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نظر استاد رهنام
اثر علمی -تحقیقی محرتم محقق عبدالبصیر«اعظم» عضو انستیتوت
بیولوژی مرکز علوم ،کیمیا ،بیولوژی و زراعت اکادمی علوم که تحت
عنوان«:شیوع مرض لشامنیای جلدی و طرق جلوییری آن در افغانستان»
به رهنامیی اینجانب به پیشربده شده است .اثر علمی -تحقیقی موصوف
از ( ) 0فصل تشکیل یردیده که در فصل اول مروری به یذشته موضوع،
فصل دوم معلومات عمومی راج به لشامنیا ،فصل سوم مواد و روش
تحقیق ،فصل چهارم تحلیل مناب  ،فصل پنجم مؤثریت جنبه های علمی
و اقتصادی موضوع میباشد.
اینجانب استاد رهنام پروژه علمی -تحقیقی موصوف را به عنوان یک
مجموعۀ علمی -تحقیقی که در آن نورم های الزم اکادمیک و تحقیق کامالً
رعایت و تدوین یردیده است تائید میدارم .ارزش و مربمیت شاخصهای
اساسی اثر در چگونگی و نحوه پیشربد کارهای ساحوی تحقیقی موضوع
است .محقق به موفقیت و قابلیت کامل توانسته تا حوزه های فعال ناقل
مرض را در شهر کابل تثبیت مناید .عالوتا ً فیصدی مصابین را در
افغانستان ،وقت پیدایش ،جمعیت و کنرتول ناقل مرض لشامنیا ،بررسی
علل کرثت شیوع مرض لشامنیا در کشور به کار برد میتود های معیاری
الزم تحقیق ساحوی به منظور دریافت طرق بهرت جلوییری وقایه و تداوی
مرض ،نتایج مطلوب را از آن ارایه داشته است .در مناقشه و نتیجه ییری
عالوه از تحلیل و تجزیه نظرات متعددی در مربمیت موضوع ،نکات ارزنده
را در بحث تحقیق انعکاس داده است که از نظر علم بیولوژی -پرازیتولوژی
و طب وقایوی در خور اهمیت در کشور میباشد .همچنان محقق با در نظر
داشت ارزش و اهمیت موض همیشه کوشیده تا بر حسب هدایات علمی
أ

در رابطه به پیشربد تحقیق از ضوابط دقیق اکادمیک بر خوردار باشد و
وظایف سررده شده علمی را بوجه احسن و به موق الزم آن اجرا و عملی
منایند.بنا ًء پروژه علمی -تحقیقی موصوف از نگاه حجم ،محتوا و کاربرد
علمی برای ارتقای رتبه علمی موصوف از رتبه محقق به رتبه علمی معاون
رسمحقق کامالً کافی پنداشته میشود موصوف را مستحق ترفی به رتبه
علمی معاون رسمحقق دانسته موفقیت های مزید شانرا در امور کار های
اجتامعی و علمی از باریاه خداوند متعال استدعا دارم.
با احرتام
پوهاند دکتور عبیدالله «پریار»
استاد دیرارمتنت بیولوژی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل

ب

تقریظ
اثر علمی تحقیقی محرتم محقق عبدالبـصیر «اعظم» عضو علمی

انستیتوت بیولوژی مرکز علوم کیمیا،بیولوژی و زراعت اکادمی علوم که

تحت عنوان«:شیوع مرض لشامنیای جلدی و طرق جلوییری آن در
افغانستان» مطالعه منوده ام.

اثر حاوی پنج فصل بوده که در فصل اول مروری به یذشته

موضوع ،فصل دوم معلومات عمومی راج به خصوصیات مورفولوژی،
اناتومی و ایکالوژی لشامنیا تحریر یردیده است.

در فصل سوم مواد و روش تحقیق ،در فصل چهارم نتایج تحقیق

مورد ارزیابی قرار یرفته است محقق در مورد حوزه های فعال ناقلین
مرض لشامنیا در شهر کابل ،فیصدی مصابین لشامنیا در کشور ،وقت
پیدایش ناقل مرض ،زمان کنرتول کیمیاوی ،ارزیابی اپیدیمی مرض در

سطح کشور ،طرق بهرت جلوییری و وقایه مرض لشامنیا به طور همه
جانبه تحلیل و معلومات کافی ارایه منوده است ،در فصل پنجم اهمیت

و ارزش علمی و اقتصادی اثر بر مال یردیده است.

اثر حاوی ( )154صفحه کمریوتری به تعداد( )32جداول ()15

شکل و ( )12یراف میباشد.

اثر هذا به زبان فصیح و روان تحریر یردیده که مطالعه آن برای

اشخاصیکه در آینده تحقیقات تطبیقی انجام دهند ،مأخذ معترب علمی

ج

شمرده میشود .زحامتیکه محرتم محقق در هنگام تحقیق متقبل
یردیده است قابل قدر میباشد.
بنا ًء پروژه علمی– تحقیقی موصوف از نگاه حجم و محتوای علمی

برای ارتقای موصوف از رتبه علمی محقق به رتبه علمی معاون رس
محقق کافی پنداشته میشود .ترفی علمی نام برده را از رتبه علمی

محقق به رتبه علمی معاون رس محقق و چاپ اثر وی را به مقامات
ذیصالح اکادمی علوم پیشنهاد مینامیم تا به ینجینه های علمی کشور

افزوده شود.

با احرتام
معـاون رس محقق الـحاج نـــجــیـــب الله «اریـوبـــی»

آمر انستیتوت بیولوژی مرکز علوم کیمیا ،بیولوژی و زراعت

د

تقریظ
اثر علمی -تحقیقی محرتم محقق عبدالبصیر«اعظم» عضو
علمی انستیتوت بیولوژی مرکز علوم کیمیا ،بیولوژی و زراعت
اکادمی علوم که تحت عنوان«:شیوع مرض لشامنیای جلدی و طرق
جلوییری آن در افغانستان» ترتیب یافته است مطالعه منوده طور
ذیل ابراز میگردد.
اثر شامل مقدمه ،پنج فصل ،نتایج ،پیشنهادات ،فهرست و
مآخذ میباشد که در فصل اول در رابطه به یذشته موضوع تحقیقی،
در فصل دوم معلومات عمومی راج به مرض لشامنیا ،فصل سوم
شامل مواد روش تحقیق ،فصل چهارم نتایج تحقیق و در فصل پنجم
در رابطه به اهمیت و ارزش علمی -اقتصادی مسئله مورد تحقیق،
معلومات مفصل ارایه یردیده است .با در نظر داشت مشکالتیکه در
راه تحقیقات علمی تا هنوز در کشور وجود دارد ،اثر موصوف یک
رساله با ارزش بوده و از مربمیت خاص برخوردار است.شاخص های
اساسی اثر در چگونگی پیشربد کارهای تحقیق ساحوی موضوع
دخیل میباشد .محقق به موفقیت توانسته ساحات اپیدیمی مرض،
ه

ناقلین را در کشور تثبیت مناید ،عالوه بر آن وقت پیدایش ،تعداد
جمعیت ،دوران حیات ،وقت معین کنرتول کیمیاوی پشه های ناقل،
فیصدی مصابین را مشخص منوده و نیز طرق بهرت جلوییری و
کنرتول مرض ،نتایج مطلوب از آن ارایه داشته است که از نظر علم
ایردیمولوژی،پرازیتولوژی و طب وقایوی در خور اهمیت در کشور
میباشد.
بنا ًء پروژه علمی -تحقیقی موصوف از نگاه کاربرد نتایج آن یک
اثر مفید و قابل استفاده میباشد .ارتقای موصوف را از رتبه علمی
محقق به رتبه علمی معاون رسمحقق کامالً کافی پنداشته میشود و
موصوف را مستحق ترفی بر رتبه علمی معاون رسمحقق دانسته
پیشنهاد مینامییم تا به رتبه علمی معاون رسمحقق ترفی منایند و
چاپ اثر وی را در آینده به مقامات ذیصالح اکادمی علوم پیشنهاد
مینامییم تا به ینجینه های علمی کشور افزوده شود .برای موصوف
(ج)

موفقیت و دست آوردهای مزید علمی -تحقیقی را از باریاه خداوند
متنا میداریم.
با احرتام
دوکتور جامل «عبدالنارص»
کوردیناتور لشامنیا
و

مقدمـه
مرض لشامنیا یک مرض پرازیتی ساری انسانی وحیوانی بوده

که توسط پرازیت مخصوص بنام لرتوموناد بوجود می آید؛ مصابیت

به مرض لشامنیا ارتباط به جنس و سن نداشته متام انسان ها مرد و

زن ،اطفال و سالخورده ها در مقابل مرض حساس بوده و با دخول

پرازیت در وجود شان مرض لشامنیازس به وجود می آید.

مرض لشامنیازس ارتباط به موسم سال نداشته در متام

فصول سال قابل مشاهده است اما انتقال مرض از شخص مصاب به

شخص سامل در جهان کهنه  old worldکه افغانستان هم در آن
شامل میباشد ،توسط

پشه های خاکی مؤنث ناقل بنام

های Phlebotomus. Sergentiو  Phlebotomus. papatasiاز

اوایل برج جوزا الی اخیر برج سنبله صورت می ییرد .درجهان

جدید )( New worldانتقال پرازیت توسط L.Infantum

و

 Psychodidaeصورت می ییرد .پشه فوق الذکر در وقت تغذیه با

خون مریض مبتال به مرض لشامنیازس صورت می ییرد؛ در جریان

تغذیه با خون ملوث ،یک تعداد پرازیت های لشامنیا را داخل معده
خود منوده بعد از سرری شدن  10الی  17روز معده پشه ناقل ،از

پرازیت لشامنیا مملو میگردد .ایر این پشۀ خاکی برای تغذیه بعدی

خود یک انسان سامل را مورد یزش قرار دهد یک تعداد پرازیت های

داخل معده خویش را در ناحیه یزش داخل منوده شخص سامل را به
مرض لشامنیای جلدی مصاب میگرداند؛ همه انسان ها در مقابل
1

مرض لشامنیا حساس بوده معافیت طبیعی در مقابل مرض وجود

ندارد.

قابل یاد آوری است که نوع لشامنیازس جلدی باالی سطح

جلد بدن خصوصاً ( در چهره ،اطراف علیا و سفلی) در جای یزش

پشه خاکی ناقل ،زخم را به وجود می آورد؛ این زخم دارای اطراف
سخت بوده و حدود آن با آسانی قابل تشخیص میباشد .

درفصل اول این رساله راج به تاریخچۀ موضوع بحث مفصل

صورت یرفته است .در افغانستان درآثار ابوعلی سینای بلخی در

 9597هــ ش کلمۀ زخم بلن ( )Balkh soreبه میان آمده است.

نخستین مطالعات علمی در مورد لشامنیا در سطح کشور از

ابتالی جیولوژستان رسوی کنندۀ نفت و یاز در شامل کشور در

سال  9169م توسط محققین روسی صورت یرفت.

در فصل دوم راج به خصوصیات مهم مورفولوژیک ،اناتومیک

و ایکالوژیک ناقلین مرض لشامنیا ( phlebotomus.Sergentiو

 )phlebotomus.papatasiوهمچنان راج

به دوران حیات،

تکسانومی و مراحل تکاملی پرازیت لشامنیا ،معرفی انواع لشامنیا و

برخی خصوصیات طبی آنها ،ایردیمی مرض لشامنیازس در کشور،

بررسی علل شیوع مرض در شهر کابل توضیحات الزم بعمل آمده

است.

در فصل سوم راج به مواد و روش تحقیق و همچنان کاربرد

آن در ساحات تحت تجربه مبنظور دریافت فعالیت های دو نوع پشه

2

خاکی متذکره از میتود های تحلیلی ،تجزیوی و احصائیه وی جهت

به دست آوردن نتایج مطلوب استفاده بعمل آمده است.

دراجرای کارهای ساحوی؛ اساساً تثبیت حوزه های فعال

ناقل مرض لشامنیازس در شهر کابل ،دریافت فیصدی مصابین
لشامنیازس در شهر کابل و برخی از والیات کشور ،تعیین وقت

پیدایش ،جمعیت و نسل ییری پشه های ناقل مرض ،دریافت وقت
کنرتول کیمیاوی پشه های خاکی در رشایط آب و هوای کابل و

همچنان راج به خصوصیات بیولوژیکی دو نوع پشه ناقل ،اهداف
تحقیق را در این اثر تشکیل داده است .همچنان در پیشربد تحقیق

درمورد دو نوع پشه فوق الذکر در فصول سال های 9905- 9970هــ
ش ( از اوایل برج جوزا الی اخیر سنبله ) از تلک های چوبی آلوده با

یلسیرین در ساحات تحت تجربه استفاده الزم صورت یرفته است.

در فصل چهارم روی تحلیل و نتایج با استفاده از میتود های

معیاری مبنظور تثبیت حوزه های فعال ناقلین مرض لشامنیا در شهر

کابل ،فیصدی مصابین در مرکز و برخی از والیات کشور ،ارزیابی
اپیدیمی مرض لشامنیا زس در سطح کشور و ارایه طرق بهرت

جلوییری و کنرتول مرض لشامنیازس در افغانستان معلومات

یسرتدۀ در این اثر ارایه یردیده است .در فصل پنجم پیرامون

مؤثریت علمی – اقتصادی ،معلومات الزم ارایه یردیده است؛
درنتیجه ییری عالوه از تحلیل و تجزیه ،نظریات متعددی در مربمیت

موضوع نکات ارزندۀ را در بحث تحقیق انعکاس یافته است در خامته
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