
Тақризи
муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Ёров Муродбег Ёрович дар 

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

Ҳаминро зикр кардан бамаврид аст, ки имрӯз глитсерин ва 
ҳосилаҳои сершумори он дар ҳамаи соҳаҳо мавриди истифода қарор 
доранд. Аз ҳамин сабаб 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), ҳарбй, ороишӣ, кишоварзӣ 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 мавҷуданд, ки фаъолияти биологӣ ва физиологӣ доранд ва дар 
синтези маҳини органикӣ васеъ истифода мешаванд.

Таҳияи усулҳои нави нисбатан одӣ ва қулай ва тағйир додани 
усулҳои маълуми синтези пайвастаҳои дорои бақияи 1,3-диоксоланҳо 
имкон медиҳад, ки як қатор аналогҳои синтетикии моддаҳои дар соҳҳои 
мухталифи илму техника истифодашаванда ба даст оварда шаванд, ки 
аксари онҳо ба таври кофӣ омӯхта нашудааанд.

Сарфи назар аз шумораи зиёди корҳо, ки ба табдил додани 
атсеталҳои сиклии ивазшаванда ва ҳосилаҳои онҳо бахшида шудаанд, 
потенсиали синтетикӣ ва биологии ин пайвастаҳо ҳанӯз дар дараҷаи 
зарурӣ мавриди омӯзиш қарор нагирифтааст. Ҳамин тариқ, синтез ва 
таҳқиқи ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳои дорои бақияи фурфурол дар 
асоси ҳосилаҳои глитсерин дорои аҳамияти муҳими илмӣ буда, имкон 
дорад, ки дар байни ин пайвастаҳои синтезшуда моддаҳои фаъоли 
биологӣ ва моддаҳои дорои хосиятҳои муҳим пайдо карда шудаанд.

Яке аз вазифаҳои хеле муҳим аз ҳосил кардани ҳосилаҳои 
полигетеросиклӣ дар асоси глитсерин, 1-хлорпропан-2,3-диол ва 
фурфурол иборат буда, он имкон медиҳад, ки микдори ҳосилаҳои 
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гетеросиклӣ зиёд карда шуда, дар байни онҳо моддаҳои фаъоли биологӣ, 
танзимкунандаҳои рушди донаҳои растаниҳо ва моддаҳои фаъоли 
фармакологӣ ҳосил карда шудааст. Кори мазкур актуалӣ буда 
пайвастаҳои синтезкардашуда аз ҷиҳати биологӣ фаъол ба шумор рафта 
роҳ ба самти фарматсевтӣ мекушояд. Ба ғайр аз ин онҳо дар соҳаи тиб 
имконияти тавсия намуданро доранд.

Барои ноил шудан ба мақсад дар кори диссертатсионӣ унвонҷӯ 
масъалаҳои зеринро ҳал намудааст. Синтези ҳосилаҳои нави 1,3- 
диоксоланҳои дар як замон дорои бақияи ҳам пиридазин ва ҳам 
полисиклҳо, 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.

Барои расидан ба ҳадафи рисолаи диссертатсионӣ муаллиф 
вазифаҳои зеринро ҳал намудааст:

-таҳқиқи шароити реаксияи ҳосил кардани ҳосилаҳои глисероли 
дорои бақияи пиридазин;

- таҳияи методикаи синтези ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳо дар 
асоси ҳосилаҳои диолии глисерол ва эпоксипропанҳо бо фурфурол;

- муайян кардани шароити реаксионии таъсири мутақобилаи 
ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳо бо анҳидриди кислотаи маленат;

-омӯзиши шароити гузариши реаксияи байни ҳосилаҳои анҳидриди 
эндоксифталии 1,3-диоксоланҳо бо ҳидразинсулфат;

-таҳлили спектралии моддаҳои нави синтезшуда ва муайян кардани 
собитаҳои физикию химиявии онҳо бо истифодаи асбобҳои спектралии 
замонавӣ;

-ҷустуҷӯи соҳаҳои истифодаи амалии баъзе намояндаҳои моддаҳои 
синтезшуда, омӯзиши хосиятҳои фармакологӣ ва физиологии онҳо.

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо: маълумотҳои бадастомада бо 
усулҳои замонавии физикӣ-химиявии таҳқиқот, коркарди статикии 
натиҷаҳо таъмин ва асоснок карда шудаст. Барои муайян намудани 
сифатан ва микдоран таркиби массаи реаксионӣ аз усулҳои зерини 
таҳлил истифода намудааст: хроматографияи гази-моеъ (дар таҷҳизоти 
«Кристалл 2000»), спектроскопияи массавӣ (дар таҷҳизоти «Хроматэк- 
Кристалл 5000М» бо информатсияи N187 2012), РМЯ-спектрометрия 
(дар таҷҳизоти «Вгикег АМ-500» бо частотаи кории 500 ва 125 МГс).

Навовариҳои илмии таҳқиқот: Синтези ҳосилаҳои нави 1,3- 
диоксоланҳои дар як замон дорои бақияи ҳам пиридазин ва ҳам 
полисиклҳо то айни замон мавриди омӯзиши дақиқ ва ҳамаҷонибаи 
мутахассисон қарор нагирифта буд. Таҳқиқоти мазкур имкон дод, ки 
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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. Дар натиҷаи гузаронидани таҳқиқоти ҳамаҷониба 
муаллифи кор ба чунин дастовардҳои илмӣ ноил гардидааст:

аввалин маротиба шароити реаксияи ҳосил кардани ҳосилаҳои 
глисероли дорои бақияи пиридазинро таҳқиқ намудааст;

нахустин бор методикаи синтези ҳосилаҳои нави 1,3- 
диоксоланҳо дар асоси ҳосилаҳои диолии глисерол 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 шудаст;

- 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;

- ҳамагӣ 47 ҳосилаҳои нави глисерол синтез карда шуда, сохт, 
таркиб, структура ва тозагии онҳо бо истифодаи асбобҳои спектралии 
замонавӣ собит намудааст;

- дар натиҷаи омӯзиши хосияти фармакологӣ муайян карда шуд, 
ки намояндаҳои нави ҳосилаҳои 1,3-диоксолан дорои заҳрогинии паст 
буда, дорои хосиятҳои гипотензивӣ, антикоагулянтӣ, ситотоксӣ ва 
фаъолияти зиддимикробӣ мебошанд, омухтааст;

- фаъолнокии метаболии баъзе ҳосилаҳои глисерол ба варамкунӣ, 
сабзиш, рушди майсаҳо ва решачаҳои ҷанинии навъҳои гандуми

ва “Наврӯз” муқаррар гардиданд;
барномаи пешгӯии компютерӣ (системаи РА88) нишон дод, ки 

дар байни моддаҳои ба даст овардашуда доруҳои потенсиалии биологии 
фаъоли дорои доираи васеи таъсири физиологӣ, яъне хусусиятҳои 
гербисидӣ ва пешбарандаи нашъунамо пайдо шудаанд.

Аҳамияти илмию амалии таҳқиқот:
- усули қулайи синтези ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳо дар асоси 

ҳосилаҳои диолии глитсерин ва эпоксипропанҳо бо фурфурол коркард 
шуданд;

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

Нуктаҳои асосии ба дифоъ пешниҳодшуда:

- таҳияи методикаи синтези ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳо ва 
дар асоси онҳо ҳосил кардани полисиклҳои дорои бақияи анҳидриди 
кислотаи фталӣ (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 глисерол 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 илмй.
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.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия: Эътимоднокии 
натиҷаҳои пешниҳодшуда тавассути истифодаи усулҳо ва усулҳои 
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исботшуда, инчунин аслӣ таъмин карда шудааст. Дар таҷҳизоте, ки аз 
озмоиши давлатӣ гузаштааст, таҳқиқоти таҷрибавӣ гузаронида шуд. 
Натиҷаҳои санҷишҳои биологӣ дар миқдори кофӣ якчанд маротиба 
такрор кардан ба даст оварда шуданд. Натиҷаҳои татқиқот чандин 
маротиба дар конференсияҳои байналмилалии илмию амалӣ дар мавзуи 
“Вазъи муосири алоқамандии илм бо истеҳсолот ва рушди 
инноватсионии иқтисодиёт” (бахшида ба ҷашнгирии 30-солагии XVI 
сессияи Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 10-солагии ташкилёбии 
Филиала ДМТТ “МИСиС” дар ш. Душанбе) (Душанбе, 2022); “Химияи 
ҳосилаҳои глитсерин: синтез, хосиятҳо ва самтҳои истифодабарӣ”, 
бахшида ба соли байналмилалии химия ва хотираи д.и.к., профессор, 
узви вобастаи АИ ҶТ Кимсанов Б.Х. (Душанбе, 2021); мизи гирди 
ҷумҳуриявии илмию амалй бахшида ба 75 -солагии профессор Усмонов 
Р., ба ҷашнҳои «5500-солагии Саразми бостонӣ», «700-солагии шоири 
барҷастаи тоҷик Камоли Хуҷандӣ» ва «Бистсолаи омӯзиш ва рушди 
фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 
202.0-2040)» (Душанбе 2020); конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ 
дар мавзӯи «Асосҳои рушд ва дурнамои илми химия дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» (Душанбе-2020); конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ 
(бо иштироки олимони хориҷӣ) дар мавзӯи «Истифодаи технологияи 
навин дар таълими фанҳои табиӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 
умумӣ ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ» бахшида ба 150-солагии 
ҷадвали даврии элементҳои химиявии Д.И. Менделеев (Душанбе - 2019); 
конференсияии Байналмиллалии «Пайвастагиҳои комплексй ва 
ҷамбаҳои истифодаи онҳо» (Душанбе-2018); конференсияи ҷумҳуриявии 
илмию амалӣ бахшида ба Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои 
рушди устувор, солҳои 2018-2028», «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ», 140-солагии Қаҳрамони Тоҷикистон Садриддин Айнӣ" ва "70- 
солагиии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон" (Душанбе-2018); 
конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи «Мушкилоти 
истифодаи усулҳои муосири физикӣ ва химиявии таҳлил ва омӯзиши 
маводҳо» (Душанбе 2018); конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ 
ҳайати устодону кормандони ДМТ бахшида ба «20-солагии Рӯзи ваҳдати 
миллӣ» ва «Соли ҷавонон», (Душанбе-2017); конференсияи ҷумҳуриявии 
илмию амалӣ ҳайати омӯзгорон ва кормандони ДМТ бахшида ба «25- 
солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Душанбе-2016); 
конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ «Дуромад ва инкишофи илми 
муосир оид ба нанохимия, нанотехнология ва синтези моддаҳои аз 
ҷиҳати биологӣ фаъол» (Душанбе-2015) муаррифӣ ва муҳокима карда 
шудаанд.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва ё мавзӯьҳои илмӣ.
Кори диссертатсионӣ дар озмоишгоҳи кафедраи химияи органикӣ 

мутобиқ ба мавзуи «Синтези полиаминокислотаҳо, пептидҳо дар асоси 
фуллерен-Сбо, пайвастҳои комплексии аминокислотаҳою пептидҳо, 
глитсеридҳо ва таҳқиқи хосиятҳои онҳо, экстраксия ва таҳқиқи маводи 
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растанигӣ» (рақами бақайдгирии давлатиаш №0116Т1 00741) ба анҷом 
расидааст.

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия: Оид ба мавзуи рисолаи 
диссертатсионӣ 20 мақола нашр гардидааст, аз ҷумла 4 мақола дар 
маҷаллаҳои тавсиянамудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва 16 мақола дар маводи конференсияҳои илмию амалии 
байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ нашр шудааст.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия.
Кори илмӣ 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.

Сарфи назар аз ҳаҷми калон ва бисёрҷабҳаи кори диссертатсионии 
дар сатҳи баланди илмӣ-эксперименталӣ иҷро кардашуда якчанд 
мулоҳизаҳоро қайд кардан лозим аст:

1. Гарчанде дар боби якуми диссертатсия (тафсири адабиёт) доир ба 
усулҳои ҳосилкунӣ, хосиятҳои химиявӣ ва соҳаҳои истифодабарии 
ҳосилаҳои 1,3 -диоксоланҳо маълумоти зиёд оварда шудааст, вале ба 
назари банда он пурра ҳамаи маълумоти мавҷударо дарбар намегирад. 
Масалан, ба таҳқиқотҳои баъзе олимони ватанй, ки дар пояи Институти 
химияи АМИ Тоҷикистон хосиятҳои фармакологии моддаҳои ба ҳамин 
монанд омӯхташуда маълумот оварда нашудааст.

2. Дар боби дуюм (қисми эксперименталӣ) хуб хосиятҳои физикии қариб 
ҳамаи моддаҳо оварда шуданд, ҳол он ки ин хосиятҳо боз дар боби 
сеюм (муҳокимаи натиҷаҳо) низ вомехӯранд. Хуб мебуд онро танҳо дар 
як ҷо меовард.

3. Муаллиф ҳангоми ҳосил кардани ҳосилаҳои 1,3 -диоксоланҳо асосан аз 
ҳосилаҳои метилоксиран ва пропандиол-2,3 дар иштироки 
катализаторҳои гуногун истифода бурдааст, вале на дар ҳама ҳолатҳо 
доир ба механизми таъсири катализаторҳо ва ҳалкунанда дар боби 
муҳокимаи натиҷаҳо маълумот пешкаш менамояд. Ба назари банда, хуб 
мебуд механизми таъсири катализатор ва ҳалкунандаҳоро дар ҳолатҳои 
гуногун нишон медод.

4. Ҳангоми омӯхтани реаксияи Дилс-Алдер унвонҷӯ доир ба механизми 
гузариши реаксия ягон маълумот пешниҳод накардааст.

5. Ҳангоми омӯзиши таъсири байниҳамдигарии ҳосилаҳои 
эндоксифталангидрид бо гидразинсулфат муаллиф омехтаи ҳосилаҳои 
дигидроксиэндоксифталазин ва эндоксифталазиндионро ҳосил ва ҷудо 
кардааст, аммо вобастагии ҳосилшавии ин шаклҳои таутомерӣ аз 
омилҳои гуногун на дар ҳама мавридҳо таҳлил карда шудааст.

6. Дар бисёр спектрҳои ҳам ИС ва ҳам РМЯ сифати онҳо паст буда, на 
ҳамаи соҳаҳои фурӯбарӣ ва лағжиши химиявӣ нишон дода нашудааст.

7. Ҳангоми хондани диссертатсия ва автореферат баъзе ҷумлаҳои аз 
ҷиҳати грамматикӣ на он қадар муносиб (саҳифаҳои 26, 37, 41, 78, 96 
ва 123 дар диссертатсия ва 14, 18 ва 23 дар автореферат) вомехӯранд. 
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Камбудиҳои ҷойдошта қиммати корро коста намекунад чузъӣ, 
дуюмдараҷа ва дар оянда барои диссертант ислоҳшаванда мебошад.

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 диссертатсия комили илмӣ ва таҳқиқоти 
пурра анҷомёфта буда, мазмуни он бо муҳтавои 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.

Муқарризи расмӣ:
Пулатов Элмурод Холиқулович - доктори 
илмҳои химия, сарходими илмии лабораторияи 
«Синтези органикӣ»-и Институти химияи ба номи 
В. И. Никитини АкадеХтияи миллии илмҳои 
Тоҷикистон у ± !

(Ихтисос 02.00.03- Химйяи органикӣ)
Суроға 734063, ш. Душанбе хиёбони Айнӣ 299/2.
Тел.: (+992)907851676
Е-шай: Ри1о4510@таИ.ш

Имз'

тицц^г

г илмҳои химия Э.Х. Пулатовро 
т: Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои 
гихуди химияи ба номи В.И. 
(СМНЯИмиллии илмҳои Тоҷикистон

соли 2023
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