ва мањсулнокии онњоро паст мекунанд мубориза баранд. Мутахасиссони 
ветеринарї нигоњдории моддањои зидди њашароту канањоро 
(инсектоакарисидњо) дар љойи махсус назорат кунанд ва нагузоранд, ки 
њайвонот онро истеъмол кунад. 

Мутахассисони ветеринарї миќдори лозимии моддањои зањрнокро, 
ки мувофиќи стандарт иљозат дода мешавад, бояд дар озмоишгоњ тањлил 
ва тањќиќ кунанд. Моддањои зидди њашароту канањо њангоми 
истифодабарї агар аз меъёр зиёд бошанд ба њайвонот зарар расонида, 
дар организм зањролудшавиро ба вуљуд меоранд ва ба хољагињо зарари 
калони иќтисодї мерасонанд. Аз ин лињоз,  мутахассисони ветеринариро 

лозим аст, ки оид ба амалиётњои зерин; санљиши таъсирї моддаҳои 

зањрнок ва љамъшавии (кумуляция) онҳо дар организм, таъсири манфии 

онҳо ба организми њайвонот, таъсири зањр ба ирсият ва  љанин, 

таѓйиротҳои нолозима ҳангоми заҳролудшавииорганизми ҳайвонот, 
таъсири гонадотоксинї, эмбриотоксикї, мутагенї, тератогенї, 

бластогенї, аллергиявӣ, хосияти биокимиёвї, механизми таъсири 

молекулярии моддаҳои зањрнок (токсикодинамика),биотрансформатсия, 

љаббиши моддаҳои  зањрнок (токсикокинетика), љамъшавӣ ва 

ихрољшавии онҳоро аз организм, муайян кардани  онҳо дар об, хўрока   
дониши мукаммал дошта бошанд. 

Мутахассисони ветеринарӣ ба гузаронидани ташхиси сариваќтї, 

муолиҷа ва пешгирии заҳролудшавӣ аз моддањои минералї, маводҳои 
доруворї, алкалоидњо, тафтиши озуќа ва мањсулотњои бо моддањои 
зањрнок олуда шуда, ки ба саломатии одам ва њайвонот зарар меоварад, 

ањамияти љиддї диҳанд ва иљро гардидани чорабинињои номбаршуда 
омили пешгирии зањролудшавии  одам ва њайвонот  мебошад. 

Дар љањон беш аз 1 млн намуди њашарот ба ќайд гирифта шудааст, ки 
ќариб 60 њазораш ањамияти байторию бењдоштї доранд  ва  инчунин 
интиќолдињандагони касалињои сирояткунандаи чорово мебошанд.  

 
 



ЊАШАРОТЊО ЊАМЧУН ИНТИЌОЛДИЊАНДАГОНИ КАСАЛИЊО 

 
Магас (пашша)  ин  њашароти  калони зоотропї ва синантропї буда, 

на фаќат дар дучоршавии њайвоноти хонагї ба касалињо, балки њамчун 
зараррасони мањсулоти чорво ва растанї ба њисоб 
меравад. 

Ин магасњои хело калон ва хокистарранги бе 
тобиши металї мебошанд. Онњо зиндазоянд. Љойи 
инкишофашон бофтаи њуљайрањои њайвонот, 
пасмондањои сабзавот, саргини одам ва њайвонот 
мебошад. Намудњои пањншавандаи ин оила 
инњоянд: Sarcophagacarnaria, Wohlfahrtiamagnifica 
(барангезандаи волфартиози њайвонот) ва ѓайра. 

Биология.Инкишофи магас бо тарзи табдилёбии 
пурра сурат мегирад. Магаси модина дар давоми 

њаёташ то 600 дона тум мегузорад. Тобистон инкишофи пурраи магас 
дар муддати 10-30 рўз ба анљом мерасад. Пас аз 4-7 рўзи пайдошавии 
зоча магаси модина тухм мегузорад ё кирмина мезояд. Магаси болиѓ 
вобаста аз њарорат, намнокии њаво ва мављудияти ѓизо аз якчанд рўз то 
зиёда аз ду моњ зиндагї мекунад. 

Дар биноњои чорводорї ва чарогоњ магасњои болдор дар охири апрел 
ва май пайдо мешаванд. Шумораи бисёри онњо дар нимаи дуюми 
тобистон ва аввали тирамоњ мушоњида мешавад. Дар давраи хунукии сол 
миќдори магасњо кам мешавад. Дар њарорати на кам аз 12-160С 
фаъолияти худро дар давоми сол нигоњ медоранд. Дар хунукињои сахт 
нобуд мешаванд. 

Чорахои мубориза. Барои нест кардани магасњо дар биноњои 
чорводорї эмулсияи 3%-и креолин, эмулсияи обии 0,5%-и сехлорметафос 
ё карбофос бо њисоби 3 л дар 1 м2, оњаки хлордор бо меъёри 1 кг/м2, 
мањлули обии 0,5%-и хлорофос ва эмулсияи обии 3%-и полихлорпинен 
бо њисоби 50-100 мл/м2 истифода бурда мешаванд. 

 
ВОЛФАРТИОЗ 

Волфартиозро кирминањои магаси Wohlfahrtiamagnifica ва баъзан  
W.trina ба вуљуд меоранд, ки дар захмњо, ярањо ва пардањои луобии 
сўрохињои њайвонот муфтхўрї мекунанд. Ин магасњо дар назди рама ё 
пода њангоми чаронидан, љойи обнўшї ва дамгирии њайвонот маскан 
мегиранд.  

Волфартиоз дар ноњияњои иќлимаш гарм пањн мешавад. Ба беморї 
чорвои хурд ва калони шохдор, асп, уштур, саг ва дигар њайвонот дучор 

мешаванд. 
Муолиҷабо маќсади дур кардани 

кирминањо ва барќароркунии бофтањои 
осебдида равона мешавад.  Барои нест 
кардани кирминањои магас мањлули 3%-и     
нафталин дар тетрахлориди гидрогенро  

Расми 45. Muscа 
domеstica 

Р 



истифода мебаранд. Бар зидди онњо дусти 7% ва мањлули 5%-и хлорофос, 
эмулсияи 1-2%-и сехлорметафос таъсири марговар мерасонанд.  

Пешгирӣ:Гўсфандонро пас аз пашмтарошї бо мањлули обии 0,8%-и 
хлорофос ё эмулсияи 0,5%-и сехлорметафос мешўянд. Њангоми аз захмњо 
гирифтани кирминањои калон онњоро месўзонанд ё ба зарфи 
ларвосиддор љойгир мекунанд. Дар давоми парвози магасњои модина пас 
аз 1-2 рўз муоинаи клиникиро бо маќсади муайян намудани осебёбии 
њайвонот бо кирминањои магас ва муолиљаи минбаъда мегузаронанд.      

 
ХАРМАГАС 

 
Хармагас (кўрмагас)  њашароти дуболаи нисбатан калон буда, ба 

таври оммавї ба њайвонот, хусусан дар ваќти гармии сол њамла мекунад 
ва зарари иќтисодии зиёд мерасонад. Ѓайр аз ин њашарот барои сар 
задани алангаи касалињои трансмиссивї имконият медињад. Хармагас 
њашароти хунмак аст. 

Хармагас аз рўйи дарозиаш калон (то 30 мм), миёна (15-20 мм) ва 
хурд (7-10 мм) мешавад. Вобаста аз намудаш ранги зард, хокистарї, 
бўртоб, сиёњ ё рангоранг дорад. Чашмњои калон, мураккаби сабз, кабуд, 
бунафш, бадани бемўяк, банди пойњои сербуѓум, сари калон, болњои 
фарохи шаффоф ё хол-хол дорад. Хартумчааш бурандаю маканда аст. 
Шикамаш пањн ва аз 7 банд иборат аст. Охири шиками хармагаси 
нарина устувонашакл ва хармагаси модина гирд мебошад.  

Биология. Хармагас бо тарзи табдилёбии пурра инкишоф меёбад. 
Хармагаси модина дар њаёташ то 1000 дона тухм мегузорад. Пас аз 6-10 
рўз аз тухм кирмина пайдо мешавад, ки ба об ё хоки сернам афтида, дар 
зери хок медарояд ва пеш аз ба зоча табдил ёфтан ба љойи хушк 
мебарояд. Кирмина пас аз шаш бори тўлаккунї ба зоча табдил меёбад. 
Даври зочагии хармагас 4-6 њафта давом мекунад. Хармагаси болиѓ 1-2 
моњ умр мебинад. Инкишофи пурраи хармагас вобаста аз шароити 
муњити атроф аз 1 то 2 сол давом мекунад . 

Ѓизои хармагаси нарина шањди гул, шираи мева ва мањсули ихрољи 
дигар њашаротњо (ширинча, кайки барг, пилла ва ѓайра) мебошад. 

Хуни њайвонро фаќат хармагаси модина мемакад. Соњибонаш асп, 
гов, уштур, гавазн, баъзан гўсфанд, саг ва дигар њайвонот мебошанд. 
Хармагас бештар дар чарогоњ дар њарорати 25-300С ба њайвонот њамла 
мекунад. Хармагасњо села-села ба чорво њамла карда, онро безобита 
менамоянд, ки дар натиља каммањсул мешавад. Онњо 
интиќолдињандагони беморињои сўхтанї, туляремия, анемияи сироятии 
асп, трипаносомозњо ва ѓайра мебошанд.  



Чораҳои мубориза. Бар зидди хармагас 
мањлули обии 1%-и хлорофос, эмулсияи  0,1%-и 
неотсидол (ратсидол, эктосин) ва эмулсияи 1%-
и сехлорметафос ё карбофос истифода бурда 
мешавад. Дар баъзе мавзеъњо ба оби њавзу 
кўлњо мазут, солярка ва ѓайра бо њисоби 100 
г/м2 мерезанд, ки хармагасњо ба онњо часпида 
нобуд мешаванд.  

 
ХОМЎШАК 

 
Хомўшак њашароти дуболаи хурд ва бисёр 

пањншаванда буда, ба эктопаризитњои 
муваќќатии њайвоноти хунгарм дохил 

мешавад. Хомўшак интиќолдињандаи беморињои гуногуни сироятї ва 
инвазионии њайвоноту одам мебошад. 

 Биология. Хуни њайвонотро фаќат хомў-
шаки модина мемакад. Хомўшаки нарина аз 
шираи растанї ѓизо мегирад. Хомўшак бо 
тарзи табдилёбии пурра инкишоф меёбад. 
Хомўшаки модинаи бордор аз 150 то 450 
тухмро дар обанборњо ва ќабати болои замини 
сернам мегузорад. 

Пас аз 2-12 рўз аз тухм кирмина пайдо 
мешавад. Кирмина пас аз чор бори тўлаккунї 

ба зоча табдил меёбад. Сипас аз зоча хомўшаки болиѓ пайдо мешавад. 
Хомўшак хуни њайвоноти гуногунро мемакад, лекин гов ва асп 

бештар онро ба худ љалб мекунанд. Шумораи зиёди хомўшакњо дар 
нимаи дуюми моњи май, аввали июн ва охири август бештар дар 
ботлоќзорњо ва љойњои сернам мушоњида мешавад. 

Чораҳои мубориза. Барои нест кардани хомўшакњо дар њамаи даври 
инкишофашон равона шудаанд.  

Дар чарогоњњо корњои мелиоративї ва ирригатсионї гузаронида 
мешаванд. Обанборњо ва буттазорњои нодаркорро барњам медињанд. Ба 
обанборњо, яъне љойњои тухмгузории хомўшакњо мањлули обии 1%-и 
хлорофос бо њисоби 10 мл/м2 пошида мешавад.   

Ба болои замин ва кўлњо барои нест кардани тухми хомўшак 
хлорофосро бо њисоби 1,5-2 кг/га мепошанд. Дар оѓилхонањо барои нест 
кардани  хомўшакњо моеъ ва аэрозоли инсектисидњоро ба деворњои 
берун ва даруни бино истифода мебаранд.  

 
 
 
 
 

Расми 47. Инкишофи  

хармагас: 
1-хармагаси болиѓ; 
2-тухм;3-кирмина;  

4-зоча 

Расми 48.  Хомўшаки  
Culicini 



КЎРПАШША 

Кўрпашша ин њашароти хеле хурди дуболаи хунмак буда, дар 
ноњияњои иќлимаш субтропикї ва тропикї пањн шудааст.  

Биология. Кўрпашша аз хомўшак аз он фарќ 
мекунад, ки инкишофаш ба об алоќаманд нест.  
Хунро фаќат кўрпашшаи модина мемакад. Дар 

давоми ду даќиқа 0,5 г хун мемакад. Вай баъди сер 
ва бордоршавї дар љойњои намноки дорои 
моддањои органикї дар як тухмгузориаш аз 30 то 
100 дона тухм мегузорад. Дар њаёташ аз 1 то 3 бор 
тухм мегузорад. Пас аз 7-9 рўз аз тухм кирмина 
мебарояд, ки баъди чор бори тўлаккунї ба зоча 
табдил меёбад. Зоча пас аз 10-15 рўз ба кўрпашшаи 
болиѓ мубаддал мегардад. Дар шароити биёбон 
љойи тухмгузориаш лонаи хояндањои гуногун 
мебошад. Кўрпашшањо аз апрел то октябр парвоз 

мекунанд.  
Чорахои мубориза.Таѓйир додани љойи сукунати кўрпашша тавассути 

љуфт намудани заминњои нокорам, нест кардани буттазорњо ва хояндањо, 
бењтар намудани њолати бењдоштии фермањои чорводорї, шустани 
њайвонот бо истифода аз мањлулњои обии инсектисидњо, пошидани онњо 
ба деворњо ва фарши оѓилхонањо.  

 
КАЙК 

Кайк  њашароти хурди беболи ќатори Aphaniptеra буда, дарозиаш аз 
0,5 то 15 мм аст. Кайк асосан хуни одам, њайвоноти ширхўр ва парандаро 
мемакад. Баданаш борик буда, пойњои нисбатан боќувват дорад. Пойњои 
ќафояш барои љањидан хизмат мекунанд.  

  

Чорахои мубориза. Барои нест кардани кайк ба 
бадани њайвонот мањлули обии 1%-и хлорофос, 
эмулсияи обии 2%-и СК-9, эмулсияи 0,5%-и 
сехлорметафос ё карбофосро мепошанд. Дар 
ваќти хунукии сол дустњои пиретрум, 2%-и севин 
ва ѓайра истифода мебаранд. Саг ва гурбаро бо 
зоошампунњо барои тоза кардани пўст ва гум 
кардани бўй мешўянд.  

Оѓилхонањоро тоза нигоњ дошта, дератизатсия мегузаронанд. 
 

 

 

 

Расми  50.  Кайки 

љинси 
Ctеnocеphalidеs 



ТАХТАКАНА(шабзод,ганг) ин 
эктопаразити муваќќатии паранда, 
њайвоноти озмоишї ва одам буда, ба ќатори 
Hеmiptеra дохил мешавад. Њамагї 30 оила ва 
25 њазор намуди тахтакана ба њисоб гирифта 
шудааст. Намудњои бисёри он зараррасони 
зироатњои кишоварзї мебошанд, ё њамчун 
дарранда дигар њашаротњоро мехўранд.  

Тахтакана дар хонањои истиќоматї, 
мурѓхона, кабўтархона ва лонаи парандагон 
зиндагї мекунад. Тахтакана ба њайвоноти 

хунгарм шаб њамла мекунад, рўзона гурусна мегардад. Хунро њам 
тахтаканаи нарина ва њам модина  мемаканд. 

Биология.Тахтакана дар њаёташ то 500 дона тухм мегузорад. Вобаста 
аз њарорати њаво баъди 4-29 шабонарўз аз тухм кирмина мебарояд. Тах-
таканаи модина то 0,7 мл хун мемакад. Оби дањони тахтакана хосияти 
карахткунанда дорад ва аз ин сабаб дар ваќти газидан кас аввал дардро 
њис намекунад, баъди макидани хун љойи газида мехораду месўзад. 
Кирмина се даќиќа ва тахтаканаи болиѓ 10-15 даќиќа хун мемаканд. 

Дар ин асно кирмина љисман 3-6  ва тахтаканаи болиѓ 1,5-2 баробар 

калон мешаванд. Тахтаканаи болиѓ то 6 моњ, кирмина то 1,5 сол бе ғизо 
зиндагї карда метавонад.  

Чорахои мубориза. Бар зидди тахтаканањо эмулсияи 0,2%-и 
сехлорметафос бо њисоби 100 мл/м2, мањлули 1%-и хлорофос бо њисоби 
150 мл/м2, эмулсияи 0,5%-и карбофос бо меъёри 150 мл/м2,инчунин  оби 
сўзон ва лампаи лањимшуда истифода бурда мешаванд. 
 

 
ЊАШАРОТЊО ЊАМЧУН ЭКТОПАРАЗИТЊОИ ДОИМЇШАБУШ 

 
Шабуш  њашароти беболи ќатори Siphunculata мебошад. Вай 

нисбатан хурд буда, дарозии баданаш вобаста аз намуд, љинс ва даври 
инкишофаш 1,5-2 мм аст. Баданаш њамвор, хартумчааш халандаю 
маканда, сараш дарозрўяи аз сина бориктар ва шикамаш байзашакл аст 

(расми 52).  
Дар љањон ќариб 300 намуд  шабуш маълум аст. Дар 

њайвоноти ширхўр 19 намуди шабуш ёфт шудааст, ки ба 
се оила ва шаш љинс мансубанд. Шабушњо дар бадани 
соњиби махсус маскан мегиранд.  

Биология. Шабуш њашароти хунмак буда, бо тарзи 
табдилёбии нопурра инкишоф меёбад. Шабуши модина 
дар давоми як шабонарўз аз 1 то 7 дона ва дар давоми 
њаёташ 50-100 дона  тухм ё ришкро дар решаи мўй 
мегузорад. Шабуши болиѓ дар бадани соњибаш зиёда аз 
чор њафта зиндагї мекунад. Пас аз 10-18 рўз аз ришк 

Расми 52. 
Шабуши асп 



кирмина пайдо мешавад ва  баъд аз 20-30 даќиќа ба хунмакї оғоз 
мекунад. Дар давоми 10-14 рўз пас  аз  се бори тўлаккунї ба шабуши 
болиѓ табдил меёбад. Берун аз бадани њайвонот шабуш њангоми њарорат 
ва намнокии муќаррарї 3-7 рўз зиндагї мекунад. Њайвонот одатан дар 
њавои хунук ва серрутубат шабуш мекунанд. Дар як шабонарўз 2-3 бор 
ѓизо мегирад (њар дафъа 1-2 мг хун мемакад). 

Шабушзанї. Шабуш њайвонотро ба бемории сифункулятоз ё 
шабушзанї  дучор мекунад. Њангоми шабушзанї беќарорї, сўзиши пўст, 
рехтани мўй, дерматит ва пастшавии мањсулнокї мушоњида мешавад.  

Касалї хусусан дар љавонањо вазнин мегузарад. Шабушзанї дар 
оѓилхонањои танг ва њангоми хўронидани бад ба вуљуд меояд, алалхусус 
дар тирамоњу зимистон хурўљ мекунад. Тобистон миќдори шабуши 
њайвонот кам мешавад. Шабуш ба дигар њайвонот ба воситаи чорвои 
касал, асбобу анљоми нигоњубини он, зину афзоли асп, фарши оѓилхона 
ва ѓайра мегузарад. Оби дањони шабуш, ки њангоми газидан људо 
мекунад, зањрнок буда, нўги асаби пўстро ба ангезиш меорад.  

Чорахои мубориза. Бар зидди шабуш 4% полихлорпинен, СК-9 ё севин 
ва дигар моддањо дошта, мањлули 0,75%-и хлорофос ё эмулсияи 
карбофос ва сехлорметафос, эмулсияи 0,15%-и сиодрин, суспензияи 0,5%-

и севин, эмулсияи собун ва ғайраро  истифода мебаранд.  
Ѓайр аз ин мунтазам њайвонот ва оѓилхонањоро тоза нигоњ медоранд. 

Биноњои чорводориро сафед мекунанд. Сайру гашти њайвонотро таъмин 
мекунанд ва онњоро ба чарогоњ мегузаронанд.  

 
ТИБИТХЎРАК 

 
Тибитхўрак њашароти беболи ќатори Mallophaga мебошад. Дарозиаш 

аз 1,5 то 2,5 мм, рангаш зарди љигарии доѓ ва рахдори сиёњчатоб аст. 
Хартумчааш хоянда, сараш аз синааш васеътар буда, мўйлабњояш  4-5 
банд доранд. Шикамаш дарозрўяи тухмшакли дорои 8-9 банд аст.  

Аз 2500 намуди 
тибитхўракњо ќариб 
300-тоаш дар бадани 
њайвоноти ширхўр, 
боќимондааш дар 
бадани парандагон 
муфтхўрї мекунанд. 
Биология.Тибитхўрак 
эктопаразити доимї 
буда, бо тарзи 
табдилёбии нопурра 
инкишоф меёбад. 

Тибитхўраки модина дар давоми умраш аз 20 то 60 дона ришк 
мегузорад, ки тавассути ширеши модарї ба решаи мўй ё пар ва пўсти 
паранда мечаспад. Аз ришк баъд аз 7-12 рўз кирмина мебарояд, ки дар 
давоми 12-20 рўз се бор тўлак карда, ба њашароти болиѓ табдил меёбад.  

 
Расми 53.  Тибитхўракњои 

хайвонот: 
1-Trichodеctеscanis;  

2- Вovicola еqui; 
3- В.ovis 

Расми 54.  Тибитхўраки  мурғ 
 



Тибитхўрак мўй, пар, њуљайрањои пўст, мањсули ѓадудњои равѓанї, 
тибитхўраки паранда бошад, хун ва лимфаи аз пўст xориљшударо фурў 
мебарад.    

Маллофагоз.Тибитхўрак касалии маллофагози њайвонот ва парандаро 
ба вуљуд меорад, ки сўзиши пўст, гиперкератоз, рехтани мўй, пар ва 
пастшавии мањсулнокї мушоњида мешавад.  

Чорањои мубориза. Тибитхўракњоро бо истифодаи инсектисидњо дар 
шакли дуст, мањлул, эмулсия ё аэрозол нест мекунанд.  

Бар зидди тибитхўракњои њайвонот мањлули 0,75%-и хлорофос, 
эмулсияи обии 0,5%-и сехлорметафос ё карбофос, эмулсияи 0,15%-и 
сиодрин ва суспензияи 0,25%-и севин таъсири хуб доранд. 

Ба муқобили тибитхўракњои паранда мањлули обии 0,3-0,5%-и 
хлорофос, эмулсияи 0,2%-и сехлорметафос ё карбофос ва суспензияи 
0,25%-и севин (бо меъёри 25-50 мл ба як сар) истифода мебаранд.  

Барои њайвонот ва паранда шароити хуби хўронидан ва нигоњубин 
таъмин менамоянд. 

 

УСУЛХОИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ЊАШАРОТЊОИ ЗАРАРРАСОН 

Усулњои муборизаи биологї бар зидди њашаротњои зараррасон чунинанд: 

шудгор кардан, хуб намудани ҳолати мелиоративии замин дар 

чарогоҳҳо,хушк кардани обанборњо,  парвариш намудани растанињои 

бисёрсола дар чарогоњо. 

Бар зидди ҳашароти зараррасон    ва  бамуќобили онњо њашаротњои  
табиии парвариш  карда мешаванд  ва бисёри  аз онҳо дар муњити атрофи  мо 

зиндагӣ мекунанд ва нобуд кардани ҳашароти зараррасон  бештар  самаранок 

буда    аз усулњои  кимиёвӣ. 

Усули намнок ин тарз њангоми гармии сол бо истифодабарии махлулњо, 

эмулсияњо ва суспензияњои инсектоакарисидњо ё доруњои зидди њашарот ва 

кана ба кор бурда мешаванд. Махлулњои  0,5-1 % хлорофос, эмулсияњои 0,1 

% неотсидол, диазинон ва бутокс, суспензияи севин бо тарзи шустан ва 

пошидан тавсия мешаванд. Ин чорабинї дар муњлати 10-14 рўз сањарии 

барваќт ё бегохї дар ваќти салќинии рўз гузаронида мешавад. Ба як сар 

чорвои калон 1,5-3,5 л ва ба љавонањо бошад 0,5-1,5 л моеъи зидди кана 

вањашарот сарф карда мешавад. Оѓилхонањои канадор дар муњлати 20-30 рўз 

низ дорупошї карда мешаванд. Дар масоњати 1 м2оѓилхона 0,5 л моеъи 

инсектоакарисидњо сарф карда мешавад.    

Барои дуруст хисоб кардани махлулњо, эмулсияњо ва суспензияњои 

инсектоакарисидњо формулаи зерин истифода бурда мешавад: 

Х =    А х В : С, 

Х – миќдори зарурии инсектоакарисидњо (мл ё кг); 

А – миќдори даркории мањлул ё эмулсияи корї (мл); 

В – консентратсияи лозимии мањлул ё эмулсияи корї( % ); 

С – моддаи фаъоли таъсиркунандаи мавод ( % ). 

                 БЕМОРИХОИ СИРОЯТКУНАНДАИ ИНВАЗИОНИ 

 



 Бемориҳои инвазиониро паразитњо ё муфтхўрҳо ба вучуд меоранд. Дар 

табиат  организмҳое, ки ҳаёти паразити мебаранд зиёд аст, аммо касалиҳои 

инвазиониро бештар соддатаринҳо, гиччаҳо ё кирмҳо, тортанакшаклон ва 

ҳашаротхо пайдо мекунанд. Ин  намуд  бемориҳо дорои паҳншавии ҳамачоя 

буда тамоми намуди ҳайвоноти хонаги ва ваҳшї инчунин паррандаҳо ба 

касали дучор мешаванд. Бемориҳое  ҳастанд, ки инсон низ ба онхо гирифтор 

мешавад. Масалан фатсиолез, эхинококкоз, трихинеллез, тениаринхоз, 

тениоз, токсоплазмоз, саркосистоз ва ѓайра. 

 Беморињои инвазионї ба соњаи чорводорї зарари иќтисодии бенињоят 

калон мерасонанд. Аксарият беморињои инвазионї хусусан гелминтозњо ва 

протозоозњо дараљаи баланди касалшавї ва талафоти зиёди њайвонотро ба 

вуљуд меоранд. Њангоми як ќатор беморињои инвазионї  мањсулотнокии 

чорво (шир, гушт, пашм, тухм)  ва сифати он паст шуда,   афзоиши њайвонот  

суст мешавад.  
 

ФАТСИОЛЕЗ (бемории кирми 

љигар) – ин касалии инвазионии 

њайвоноти кавшакунанда буда онро ду 

намуд трематода ё кирми маканда ба 

вуљуд меоранд: фатсиолаи муќаррари  

дарозиаш 2-3 см; фатсиолаи калон 

дарозиаш 7-8 см. Фатсиолањо дар роњњои 

талхагарди љигар љойгир мешаванд. 

Хуљаини мобайниашон нармбаданњои 

обї ва хуљаини асосиашон гов, гусфанд, буз, уштур, гавазн, оњу ва дигар 

њайвоноти хонагї, инчунин одам мебошанд. 

     Чорвои гирифтори бемори тухми кирмро ба воситаи саргин берун 

мекунад. Тухми фатсиолањо дар муњити атроф дар њарорати 20-30О С афзоиш 

меёбад. Пас аз ду њафта ба кирмина ё мирасидия мубаддал мегардад. 

Мирасидияњо тавассути муйчањои баданашон њаракат карда ба дохили 

нармбадани оби ворид мешаванд. Дар организми хуљаини мобайниашон се 

даври кирминагии дигар пайдо шуда афзоиш меёбад, яъне спорасиста, редия 

ва серкария. Серкарияњо ба воситаи узвњои нафаси нармбадан бо микдори 

зиёд ба берун баромада ба танаи алаф мечаспанд ё ин ки дар болои об шино 

мекунанд. Сипас серкарияхо барои њимоя худ дар атрофашон ќабат њосил 

карда ба даври инваионии адолескария табдил меёбанд. Њайвони солим 

њангоми истеъмоли алаф ё оби ботлокзорњо ва шеварзаминњо сироят 

меёбанд. Адолескарияхо ба бадани хуљаини асосиаш ба воситаи гардиши хун 

чарх зада то ба роњњои талхагарди љигар расида дар он љо ба кирми болиѓ 

табдил меёбанд. Њамин тариќ даври пурраи инкишофи фатсиолахо 6-8 моњ 

давом мекунад. Мавсими фатсиолез аз охири ноябр сар карда то моњи март 

давом мекунад. 

      Ду шакли бемори мушоњида мешавад: шадид ва тулони. Нишонањои 

асосии бемори чунинанд: баланд шудани њарорати бадани чорво аз 0,5 то 

1ОС, паст гаштани иштињо, тез шудани набз ва нафаскашї, бехуни ва зардии 



пардањои луобии чашм, дањон ва бинї, шикамравї, пайдо шудани варамињо 

дар зери љоѓ, гардан ва ќафаси сина, њис кардани дард дар миќёси љигар, 

лоѓар ва хароб шудани њайвон ва ѓайра. 

Барои ташхиси аниќ гузаронидани бемории кирми љигар ба 

озмоишгоњњои ветеринарї намунањои саргин равон карда мешаванд, ки бо 

усули гелминтооовоскопия санљида мешаванд. Пас аз фавтидани чорво 

таѓиротњои асоси дар љигар мушохида мешаванд. Ин узв варам карда 

андозааш калон мешавад. Њангоми кушодани роњњои талхагард фатсиолањои 

болиѓ ёфт мешаванд. Дар њолати шакли тулонии фатсилез љигар сахт шуда 

дар роњњои талхагард сангчањо ва сирроз мушоњида мешаванд. 

 

 

ЭХИНОКОККОЗ ин бемории 

хатарноки гиљљавии њайвонот ва инсон буда 

онро даври кирминагии кирми тасмашакли 

эхинококк  ба вуљуд меорад. Барангезанда 

дар шакли њубобе, ки андозааш аз тухми 

мурѓ то сари љанин аст бештар дар узвхои 

дохилии љигар ва шуш  инчуни дил, гурда, 

испурч  љойгир мешавад. Даври болиѓи 

эхинококк дар рудњои борики хуљаини асосиаш – саг, гург, рубоњ, шаѓол, ки 

дарозиаш 0,6 см аст афзоиш меёбад. Тухми кирм тавассути саргини саг ба 

берун ба болои алаф меѓалтад, Сипас чорво њангоми истеъмоли алафи 

зарарнок сироят меёбад. Тухми эхинококк ба организми хуљаини мобайниаш 

дохил шуда ба воситаи гардиши хун ба љигар ва шуш расида дар ин узвхо ба 

сколекс ё сарак табдил ёфта  дар атрофаш хубоби пур аз моеъ њосил мекунад. 

Њубоби эхинококк аз њубобчахои модарїва духтарї иборат аст. Хар як њубоб 

дорои 700 - 1000 дона сколекс аст. Саг њангоми истеъмоли узвњои дохилие, 

ки дорои њубоби эхинококканд сироят меёбад. Дар њолати њубоб ба рудахои 

борики саг ѓалтидан кафида, сколксњо гарданак хосил карда ба кирми болиѓ 

мубаддал мегарданд. Даври пурраи инкишофи эхинококк 7-8 моњ давом 

мекунад. 

Нишонањои зоњирии эхинококкоз хос нестанд. Њангоми эхинококкози 

чигар зардшавии пардахои луобї, шикамравї, лоѓарї ва харобшавї дида 

мешавад. Дар њолати эхинококкози шуш сулфазанї, пайдо шудани овозњои 

бегона дар узв, тангнафасї  мушоњида мешавад. Барои ташхиси аниќи 

эхинококкоз усулњои аллергиявї ва флюорография истифода бурда 

мешаванд. Эхиноаллергенро бо микдори 0,2 мл ба дохили пусти таги думи 

чорво мефиристонанд. Натиљаи реаксияро пас анљоми 2 соат месанљанд. 

Њангоми пайдо шудани варамї дар љои сузанзанї реаксия мусбїњисоб карда 

мешавад. 
 

СИСТИСЕРКОЗ-(ФИННОЗ) - ин бемории гиљљавии чорвои калони шохдор 

ва хукњо буда онро даври кирминагии кирми тасмашакли Тенияаринхус 

сагинатус пайдо мекунад.  Финнањо дар шакли њубобе, ки андозааш ба нахуд 



баробар аст дар таркиби мушакњои бадан чойгир мешаванд. Финнањо бештар 

дар мушакхои хояндаи сар дида мешаванд. Онњо аз моеъ ва як дона сколекс 

иборатанд. Даври болиѓи  ин кирм дар рудањои борики инсон афзоиш меёбад 

ва дарозиаш ба 10 м.баробар аст. Гов ва хук њангоми хурдани алафи дорои 

тухми систисерк  ба касалї дучор мешаванд. Одам бошад дар холати 

истеъмоли гушти гов ва хуки гирифтори финноз бештар ваќти хўрдани 

сихкабоб, бивштекс ва дигар хўрокањои гуштии нимхом сироят меёбад. 

Сироятёбии чарогоњњо  дар ваќти набудани њољатхонањо ба вуќуъ мояд. 

Финноз аломатњои зохирии хос надорад. Дар ваќти њаёт будани чорво 

ташхисро бо усули серологї муайян мекунанд. Баъди фавтидани чорвои 

бемор бо ёфтани финнањо дар ќабатњои мушакњои хояндаи њайвон ташхисро  

аниќ мекунанд.  

 

 АСКАРИДИОЗ - ин касалии гиљљавии 

паррандахо буда онро кирмњои гирдшакли зерќатори 

аскаридата ба вуљуд меоранд. Аскаридияњо дар 

рудањои борики паррандањо инкишоф ёфта 

дарозиашон ба 3-11 см баробар аст. Онњо ба гуруњи 

геогелминтњо мансубанд. Ба аскаридиоз бештар 

чуљањои синусолашон то як сола гирифтор мешаванд. 

Мурѓхо њангоми хурдани хурока ва оби зарарноки дорои тухм ва кирмаки 

аскаридия сироят меёбанд. Онњо инчунин дар ваќти истеъмоли кирмњои 

лойхурак, ки дар таркибашон кирмакњои аскаридия боќї мондаанд, ба касалї 

дучор мешаванд. Аскаридиоз дар тамоми фасли сол ба ќайд гирифта 

мешавад, бештар дар ваќти намнокињои зиёд мушоњида мешавад. 

 

Аз руи нишонахои зохирї касал ташхисро муайян кардан мушкил аст, 

чунки онњо хос нестанд. Чуљаи бемор аз иштињо ва инкишоф  монда 

роњгардиаш суст мешавад. Шикамравї ва бехолї  дида мешавад. Дар тољ ва 

пардаи луобии чашм сафедї ва камхунї пайдо мешавад. Аз дањонашон кафк 

мерезад. 

Барои ташхиси аниќи аскаридиози мурѓњо намунањои саргин 

фиристодан лозим аст, ки онро бо усули гелминтоовоскопия месанљанд. 

Њангоми ахлот кардан ва кушодани љасади мурѓи касал дар рудањои 

борикашон аскаридияњоро ёфтан осон аст.  

 

 

ПЕШГИРИИ БЕМОРИЊОИ ГИЉЉАВЇ 

• Интихоби дурусти чарогоњњо ањамияти калон дорад, чунки инкишофи 

мусоиди кирмњо дар чарогоњњои намнок ба вуљуд меояд. Чорворо дар 

чарогоњњои хушк чарондан лозим аст. 

• Иваз кардани чарогоњњо дар нимаи  дуюми тобистон имконият 

медињад, ки чорвои таваллуди соли чорї аз як ќатор гелминтозњо 

хусусан фатсиолез пешгирї карда шавад. 



• Алоњида чаронидани љавонањо чунин маънидод мешавад, ки дар фасли 

зимистон чарогоњњо аз гиљљањо тозаанд ва дар њолати чаронидани 

чавонањо дар фасли тобистон онњо аз бисёр гелминтозњо пешгирї 

карда мешаванд. 

• Баста нигоњ доштани чорво имконият медињад, ки алоќаи байни 

њайвонот ва инвазияи гиљљавии чарогоњ бартараф карда шавад. Ин 

чорабинї аксарият био- ва геогелминтњоро пешгирї мекунад. Масалан 

фатсиолез, диктиокаулез, мониезиоз, аскаридатозњо, стронгилятозњо ва 

ѓайра. 

• Безарар намудани муњити атроф аз инвазияи гиљљавї: 
 

1. Мубориза бар зидди хуљаинњои мобайнї. Барои нест кардани нармбаданњо 

купороси мис (дањани фаранг), оњак, нурињои минералї дар шакли хока, 

мањлул ва эмулсия истифода бурда мешаванд. Мањлули обии купороси мис 

бо таносуби 1:5000 ба микдори 10 л дар 1 м2 тавсия мешавад;  

2. Усули биотермикии безарар намудани пору. Поруро аз оѓилхонахо руфта 

ба берун бароварда зич туб мекунанд, ки бару дарозиаш 1,5-2 м бошад. 

Болояшро бо пахол ва хоки ѓавсиаш 20-30 см мепўшонанд ва дар муддати се 

њафта нигоњ медоранд. Дар ин маврид дар дохили он њарорат то 70О баланд 

шуда тамоми тухм ва кирмакњоро мекушад. 

 

• Гузаронидани дегелминтизатсияи, яъне нест кардани кирмњои муфтхўр 

дар организми њайвонот. Ин чорабини соле ду маротиба :тирамоњ 

моњњои ноябр- декабр; бањор моњњои март –апрел амали мегардад. 

Барои ин аз доруњои зиддигиљљавї ё антгелминтикњои васеъ 

таъсиркунанда истифода бурдан лозим аст: албен, албендазол, албазен, 

алвет, панукур , сантел, роленол, клозалбен, левофос, ивермек, ниатсид 

ва ѓайра. Доруњои номбурда мувофиќи дастур ва маслињати 

мутахассиси ветеринарї истифода бурда мешаванд. 

• Барои пешгирии эхинококкоз ва сенуроз чорабинињои зерин тавсия 

карда мешаванд: 

-Нест кардани саг ва гурбањои дайду; 

             -Ба ќайдгирии сагњои хизматї; 

             -Ба њадди имкон кам кардани миќдори сагњои чупони дар рамањои 

чорвои хурди  шохдор; 

             -Соле чор маротиба яъне дар њар квартал гузаронидани 

дегелминтизатсияи сагњо; 

             -Ќатъиян манъ кардани истеъмоли узвњои дохили ва сари њайвоне, ки 

аз  эхинококкоз ва сенуроз талаф ёфтаааст; 

             -Сузонда нест кардани узвњои дохили ва сари њайвоноти бемор. 

 

• Барои пешгирии систисеркоз ё финнози чорвои калони шохдор ва 

хукњо гузаронидани чорабинињои зерин пешниход карда мешаванд: 

 



-Сохтан ва обод кардани хочатхонањо дар фермањои чорводорї ва чарогоњњо; 

-Мунтазам гузаронидани муоина ва санљиши тиббии коркунони соњаи 

чорводорї ва шахсоне, кибо чорво сару кор доранд, Саривакт муолиља 

намудани одамони гирифтори беморињои тениоз ва тениаринхоз; 

-Мунтазам муњофизат намудани хок ва обанборхо аз ифлосињо ва саргини 

одам; 

-Назорати бехдошти њангоми нест кардани саргини одам ва обњои 

зеризамини; 

-Риоя намудани гигиенаи шахсї  аз тарафи одамон; 

-Барои истеъмоли одам гушти  нимхомљушонда ва бирён карда хусусан 

љигари гов манъ 

   аст. 

-Мунтазам гузаранидани тафтиши ветеринарию бењдоштии гушт ва 

махсулоти гушти дар бозорњо,  

 касобхонањо ва корхонањои коркарди мањсулоти гуштї.  

 

 

 

БЕМОРИҲОИ СИРОЯТКУНАНДАИ ИНФЕКСИОНЇ 
 

 

СЎХТАНЇ(сиёҳзахм, оташак) – як навъ 

касалии сироятии шадиди ҳайвоноти ваҳшї 

ва хонагї, инчунин одам, ки 

барангезандааш қаламчабактерия ё 

батсиллаи сўхтанї мебошад. Барангезанда 

беҳаракат буда спора ҳосил мекунад. Барои 

ҳамин ў қобилияти ҳаётии худро даҳҳо сол 

нигоҳ дошта метавонад, хусусан дар хок. 

Спораҳо ба ҳарорати 1100С дар давоми 10 

дақиқа тоб меоранд. Моддаҳои 

дезинфексионї (формалин, креолин, ишқори натрий) барангезандаро дар як 

муддати кутоҳ нест мекунанд. 

 Ба сўхтанї бештар чорвои калони шохдор, бузу гусфанд, асп, гавазн, 

шутур, баъзан хукҳо ва ҳайвоноти дарранда гирифтор мешаванд. 

Паррандагони хонагї дар сурати суст шудани организмашон ба сўхтанї 

гирифтор мешаванд.Њайвоноти озмоишї нињоят њассосанд ва баробари ба 

организмашон ворид кардани меъёри ночизи барангезанда њалок мешаванд. 

Ба сўхтанї одам низ гирифтори касалї мешавад. 

 Манбаи сўхтанї ҳайвони касал, омилҳои гузаронандаи микроб: љасад, 

пўст, шоху сўми ҳайвони мурда ё кушташуда аст. Ҳайвон ба сўхтанї асосан 

дар мавсими гармои сол гирифтор мешавад. Сабаби паҳншавии сўхтанї 

ҳашаротҳои хунмак аст. Чорво асосан дар чарогоҳ ба воситаи хўрок, об, 

асбобу анљоми нигоҳубин ба сўхтанї гирифтор мешавад. 

Роњњои сироятёбии инсон: 



• Алоќа бо њайвони бемор ва љасади ў ё ин ки  бо хоки ифлоси 
сироятёфта; 

• Истеъмоли мањсулоти сироятёфта ( шир, гўшт ва ѓайра); 

• Алоќа бо маводњои нигоњубини чорво; 

• Ба воситаи пусти захмдор ва пардањои луобии берунаи њайвон; 

• Њангоми куштани чорво, таќсим кардан ва коркарди кулинарии 
гўшт; 

• Вайрон кардани тартиби кори озмоишгоњњо; 

• Хангоми газидани њашаротњои хунмак (хармагасњо ва магасњои 
тирамоњї); 

• Њангоми коркарди ашъёи хоми чорводорї (пуст, пашм ва ѓайра); 

• Ба воситаи њавои чангдор. 

Нишонахо. Микробњои сўхтанї ба организм ворид шуда, ба 

роњњои хун мегузаранд ва зуд афзоиш ёфта тамоми организмро 

сироятнок мекунанд. Љое, ки микробњои сўхтанї зиёдтар инкишоф 

меёбад варам мекунад. Даври нињонии касалї 1-3 шабонрўз  (баъзан 

зиёдтар) давом мекунад. Њарорати бадани њайвон то 40-42 0С баланд ва 

набзу нафаскашї тез мешавад, беиштињої, бењолї мушоњида 
мегардад. Ду шакли асосии сўхтанї мављуд аст: септикї ва 
карбункулёзї. Вобаста ба љойгиршавии раванди мариз сўхтании 
пуст, рўда ва шуш дида мешавад. Њангоми сўхтании пуст дар пуст 
захмњо пайдо мешаванд, дар мавриди сўхтании рўда дар рўдањо 
хала ба амал меояд. Дар ваќти сўхтании шуш илтињоби шуш ё 
пневмония мушоњида мешавад. Беморї дар хукњо ба шакли ангина 
давом мекунад. 

 Њангоми нињоят шадид гузаштани беморї њайвон пас аз чанд 
даќиќа њалок мешавад. Зери љоѓ ва баногўши њайвон варам карда он ба 
сарисина ва шикам пањн мешавад. Пусти љои варамида сурхи кабудчатоб 
мегардад.    
 Ҳайвони аз сўхтанї ҳалокшударо чок кардан манъ аст, чунки он боиси 

пайдоиши манбаи сироят ва сирояти одамон мегардад. Љасади ҳайвони 

беморро месўзонанд.Чорвои гирифтори касалиро људо намуда ба духтури 

ветеринар мурољиат кардан лозим аст, то ин ки вайро муолиља намояд.  

 

 

ПЕШГИРЇ ВА ТАДБИРҲОИ МУБОРИЗА 

 

• Назорати доимии ветеринарию беҳдоштї дар корхонаҳое, ки бо 

маҳсулоти чорво сару кор доранд. Обе, ки аз ин корхонаҳо љорї 

мешавад ва пастмондаи маҳсулот безарар гардонида мешаванд. 

• Назорат аз болои фўруши гушт, шир ва дигар маҳсулоти чорво дар 

бозорҳо муҳим аст. 

• Пўсти аз аҳолї қабул кардаро интихобан барои санљиш ба озмоишгоҳи 

ветеринарї мефиристонанд. 



• Ҳангоми пайдо шудани беморї дар ноҳияҳо ва шаҳрҳо карантин эълон 

карда мешавад. Мувофиқи қоидаҳои карантин ба минтақа ва қишлоқ 

даровардан ё аз он баровардану фурухтани чорво, аз обхўраи умумї об 

додан, кашонидани маҳсулоти чорво, шир ва маҳсулоти ширї, куштани 

чорво барои гушт ва љароҳии чорво манъ аст. Карантин пас аз 30 рўзи 

шифо ёфтани ҳайвони охирини касал ва анљоми эмкунї бардошта 

мешавад.  

• Ҳайвонҳои солимро соле як маротиба бар зидди сўхтанї эм ё 

ваксинатсия мекунанд. 

• Љасади ҳайвони касалро сўхта, чорвои солимро људо нигоҳ медоранд. 

• Оғилу молхонаҳоро, ки дар он љо ҳайвони касал нигоҳ дошта мешуд, 

дезинфексия мекунанд. 

• Шири ҳайвони касал  ё шубҳанокро нест мекунанд.  

Маљмўи тадбирњои тиббию бењдоштии зидди сўхтанї: 

• Назорат аз болои гузаронидани чорабинињои умумии бењдоштї дар 

нуќтањои номусоид оид ба бемории сухтанї,инчунин њангоми тайёр 

намудан, кашонидан ва коркарди мањсулоти чорводорї; 

• Эмкунии шахсоне, ки ба сироятёбї шубњаи зиёд доранд; 

• Ташхиси саривактии сухтани дар байни одамон, бистарии њатмї ва 

муолиљаи беморон; 

• Муоинаи  эпидемиологии манбаи касалї, дезинфексияи биноњое, ки 

одами бемор љойгир шудааст; 

• Пешгирии таъљилии шахсоне,ки ба манбаи касалї ё мањсулот ва 

љисмњо алоќа доранд; 

• Корњњои бењдоштию ташвиќотї дар байни ањолї. 

 

 

 ТУБЕРКУЛЕЗ (сил) – як 

навъ бемории сироятии тулонии 

ҳайвонот ва инсон буда онро 

микобактерияҳои сил ба вуљуд 

меоранд.Касалии сил аксаран 

дарозмуддат мегузарад, яъне моҳҳо 

ва солҳо давом мекунад. Ҳангоми 

касалї дар узвҳои гуногуни 

организм хусусан дар шуш ғуддаҳои махсус ё туберкулаҳо пайдо 

мешаванд. Сил дар бисёр мамлакатҳои љаҳон дучор меояд. Се намуд 

микобактерияҳои сил вуљуд доранд: микобактерияҳои сили одам; 

микобактерияҳои сили гов ва микобактерияҳои сили парранда. 

Микобактерияҳо беҳаракат буда, спора ҳосил намекунанд, ба таъсири 

спирт ва кислота устуворанд. 

  Манбаи асосии ангезандаҳои сил ҳайвони касал, баъзан одамони 

касалиашон куҳна мебошад. Ҳайвони гирифтори сили шуш ҳангоми 

сулфидан микобактерияҳоро бо зарраҳои оби даҳон ба атроф дар масофаи 



аз 1 то 8 м паҳн мекунад. Дар натиља микобактерияҳо тавассути ҳаво ба 

роҳи нафаси ҳайвони солим меафтанд ё рўи фарш ва девор нишаста, бо 

гарду чанг паҳн мешаванд. Ангезандаҳо ҳатто дар молхона, љойҳои 

обдиҳии чорво, чарогоҳ дучор омада, бо хўрок, об, тагандоз, саргин 

ҳайвон сироят меёбад. Ҳайвонот ба сил бештар ҳангоми дар оғилхона 

нигоҳ доштан гирифтор мешаванд. Онҳо асосан тавассути роҳи нафас ё 

роҳи ҳозима сироят меёбанд. Баъзан ангезандаҳои касалї ба воситаи пуст, 

луопардаи узвҳои љинсї сироят карданашон мумкин. Чорвои гуштдеҳ ба 

сил нисбатан камтар дучор мешавад. Аксар вақт нишонаҳои касалиро 

баъди куштани ҳайвон ошкор менамоянд. Муолиљаи сили ҳайвон вуљуд 

надорад. 

 

ПЕШГИРЇ ВА ТАДБИРҲОИ МУБОРИЗА 

 

• Таъмин намудани чорво бо хўрокаҳои серғизо ва дар шароити хуби 

беҳдоштию назофотї нигоҳ доштани он. 

• Барои саривақт аниқ кардани ҳайвони касал чорвои калони шохдор 

соле ду маротиба (баҳорон ва тирамоҳ) ва љавонаҳоро соле як 

маротиба аз ду моҳагї саркарда аз санљиши духтури ветеринар 

мегузаронанд. Асп, хар, бузу гусфанд вобаста ба вазъияти эпизоотї 

аз санљиш гузаронида мешаванд. Ҳамаи паррандаҳои калон ва 

чуљаҳо як маротиба мавриди санљиш қарор мегиранд. 

• Чорвои гирифтори каслии силро мекушанд. Чорвои солимро ба 

таври комплексї бо усули аллергиявї ду карата баъди 30-45 рўз, 

сипас баъди ҳар 3 моҳ боз ду маротиба месанљанд. 

• Шири ҳайвони касалро пастеризатсия мегузаронанд: дар ҳарорати 

900С 5 дақиқа ё дар 850С  30 дақиқа.  

• Оғилхонаҳо дезинфексия карда мешаванд. 

 

БРУТСЕЛЛЕЗ(буғумдард) – як навъ 

касалии гузарандаи тулонии ҳайвоноту 

одам, ки онро бактерияҳои гуруҳи 

брутселла ба вуљуд меоранд. Брутселлаҳо 

дар ҳарорати баланд зуд нобуд шуда дар 

ҳарорати паст муддати зиёд зинда 

мемонанд. Онҳо аз таъсири моддаҳо 

дезинфексинї баъди чанд дақиқа ва дар 

натиљаи љўшонидан ҳамон лаҳза маҳв 

мегарданд.Брутселлаҳо дар хок 30-100, об 6-150, шири хунук 6-8, равған 40-

50 ва гушт 20 шабонарўз зинда мемонанд. 

 Ба брутселлез аксар намудҳои ҳайвоноти хонагї ва ваҳшї гирифтор 

мешаванд. Вале аз ҳама бештар дар чорвои калони шохдор, моли майда, саг, 

уштур ва гавазни шимолї мушоҳида мешавад. Барои инсон хусусан 

брутселлези бузу гусфанд хатарнок аст. Љавонаҳо ба брутселлез нисбатан 



кам гирифтор мешаванд. Брутселлаҳо тавассути пешоб, шир, маводи узвҳои 

љинсї ва нутфа то чанд моҳу сол хориљ шуданашон мумкин. Онҳо ба чорво 

асосан дар натиљаи алоқаи љинсї, риоя накардани қоидаҳои бордоркунии 

сунъї, истеъмоли хўроку оби сироятёфта ва ба одам ҳангоми нигоҳубин, 

истеъмоли гушт ва дигар маҳсулоти нопухтаи ҳайвонот мегузарад. Ба 

брутселлез аксар коргарони комбинатҳои гушт ва чорводорон касал 

мешаванд. Нишонаҳои асосии касал бачапартої дар давраи дуюми буғузї 

мебошад. Ҳамроҳаки аксар ҳайвоноти бачапартофта намеафтад инчунин 

илтиҳоби бачадон ва тухмдон дида мешавад. Муолиљаи беморї алҳол 

маълум нест. 

 

ПЕШГИРЇ ВА РОҲҲОИ МУБОРИЗА 

 

• Ҳайвоноти нав ба хољагї овардаро алоҳида нигоҳ дошта, аз 

назорати махсус мегузаронанд. 

• Аз хољагиҳое, ки брутселлез мављуд аст ба дигар љойҳо бурдани 

чорво қатъиян манъ аст. 

• Ҳайвони ба брутселлез гирифтор шударо тавассути санљиши 

зардоби хун ё серологї аниқ мекунанд. 

• Чорвои гирифтори касалии брутселлез ба гушт супорида, 

бачаашро алоҳида нигоҳ медоранд. 

• Шири чорвои касалро фақат баъди 5 дақиқа љўшонидан истифода 

мебаранд. 

• Шахсоне, ки ба чорвои касал сарукор доранд  мунтазам аз 

назорати тиббї мегузаранд. Онҳо бояд қоидаҳои гигиенаи 

шахсиро донанд ва риоя кунанд, бо либоси махсус, собун, сачоқ 

ва ғайра таъмин бошанд. Ба шахсоне, ки бо гусфандони касал 

сарукор доранд, инчунин ба коргарони комбинати гушт ва 

салоҳхонаҳо барои пешгирии брутселлез эм мегузаронанд. 
  

 

ОҚСИЛ(вабои сумудаҳондард, табақ) – як 

навъ бемории сирояткунандаи шадиди ҳайвонот, 

ки онро вирусҳо ба вуљуд меоранд. Ҳангоми оқсил 

дар пардаҳои луобии даҳон ва љойҳои бемуи 

бадани ҳайвон љароҳатҳои гуногун пайдо 

мешаванд. Ба оқсил асосан ҳайвоноти љуфтсум 

гирифтор мешаванд. Ҳафт навъи вируси оқсил 

ёфта шудааст: А, О, С, САТ-1, САТ-2, САТ-3, 

Азия. 

 Дар натиљаи касалї чорво аз иштиҳо монда, суст кавша мекунад, оби 

даҳонаш меравад. Ҳарорати бадани ҳайвон баланд мешавад. Баъди 2-3 рўз 

дар пардаҳои луобии даҳон, забон, парраҳои бинї, байни сумҳо ва инчунин 

дар пистони модаговҳо яраҳои обнок пайдо мешаванд. 



 Муолиља: Ба ҳайвони касал парҳез мефармоянд. Барои табобати 

љароҳатҳо маҳлулҳои гарми дезинфексионї ба монанди купороси мис ё 

даҳани фаранги 1-2 %, перманганати калий 0,1 %, трипафлавин ва ғайра. Ин 

маҳлулҳоро рўзе 2-3 маротиба истифода бурдан лозим аст. Ба организми 

чорво антибиотикҳо, сульфанил- амидҳо,  маҳлулҳои глюкоза ва кофеин 

мефиристонанд.  

 

ПЕШГИРЇ ВА ТАДБИРҲОИ МУБОРИЗА 

1. Ҳангоми пайдо шудани оқсил дар хољагиҳо ва ноҳия карантин эълон 

карда мешавад. 

2. Чорвои беморро алоҳида нигоҳ дошта муолиља мекунанд. 
3. Ҳаракати нақлиёт, чорво ва одамон, инчунин  гузаронидани бозору 

намоишгоҳҳо манъ карда мешавад. 

4. Оғилхонаҳо ва молхонаҳо бо маҳлулҳои гарми 2 % ишқори натрий ё 

калий дезинфекси карда мешаванд. Ба оби љуй хлор мепошанд. 

5. Ҳайвони солим соле ду маротиба эм карда мешавад. 

 

 ҲОРЇ – ин як навъ бемории 

шадиди сироятист, ки дар натиља осеби 

системаи марказии асаб ба амал меояд. 

Ҳамаи ҳайвоноти ширхўр, паррандаҳо, 

инчунин одамон ба ҳорї гирифтор 

мешаванд. Касалї одатан ба марг анљом 

меёбад. 

 Барангезандаи ҳорї вирус буда, аз 

таъсири моддаҳои дезинфексионї ва 

ҳарорати баланди 1000 маҳв мешавад. Ба таъсири хунукї нисбатан тобовар 

аст. Вирус асосан дар мағзи сар ва ҳароммағз љойгир мешавад. 

 Сироят ҳангоми газидани саги касал ба амал меояд. Паҳнкунандагони 

хавфноктарини ҳории одамон сагҳои дайду ва ҳории ҳайвонот бошад асосан 

рубоҳ мебошанд. 

 Ду шакли ҳорї мављуд аст: ором ва шиддатнок. Нишонаҳои асосии 

беморї чунинанд: рехтани оби даҳон; фалаљи гулў, ҳалқ ва по; тарсиш аз 

рушної ва об, вайрон шудани иштиҳо; ҳамла кардан ва ғайра. 

 

ПЕШГИРЇ ВА ТАДБИРҲОИ МУБОРИЗА 

1. Нест кардани сагу гурбаҳои дайду ва ҳайвоноти гуштхури ваҳшї. 

2. Сухта нест кардани ҳайвони бемор ё љасади вай. 

3. Нест кардани шири ҳайвони гирифтори ҳорї. 

4. Гузаронидани ваксинатсияи ҳайвонот бар зидди ҳорї. 

5. Сагеро, ки одам ё ҳайвонро газидааст, занљирбанд карда дар қафас 

гузоштан лозим. Куштани ин гунна сагҳо лозим нест, зеро ин гуна 

сагҳоро 12 рўз назорат мекунанд, то ин ки касалии ҳорї муайян 

карда шавад.Чорвои газидашударо дар изоляторҳо нигоҳ доштан 

лозим. 



 

ЛЕПТОСПИРОЗ(зардпарвин) – як 

навъ касалии сирояткунандаи ҳайвонот ва 

одам буда онро микробҳои гуруҳи 

лептоспира ба вуљуд меоранд. Зиёда аз 100 

навъи лептоспираҳо маълуманд. Ҳамаи ин 

барангезандаҳо барои одам низ 

касалиоваранд. 

 Ба лептоспироз гов, гусфанд, буз, асп, 

саг ва дигар ҳайвонот гирифтор мешаванд. 

Ҳайвонот бештар тавассути нушидани оби 

ифлос дар чарогоҳ ё хўрока ва газидани ҳашарот ва канаҳо гирифтор 

мешаванд. 

 Нишонаҳои асосии беморї: баланд шудани ҳарорати бадани чорво, кам 

шудани иштиҳо, пайдо шудани зардї ва муриши бофтаҳо дар пардаҳои 

луобии чашм, даҳон ва бинї, дарунравї, пешоби хунин харобу лоғар шудан 

ва ғайра. 

 Барои муолиљаи чорвои бемор асосан антибиотикҳо, сульфаниламидҳо 

ва зардоби хун истифода бурда мешаванд. 

 ПЕШГИРЇ: нест кардани хояндаҳо, ҳашаротҳо ва канаҳо, 

хушконидани ботлоқзорзамин, људо то 30 рўз нигоҳ доштани ҳайвони нав ба 

хољагї оварда, риоя кардани қодаҳои ветеринарию беҳдоштї, гузаронидани 

ваксинатсияи ҳайвоноти хонагї ва ғайра.  

 

СИЁҲРОН (қарасон) – касалии 

шадидноки сирояткунандаи чорвои 

калони шохдор, ки онро бактерияҳои 

қаламчашакл ба вуљуд меоранд. Ба ин 

беморї чорвои то чорсола гирифтор 

мешавад. Касалї мавсимї аст, асосан 

тобистон ба қайд гирифта мешавад. 

Ҳангоми беморї дар мушакҳои калони 

бадан варами сахт пайдо мешавад. Одатан ҳайвон баъди 16-36 соат мемирад. 

Барои муолиљаи чорвои касал асосан антибиотикҳо истифода бурда 

мешаванд. 

 ПЕШГИРЇ: Дар минтақаҳои номусоид чарогоҳҳои ботлоқдорро хушку 

ҳавзҳоро обод кардан даркор. Чорвои калони шохдори аз 3 моҳа то 4 соларо 

ваксинатсия гузаронидан зарур аст. Ваксинатсияро 14 рўз пеш ба чарогоҳ 

баровардани чорво мегузаронанд. Ҳайвони касалро људо намуда, табобат 

кардан даркор аст.  
 

 


