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ТАҚРИЗИ 
муассисаи тақриздиҳанда оид ба диссертатсияи номзадии Ёров Муродбег 
Ёрович дар мавзуи «Синтез ва табдилоти ҳосилаҳои нави 1,3- 
диоксоланҳои дорои бақияи фурфурол», ки барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои химия аз рӯйи ихтисоси 02.00.03-Химияи органикӣ

Дар байни моддаҳои сершумори органикӣ глитсерин ва ҳосилаҳои 
он дар аксари соҳаҳо истифода бурда мешаванд. Бинобар ҳамин 
гузаронидани таҳқиқот дар самти синтез ва табдилоти ҳосилаҳои хаттӣ 
ва сиклии глитсерин 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 хосаро ишғол менамояд 
ва дар асоси онҳо моддаҳои наве синтез карда шудаанд, ки дар соҳаҳои 
тиб(б), ҳарбӣ, ороишӣ, кишоварзӣ ва монанди инҳо истифода бурда 
мешаванд.

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 
мавҷуданд, ки фаъолияти биологӣ ва физиологӣ доранд ва дар синтези 
маҳини органикӣ васеъ истифода мешаванд.

Таҳияи усулҳои нави нисбатан одӣ ва қулай ва дар асоси ин 
пайвастаҳои гетеросиклӣ ҳосил кардани полисиклҳои нав имкон 
медиҳад, ки як қатор аналогҳои синтетикии моддаҳои дар соҳҳои 
мухталифи илму техника истифодашаванда ба даст оварда шаванд ва аз 
адабиётҳо маълум аст, ки аксари онҳо ба таври кофӣ омӯхта 
нашудааанд.

Ҳосил кардани ҳосилаҳои гетеро- ва полигетеросиклӣ дар асоси 
глитсерин, 1-хлорпропан-2,3-диол ва фурфурол яке аз вазифаҳои хеле 
муҳим буда, он имкон медиҳад, ки микдори ҳосилаҳои гетеросиклӣ зиёд 
карда шуда, дар байни онҳо моддаҳои фаъоли биологӣ, 
танзимкунандаҳои рушди донаҳои растаниҳо ва моддаҳои фаъоли 
фармакологӣ ҳосил карда шаванд.

Бо назардошти ин, қобилияти баланди реаксионии ҳосилаҳои 
глитсеринро ба инобат гирифта диссертант вазифа гузоштааст, ки 
ҳосилаҳои полигетеросиклии нави глитсеринро дар асоси пропандиолҳо 
ва алкилметилоксиранҳо бо фурфурол ҳосилаҳои 1,3-диоксоланҳои 
дорои бақияи фурфурол, эндоксифталангидрид, эндоксифталазин ва 
эндоксифталазиндионро синтез намуда, хосиятҳои физикию химиявӣ ва 



биологии онҳоро мавриди омӯзиш қарор диҳад. То ҳол реаксияи 
боҳамтаъсиркунии пропандиолҳо ва алкилметилоксиранҳо бо баъзе 
алдегиду кетонҳо омӯхта шудааст.

Бояд зикр намуд, ки маълумот дар адабиёти илмӣ оид ба синтез ва 
омӯзиши ҳосилаҳои 1,3-диоксоланҳо дар асоси пропандиолҳо ва 
алкилметилоксиранҳо бо фурфурол омӯхта нашудаанд. Аз ин лиҳоз, 
омӯзиши реаксияи боҳамтаъсиркунии пропандиолҳо ва 
алкилметилоксиранҳо бо фурфурол ва минбаъд дар асоси моддаҳои 
ҳосилшуда омӯхтани реаксияи Дилс-Алдер ва таъсири гидразинсулфат аз 
аҳамият холӣ набуда, эҳтимолияти истифодаи амалӣ ва назариявӣ дорад.

Кори диссертатсионии Ёров Муродбег Ёрович дар озмоишгоҳи 
кафедраи химияи органикӣ мутобиқ ба мавзуи «Синтези 
полиаминокислотаҳо, пептидҳо дар асоси фуллерен-Сбо, пайвастаҳои 
комплексии аминокислотаҳою пептидҳо, глитсеридҳо ва таҳқиқи 
хосиятҳои онҳо. Экстраксия ва таҳқиқи маводи растанигӣ» (рақами 
бақайдгирии давлатиаш №0116Т1 00741) ба анҷом расидааст.

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот. Синтези ҳосилаҳои нави 1,3- 
диоксоланҳои дар як замон дорои бақияи ҳам пиридазин ва ҳам 
эндоксифталангидрид, эндоксифталазин ва эндоксифталазиндионҳо, 
муайян кардани собитаҳои физикию химиявӣ ва хосиятҳои биологии 
баъзе намояндаҳои онҳо, тасдиқи сохт ва структураҳои пайвастаҳои 
синтезшуда ва таҳияи методикаи ҳосилкунии ин пайвастаҳо дар шароити 
лабораторӣ.

Навовариҳои илмии диссертатсия. Маълум аст, ки синтези ҳосилаҳои 
нави 1,3-диоксоланҳои дар як замон дорои бақияи 
эндоксифталангидрид, эндоксифталазин ва эндоксифталазиндионҳо то 
айни замон мавриди омӯзиши дақиқ ва ҳамаҷонибаи мутахассисон қарор 
нагирифта аст. Таҳқиқоти мазкур имкон медиҳад, ки доираи системаҳои 
ҳетеросиклӣ ва полиҳетеросиклӣ дар асоси ҳосилаҳои глисерол 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. 
Диссертант дар натиҷаи гузаронидани таҳқиқоти ҳамаҷониба ба чунин 
дастовардҳои илмӣ ноил гардидааст:

-аввалин маротиба шароити реаксияи ҳосил кардани ҳосилаҳои 
глитсерини дорои бақияи пиридазин таҳқиқ карда шудааст;

-нахустин бор методикаи синтези ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳо 
дар асоси ҳосилаҳои диолии глитсерин ва эпоксипропанҳо бо фурфурол 
таҳия ва вобастагии баромади моддаҳои нав аз шароити гузаронидани 
раванд муқаррар гардидааст;

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

-дар натиҷаи омӯзиши хосияти фармакологӣ муайян карда шудаст, 
,ки намояндаҳои нави ҳосилаҳои 1,3-диоксолан дорои заҳрогинии паст 



буда, дорои хосиятҳои гипотензивӣ, антикоагулянтӣ, ситотоксӣ ва 
фаъолияти зиддимикробӣ мебошанд;

-фаъолнокии метаболии баъзе ҳосилаҳои глисерол ба варамкунӣ, 
сабзиш, рушди майсаҳо ва решачаҳои ҷанинии навъҳои гандуми “Ватан” 
ва “Наврӯз” муқаррар гардидаанд;

- бо барномаи пешгӯии компютерӣ (системаи РА88) нишон 
додааст, ки дар байни моддаҳои ба даст овардашуда доруҳои 
потенсиалии биологии фаъоли дорои доираи васеи таъсири физиологӣ, 
яъне хусусиятҳои гербисидӣ ва пешбарандаи нашъунамо мебошад.

Аҳамияти илмӣ-амалии таҳқиқот дар он асос меёбад, ки дар 
диссертатсия:
- усули қулайи синтези ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳо дар асоси 
ҳосилаҳои диолии глитсерин ва эпоксипропанҳо бо фурфурол коркард 
шудааст;

- ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳои дар як замон дорои бақияи 
эндоксифталангидрид, эндоксифталазин ва эндоксифталазиндионҳои 
синтезшуда дар комплекси агросаноатӣ ва тиб(б) истифода бурдан мумкин 
аст;

- аз маҳсулотҳои нисбатан дастрас ва арзон: эпихлоргидрин, 1- 
хлорпропан-2,3-диол ва фурфурол ҳосил намудани маҷмӯи васеи 
ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳои дар як замон дорои бақияи 
эндоксифталангидрид, эндоксифталазин ва эндоксифталазиндион 
имконпазир аст;

- натиҷаҳои моддаҳои ҳосилкардашуда маводи маълумотӣ ба ҳисоб 
рафта, барои мутахассисоне, ки ба синтези моддаҳои органикӣ машғуланд 
ва дар раванди таълим ҳангоми хондани лексия аз химияи органикӣ, 
биоорганикӣ, глитсерин ва курсҳои махсус ба таври васеъ истифода 
намудан мумкин аст.

Арзиши амалии таҳқиқот аз он бармеояд, ки натиҷаҳои бадастомада 
дар раванди таълим дар кафедраи химияи органикии факултети химияи 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳангоми хондани курсҳои махсус, иҷрои 
корҳои курсӣ, дипломӣ ва таҳқиқотӣ татбиқ гардида, донишҷӯён, 
магистрантон ва унвонҷӯён натиҷаҳои кори мазкурро мавриди истифода 
қарор дода метавонанд.

Нуқтаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшуда:
- таҳияи методикаи синтези ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳо ва 

дар асоси онҳо ҳосил кардани полисиклҳои дорои бақияи анҳидриди 
кислотаи фталат, диҳидроксипиридазин ва пиридазиндион;

- муайян кардани таъсири омилҳои мухталиф (таносуби 
моддаҳои таъсиркунанда, ҳалкунанда, катализатор, ҳарорат ва монанди 
инҳо) ба баромади ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳои дар як замон дорои 
бақияи ҳам пиридазин ва ҳам полисиклҳо;

- собит кардани сохт, таркиб, структура ва тозагии ҳосилаҳои 
нави сиклии глитсерин бо истифодаи асбобҳои спектралии замонавӣ;



- таҳқиқи хосиятҳои фармакологии баъзе ҳосилаҳои нави 1,3- 
диоксоланҳо;

- омӯзиши таъсири ҳосилаҳои 1,3-диоксоланҳо (М-1, М-2, М-3, М- 
4, М-5, М-6) ба миқдори пигментҳои фотосинтетикӣ дар майсаҳои 
гандуми навъҳои “Ватан” ва “Наврӯз” дар зинаҳои ибтидоии рушду 
нумӯъ.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.
Диссертатсия ба якчанд банди шиносномаи ихтисоси 02.00.03 - 

«Химияи органикӣ» мутобиқат мекунад:
Мувофиқи банди 1. Омӯзиши сохт ва хосиятҳои пайвастаҳои 

органикӣ бо истифодаи усулҳои химиявӣ, физикӣ-химиявӣ, физики 
таҳқиқот ва ҳисобҳои назариявӣ. -боби 2.З.;

Мувофиқи банди 2. Омӯзиши қобилияти реаксионӣ ва механизмҳои 
реаксияҳои пайвастаҳои органикӣ. Тавсифи назариявии вобастагиҳои 
байни сохт, хосият ва қобилияти реаксионии пайвастаҳои органикӣ. - 
бобҳои 1.2. ва 2.3;

Мувофиқи банди 3. Кашфи реаксияҳои нави пайвастаҳои органикӣ 
ва усулҳои таҳқиқи онҳо. -боби 2.З.;

Мувофиқи банди 6. Химияи органики саноатӣ ва асосҳои илмии 
технологияи синтези органикӣ. -бобҳо. 1.2 ва 2.3.
Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Кори илмй дар ҳаҷми 144 саҳифаи матни 
компютерӣ тартиб дода шудааст. Он аз сарсухан, маълумоти 
сарчашмаҳо, муҳокимаи натиҷаҳо, қисми таҷрибавӣ, хулосаю 
пешниҳодот иборат буда, 11 ҷадвал ва 41 расм дорад. Рӯйхати адабиёти 
истифодашуда 179 сарчашма, аз он ҷумла 48 сарчашмаро бо забонҳои 
хориҷӣ дар бар мегирад.

Дар муқаддима - муҳимияти мавзӯи диссертатсия, дараҷаи омӯзиши он, 
объект, предмети таҳқиқот ва ҳадафу вазифаҳо асоснок карда шуда, 
мақсади кор, масъалаҳои он ва мушкилотҳои таҳқиқот оварда шудааст. 
Инчунин навоварии кори илмӣ ва аҳамияти амалии натиҷаҳо, мавқеъҳои 
дифоъшаванда инъикос гардида, конференсияҳои илмие, ки дар онҳо 
маводи диссертатсия баррасӣ ва ташхис шудааст, номбар гардидааст.

Дар боби аввал (Шарҳи адабиёт). Иттилоот ва таҳлили адабиёти 
мавҷуда оид ба мавзӯи диссертатсия оварда шуда, усулҳои синтез, 
хосиятҳои химиявӣ ва соҳаҳои истифодабарии 1,3-диоксоланҳо маълумот 
дарҷ ёфтааст. Дар асоси таҳлили адабиёти илмӣ хулоса бароварда шуда, 
интихоби мавзӯи диссертатсия асоснок карда шудааст.

Боби дуюм қисми экперименталӣ буда, методи синтези якқатор 
ҳосилаҳои
синтези ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳо дар асоси глисероли дорои 
бақияи пиридазин бо фурфурол мавриди омӯзиш қарор гирифта, моддаи 
нави 2-фурил-4(6'-ҳидроксипиридаз-3'-ил)оксиметил - 1,3-диоксолан 
синтез карда шуданд. Муқаррар карда шудааст, ки раванди синтез дар 
муҳити ҳалкунандаҳои органикӣ (бензолӣ) ва дар иштироки катализатори 



чорхлориди қалъагӣ гузаронида шудааст. Баромади маҳсули мақсаднок 
83 %-ро ташкил додааст. Сохт, таркиб ва тозагии онҳо бо усули таҳлили 
элементӣ, спектрҳои ИС, массавӣ, РМЯ ва хромотографияи маҳинқабат 
тасдиқ карда шуда, мавриди омӯзиш қарор гирифта шуданд.

Боби сеюм муҳокимаи натиҷаҳои илмӣ буда, тарзи таҳқиқ ва синтези 
якқатор ҳосилаҳои ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳо дар асоси ҳосилаҳои 
аминоэфири глисерол бо фурфурол
нишон додашудааст. Сохт, таркиб ва тозагии онҳо бо усули таҳлили 
элементӣ, спектрҳои ИС, Масс., РМЯ ва хромотографияи маҳинқабат 
тасдиқ карда шуда, мавриди омӯзиш қарор гирифта шудааст.

Муҳақиқ таъкид менамояд, ки собитҳои физикӣ-химиявии моддаҳои 
ҳосилкардашуда, ҳамчун маводи маълумотӣ ба ҳисоб мераванд ва барои 
мутахассисоне, ки ба синтези пайвастҳои фаъоли биологӣ машғуланд, 
инчунин дар раванди таълим ҳангоми хондани лексия аз химияи органикӣ, 
биоорганикӣ ва курсҳои махсус аз манфиат холӣ набуда, донишҷӯён ва 
унвонҷӯён натиҷаҳои кори мазкурро мавриди истифода қарор дода 
метавонанд.

Дар хулосаи диссертатсия зимни таҳқиқ ва омӯзиши реаксияи 
боҳамтаъсиркунии ҳосилаҳои нави 1,3-диоксолан бо фурфурол аз тарафи 
довталаби дарёфти дараҷаи илмй натиҷаҳои басо арзишманди илмию 
амалӣ ба таври мухтасар дар бандҳои ҷудогона возеҳу мушаххас оварда 
шудааст.

Дар баробари комёбиҳои арзишманди илмӣ дар диссертатсия баъзе 
нуктаҳои баҳснок ва тавсиявӣ ба мушоҳида мерасад, аз ҷумла:

1. Дар боби якум, ки тафсири адабиёт мебошад, муаллиф на ҳама вақт 
реаксияи хоси ҳосилкунии 1,3-диоксоланҳоро меоварад. Агар чунин 
реаксияҳо оварда мешуданд, ҳангоми хондани диссертатсия аёнияти 
онҳо бештар ба назар мерасид.

2. Ҳамчунин дар боби якум доир ба таҳқиқотҳои пеш аз муаллиф 
иҷрошуда дар ҳамин мактаб камтар маълумот оварда шудааст.

3. Дар боби дуюм ва сеюм доир ба моддаҳои синтезшуда баъзан 
такроран асноди физикию кимиёвӣ оварда шудааст. Барои такрор 
нашудан дар як ҷо овардани ин санадҳо кифоя буд.

4. Дар боби сеюм баъзе спектрҳо хира буда, хатҳои онҳо намоён нест
5. Дар автореферат ва диссертатсия баъзе хатогиҳои имлои дида 

мешаванд.
Ниҳоят дар охир ҳаминро таъкид карданием, ки камбудиҳои дар боло 

зикршуда чузъӣ, дуюмдараҷа ва тавсиявӣ буда, ба ҳеҷ ваҷҳ қиммати кори 
илмиро паст намекунанд

Кори диссертатсионии Ёров Муродбег Ёрович дар мавзӯи «Синтез 
ва табдилоти ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳои дорои бақияи фурфурол», 
бо мазмуну муҳтаво, масъалагузорӣ, муҳокимарониҳои муфассал ва 
хулосабарориҳои амиқу дақиқ диссертатсия комили илмӣ ва таҳқиқоти 
пурра анҷомёфта буда, мазмуни он бо муҳтавои он дар автореферати 
диссертатсия оварда шуда мувофиқат менамояд. Мақолаҳои илмии 
чопнамудаи муҳаққиқ мазмун ва мӯҳтавои асосии диссертатсияро 



инъикос мекунад. Диссертатсия ба талаботи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон комилан 
ҷавобгӯ мебошад. Аз ин рӯ, муаллифи диссертатсия барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз руйи ихтисоси 02.00.03- 
Химияи органикӣ сазовор аст.

Тақриз дар ҷаласаи васеи кафедраи химияи органикӣ ва биологии 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 
аз "06" феврали соли 2023, протоколи № 7 муҳокима ва баррасӣ гардид.

Дар ҷаласа 11 нафар иштирок карданд. Натиҷаи овоздиҳӣ: 
«тарафдор» - 11 нафар;
«зид ва бетараф» - нест.

Тақриз тартиб дода шуд: 
Мудири кафедраи химияи органикӣ 
ва биологии ДДОТ ба номи 
Садриддин Айнӣ н.и.х., дотсент азрӯи 
ихтисоси 02.00.03-Химияиорганикӣ

Дотсенти кафедраи химияи 
органикӣ ва биологии ДДОТ ба номи 
Садриддин Айнӣн н.и.х., дотсент аз рӯи 
ихтисоси 02.00.03- Химияи органикӣ

Имзои Ё.Т. Гулов ва Х.А. Бобиевро

Гулов Т.Ё.

Бобиев Х.А.

тасдиқ мекунам: Сардори шуъбаи 
кадрҳо ва корҳои махсуси
ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ
«соли 2023

Мустафозода А.

о
КОРХОИ

МАХСУОСуроға:
734003, ш. Душанбе, хиёбони РӯдакйП2Г£^ 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикисто^Д*-^ 
ба номи С. Айнӣ. Тел.: (+992)-907-80-70-10.
Е-шай: §и1оу1964@ Ьк.ги


