
Тақриз
ба автореферати диссертатсияи Ёров Муродбег Ёрович дар мавзӯи 

«Синтез ва табдилоти ҳосилаҳои нави 1,3-Диоксоланҳои дорои бақияи 
фурфурол», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз руйи 
ихтисоси 02.00.03- Химияиорганикӣ

Ҳаминро зикр кардан ба маврид аст, ки имрӯз глитсерин ва 
ҳосилаҳои сершумори он дар анқариб ҳамаи соҳаҳо мавриди истифода 
қарор доранд. Аз ҳамин сабаб гузаронидани таҳқиқот дар самти синтез 
ва табдилоти ҳосилаҳои хаттӣ ва сиклии глитсерол яке аз масъалаҳои 
мубрам ба ҳисоб меравад. Лозим ба ёдоварист, ки дар байни ҳосилаҳои 
сиклии глитсерин синтез ва табдилоти ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳо 
ҷойи хоссаро ишғол менамояд ва дар асоси онҳо моддаҳои наве синтез 
карда шудаанд, ки дар соҳаҳои тибб, ҳарбӣ, ороишӣ, кишоварзй ва 
монанди инҳо истифода бурда мешаванд. Пешравии синтези органикӣ 
бештар ба таҳия ва баромади усулҳои нави интихобии истеҳсолот, ки ба 
маҳсулоти арзон ва дастрас асос ёфтааст, алоқаманд мебошад. Дар 
байни синфҳои гуногуни пайвастаҳои органикӣ, ки имрӯзҳо таваҷҷӯҳи 
зиёдро ба худ ҷалб кардаанд, яке аз ҷойҳои намоёнро ҳосилаҳои 1,3- 
диоксоланҳо ишғол мекунанд. Ин аз он сабаб аст, ки ҳамин қисми 
молекула дар доираи васеи реагентҳои органикӣ мавҷуд аст, ки аҳамияти 
биологӣ ва физиологӣ доранд ва дар синтези маҳини органикӣ васеъ 
истифода мешаванд.

Навоварии илмии таҳқиқот. Синтези ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳо 
дар як замон дорои бақияи ҳам пирид аз ин ва ҳам полисиклҳо то айни 
замон мавриди омӯзиши дақиқ ва ҳамаҷонибаи мутахассисон қарор 
нагирифта буд. Таҳқиқоти мазкур имкон дод, ки доираи системаҳои 
ҳетеросиклӣ ва полиҳетеросиклӣ дар асоси ҳосилаҳои глисерин васеъ карда 
шуда, молекулаҳои дар як замон дорои бақияи якчанд моддаҳои фаъоли 
биологӣ ба даст оварда шавад. Ин ҳолат аз муҳиммияти баланди илмӣ ва 
моҳияти калони мавзӯи таҳқиқотии мазкур дарак медиҳад. Муалифи кор 
дар натиҷаи гузаронидани таҳқиқоти ҳамаҷониба ба чунин дастовардҳои 
илмӣ ноил гардидааст.

1. аввалин маротиба шароити реаксияи ҳосил кардани ҳосилаҳои 
глитсероли дорои бақияи пирид аз ин таҳқиқ карда шудаст;

2. нахустин бор методикаи синтези ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳо 
дар асоси ҳосилаҳои диолии глитсерол ва эпокси пропанҳо бо фурфурол 



таҳия ва вобастагии баромади моддаҳои нав аз шароити гузаронидани 
раванд муқаррар гардидааст;

3. шароити раванди таъсири мутақобилаи ҳосилаҳои нави 1,3- 
диоксоланҳо бо анҳидриди кислотаи маленат муайян карда шудааст;

4. бори нахуст собит карда шуд, ки зимни реаксияи байни ҳосилаҳои 
анҳидриди эндоксифталии 1,3-диоксоланҳо бо ҳидразинсулфат омехтаи 
ҳам эндоксифталазиндион ва ҳам диҳидроксиэндоксифталазин ҳосил 
мешаванд;

Хулоса автореферати диссертатсияи Ёров Муродбег Ёрович дар мавзуи 
«Синтез ва табдилоти ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳои дорои бақияи 
фурфурол», бо мазмуну муҳтаво, масъалагузорӣ, муҳокимарониҳои 
муфассал ва хулосабарориҳои амиқу дақиқ кори комили илмӣ ва таҳқиқоти 
пурра анҷомёфта мебошад. Мақолаҳои илмии чопнамудаи муҳаққиқ 
мазмун ва мӯҳтавои асосии диссертатсияро инъикос мекунад. 
Автореферати диссертатсия ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон комилан ҷавобгӯ мебошад.

Аз ин рӯ, Ёров Муродбег Ёрович барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои химия аз руйи ихтисоси 02.00.03- Химияи органикӣ 
сазовор аст.
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