
ХУЛОСАИ

комиссияи ташхиси Шурой диссертатсионии 6D. КОА-010 дар назди 

Донишгоҳи миллим Тоҷикистон оид ба диссертатсияи номзадии Ёров 

Муродбег Ёрович дар мавзӯи «Синтез ва табдилоти ҳосилаҳои нави 1,3- 

диоксоланҳои дорой бақияи фурфурол», ки барои дарёфти дараҷаи илмии 

номзади ИЛМҲОИ химия аз руйи ихтисоси 02.00.03-Химияи органики пешниҳод 

шудааст:

Муҳимияти мавзӯъ: Ҳаминро зикр кардан бамаврид аст, ки имрӯз 

глисерол ва ҳосилаҳои сершумори он дар анқариб ҳамаи соҳаҳо мавриди 

истифода қарор доранд. Аз ҳамин сабаб гузаронидани таҳқиқот дар самти 

синтез ва табдилоти ҳосилаҳои хаттй 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 моддахои наве синтез карда шудаанд, ки 

дар соҳаҳои тиб(б), ҳарбӣ, ороишй, кишоварзй ва монанди инҳо истифода 

бурда мешаванд.

Пешравии синтези органики бештар ба таҳия ва баромади усулҳои нави 

интихобии истеҳсолот, ки ба маҳсулоти арзон ва дастрас асос ёфтааст, 

алоқаманд мебошад. Дар байни синфҳои гуногуни пайвастаҳои органики, 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 органикй мавҷуданд, ки 

фаъолияти биологи ва физиологи доранд ва дар синтези маҳини органикй 

васеъ истифода мешаванд.

Таҳияи усулҳои нави нисбатан одй ва кулай ва тагйир додани усулҳои 

маълуми синтези пайвастаҳои дорой бақияи 1,3-диоксоланҳо имкон медиҳад, 

қатор аналогҳои синтетикии моддаҳои дар соҳҳои мухталифи илму 

техника истифодашаванда ба даст оварда шаванд, ки аксари онҳо ба таври 

кофӣ омӯхта нашудааанд.

ки як



сиклии

Сарфи назар аз шумораи зиёди корҳо, ки ба табдил додани атсеталҳои 

ивазшаванда ва ҳосилаҳои онҳо бахшида шудаанд, потенсиали 

синтетики 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 шаванд.

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 гетеросиклӣ зиёд карда 

шуда, дар байни онҳо моддаҳои фаъоли биологӣ, танзимкунандаҳои рушди 

донаҳои растаниҳо ва моддаҳои фаъоли фармакологи ҳосил карда шаванд.

Бо назардошти ин, қобилияти баланди реаксионии ҳосилаҳои 

глитсеринро ба инобат гирифта диссертант вазифа гузоштааст, ки ҳосилаҳои

ин,

нави ваполигетеросиклии нави глитсеринро дар асоси пропандиолҳо 

алкилметилоксиранҳо бо фурфурол ҳосилаҳои 1,3-диоксоланҳои дорои 

бақияи фурфурол, эндоксифталангидрид, 

эндоксифталазиндионро синтез намуда, хосиятҳои физикию химиявӣ ва 

биологии онҳоро мавриди омӯзиш қарор диҳад. То ҳол реаксияи 

боҳамтаъсиркунии пропандиолҳо ва алкилметилоксиранҳо бо баъзе алдегиду

фурфурол,

асоси

эндоксифталазин ва

ваҳосилаҳои

кетонҳо омухта шудааст.

Бояд зикр намуд, ки маълумот дар адабиёти илмӣ оид ба синтез ва 

омӯзиши ҳосилаҳои 1,3-диоксоланҳо дар асоси пропандиолҳо 

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.



Диссертатсия. Кори диссертатсионии Ёров Муродбег Ёрович дар 

ОЗМ0ИШГОҲИ кафедраи химияи органикй мутобиқ ба мавзуи «Синтези 

пептидҳо дар асоси фуллерен-Сбо, пайвастаҳоиполиаминокислотаҳо,

1,3-

комплексии аминокислотаҳою пептидҳо, глитсеридҳо ва таҳқиқи хосиятҳои 

онҳо. Экстраксия ва таҳқиқи маводи растанигӣ» (рақами бақайдгирии 

давлатиаш №0116TJ 00741) ба анҷом расидааст,

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот. Синтези ҳосилаҳои нави 

диоксоланҳои дар як замон дорои бақияи эндоксифталангидрид, 

эндоксифталазин ва эндоксифталазиндионҳо, муайян кардани собитаҳои 

физикию химиявӣ ва хосиятҳои биологии баъзе намояндаҳои онҳо, тасдиқи

як замон

ва таҳияи методикаисохт ва структураҳои паивастахои синтезшуда 

ҳосилкунии ин пайвастаҳо дар шароити лабораторӣ.

Навовариҳои илмии таҳқиқот. Синтези 

диоксоланҳои дар як замон дорои бакияи 

эндоксифталазин ва эндоксифталазиндионҳо то айни замон мавриди омӯзиши 

дақиқ ва ҳамаҷонибаи мутахассисон қарор нагирифта буд. Таҳқиқоти мазкур 

имкон дод, ки доираи системаҳои ҳетеросиклӣ ва полиҳетеросиклй дар асоси 

ҳосилаҳои глисерол васеъ карда шуда, молекулаҳои дар як замон дорои бақияи 

якчанд моддаҳои фаъоли биологй ба даст оварда шавад. Ин холат аз 

муҳиммияти баланди илмй ва моҳияти калони мавзӯи таҳқиқотии мазкур 

дарак медиҳад. Дар натиҷаи гузаронидани таҳқиқоти ҳамаҷониба ба чунин 

дастовардҳои илмй ноил гардидааст:

-аввалин маротиба шароити реаксияи ҳосил кардани ҳосилаҳои 

глитсерини дорои бақияи пиридазин таҳқиқ карда шуд;

-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

ҳосилаҳои нави

дар як замон

1,3- 

эндокси фтал ангидрид,

гардид;

-шароити раванди таъсири мутақобилаи ҳосилаҳои 

диоксоланҳо бо анҳидриди кислотаи маленат муайян карда шуд;

нави 1,3-



бори нахуст собит карда шуд, ки зимни реаксияи байни ҳосилаҳои 

анҳидриди эндоксифталии 1,3-диоксоланҳо бо ҳидразинсулфат омехтаи ҳам 

эндоксифталазиндион ва хам диҳидроксиэндоксифталазин ҳосил мешаванд;

-дар натиҷаи омузиши хосияти фармакологи муайян карда шуд, ки 

намояндахои нави хосилаҳои 1,3-диоксолан дорои заҳрогинии паст буда, 

дорои ХОСИЯТҲОИ гипотензивй, антикоагулянтй, ситотоксй ва фаъолияти 

зиддимикробй мебошанд;

-фаъолнокии метаболии баъзе ҳосилахои глисерол ба варамкунй, 

сабзиш, рушди майсахо ва решачахои ҷанинии навъҳои гандуми “Ватан” ва 

“Наврӯз” муқаррар гардиданд;

-барномаи пешгӯии компютерй (системаи PASS) нишон дод, ки дар 

байни моддаҳои ба даст овардашуда дорухои потенсиалии биологии фаъоли 

дорои доираи васеи таъсири физиологи, яъне хусусиятхои гербисидй ва 

пешбарандаи нашъунамо пайдо шудаанд.

Аҳамияти илмию амалии таҳқиқот:

1,3-диоксоланҳо дар асоси- усули кулайи синтези ҳосилаҳои нави

ҳосилаҳои диолии глитсерин ва эпоксипропанҳо бо фурфурол коркард шуданд; 

ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланхои дар як замон дорои бақияи 

эндоксифталангидрид, эндоксифталазин ва эндоксифталазиндионхоро дар 

юмплекси агросаноатй ва тиб(б) истифода бурдан мумкин аст;

- аз маҳсулотҳои нисбатан дастрас ва арзон: эпихлоргидрин, 1-хлорпропан- 

ҲОСИЛ намудани маҷмуи васеи ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳои дар як замон

бақияи эндоксифталангидрид, эндоксифталазин

нави як замой

вадорои Оақияи эндоксифталангидрид,

эндоксифталазиндион имконпазир аст;

- натиҷаҳои моддаҳои қосилкардашуда маводи маълумотӣ ба ҳисоб рафта, 

барои мутахассисоне, ки ба синтези моддаҳои органики машгуланд ва дар 

раванди таълим ҳангоми хондани лексия аз химияи органики, биоорганикй, 

глитсерин ва курсқои махсус ба таври васеъ истифода намудан мумкин аст.



Нуктахои асосии ба химоя пешниходшуда:

> таҳияи методикам синтези ҳосилаҳои нави 1,3-Диоксоланҳо ва дар 

асоси онқо ҲОСИЛ кардани полисиклҳои дорои бақияи анҳидриди кислотаи 

фталат, диҳидроксипиридазин ва пиридазиндион;

> муайян кардани таъсири омилхои мухталиф (таносуби моддаҳои 

таъсиркунанда, ҳалкунанда, катализатор, ҳарорат ва монанди инҳо) ба 

баромади ҳосилақои нави 1,3-диоксоланҳои дар як замон дорои бақияи ҳам 

пиридазин ва ҳам полисиклҳо;

> собит кардани сохт, таркиб, структура ва тозагии хосилахои нави 

сиклии глитсерин бо истифодаи асбобхои спектралии замонавй;

> тахқиқи хосиятхои фармакологии баъзе ҳосилаҳои нави 1,3- 

диоксоланхо;

> омузиши таъсири хосилахои 1,3-диоксоланхо (М-1, М-2, М-3, М-4, 

М-5, М-6) ба микдори пигментхои фотосинтетикй дар майсахои гандуми 

навъхои “Ватан” ва “Навруз” дар зинаҳои ибтидоии рушду нумӯъ.

Таъйид (апробатсия)-и диссертатсия. Маводи кори диссеретатсионй дар 

як қатор конференсияҳо ва симпозиумҳои дараҷаҳои мухталиф маърӯза ва 

муҳокима карда шудааст. Аз ҷумла, конференсияҳои илмӣ-назариявии ҳайати 

омӯзгорону профессором, кормандон, аспирантон ва донишҷӯёни Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон ва ДМТТ “МИСИС” Душанбе, солҳои 2015-2022.

Сахми шахсии унвонҷӯ: дар мураттабсозии натиҷахои асосӣ дар самти 

татқиқот, дар ҷустуҷӯи роххои халли вазифахои гузошташуда, гузаронидани 

таҷрибаҳо, тахлили натиҷахо ва асосноккунии онхо, нашри мақолаҳо ва 

маърӯзаҳо, инчунин дар тавсиф ва мураттабсозии самтхои асосӣ ва хулосахои 

рисола ифода мегардад.

Интишори натиҷаҳои диссертатсия. Аз маводи рисола 27 кор аз чоп 

баромадааст, аз он ҷумла 4 мақола дар маҷаллахои илмии тағфизшавандаи 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Кори илмй дар ҳаҷми 143 сахифаи 

матни компютерй тартиб дода шудааст. Он аз сарсухан, маълумоти 



сарчашмаҳо, муҳокимаи натиҷаҳо, қисми таҷрибавӣ, хулосаю пешниҳодот 

иборат буда, 11 ҷадвалҳо ва 41 расм дорад. Рӯйхати адабиёти истифодашуда 

178 сарчашма, аз он ҷумла 48 сарчашмаро бо забонҳои хориҷӣ дар бар 

мегирад.

Диссертатсия ба талаботи банди 61 ва 69-и тартиби додани дараҷаҳои 

илмй ва унвонҳои илмӣ (дотсент, профессор), ки бо Қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, 

мувофиқ мебошад. Он фарогири масъалаҳое мебошад, ки барои рушди илми 

химияи органики дар Тоҷикистон муҳим арзёбӣ мегарданд.

Диссертатсия аз тарафи муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои 

ягонагии дохилй мебошад. Натиҷаҳо ва нуктаҳои навини илмии барои ҳимоя 

пешниҳодшуда саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳанд.

Мавзӯъ ва мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 02.00.03-Химияи 

органикй, ки аз руйи он ба Шурой диссертатсионй мувофиқи фармоиши 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

санаи 19 январи соли 2022, таҳти №27/шд ҳуқуқи қабули диссертатсияҳо 

барои ҳимоя дода шудааст, мувофиқ мебошад.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмй.

Диссертатсия ба якчанд банди шиносномаи ихтисоси 02.00.03 - 

«Химияи органикй» мутобиқат мекунад:

Мувофиқи банди 1. Омузиши сохт ва хосиятҳои пайвастаҳои органикй 

бо истифодаи усулҳои химиявй, физикй-химиявй, физикии таҳқиқот ва 

ҳисобҳои назариявй. - боби 2.3;

Мувофиқи банди '1. Омузиши қобилияти реаксионй ва механизмҳои 

реаксияҳои пайвастаҳои органикй. Тавсифи назариявии вобастагиҳои байни 

сохт, хосият ва қобилияти реаксионии пайвастаҳои органикй.- бобҳои 1.2. ва 

2.3;

Мувофиқи банди 3. Кашфи реаксияҳои нави пайвастаҳои органики ва 

усулҳои таҳқиқи онҳо.- боби 2.3;



Мувофиқи банди 6. Химияи органики саноатй ва асосҳои илмии 

технологияи синтези органикй. - бобҳо. 1.2 ва 2.3.

Х,амзамон таҳқиқот ба талаботи Феҳристи ихтисосҳое, ки аз руйи онҳо 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон унвонҳои илмй дода мешаванд ва бо қарори 

Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Чумҳурии 

Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқат 

аттестатсионии

маъхаз

мекунад.

Дар таҳқиқоти диссертатсионии Ёров М.Ё. истифодаи мавод бидуни 

иқтибос ба муаллиф ё маъхаз мавҷуд набуда, ҳамаи сарчашмаҳои 

истифодашуда бо ишора ба муаллиф ё маъхаз тавассути иқтибос ба расмият 

дароварда шудаанд, ки аз риоя шудани банди 67,69-и Тартиби додани 

дараҷаҳои илмй ва унвони илмй (дотсент, профессор) гувоҳӣ медиҳад.

Муҳимияти таҳқиқ тозагиҳои илмӣ, пешинаи таҳқиқ аҳамияти 

назариявию амалии диссертатсияро ба назар гирифта, комиссия ба чунин 

хулоса омад, ки диссертатсияи номзадии Ёров Муродбег Ёрович дар мавзуи 

«Синтез ва табдилоти хосилахои нави Сз-Диоксоланхои дорои бақияи 

фурфурол»,- Душанбе, 2022. - 143 саҳ. таҳқиқоти ба итмомрасидаи комил 

буда, ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгу аст.

Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои нашр намудаи довталаби 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия (унвонҷӯ) фарогири мазмуну 

муҳтавои умумии диссертатсияанд.

Банди 61,62-и Низомномаи намунавй оид ба Шурой диссертатсиониро, 

ки бо Қарори Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти 

№267 тасдиқ гардидааст, бароҳбарӣ гирифта, комиссия пешниҳод менамояд;

1. Диссертатсияи Ёров Муродбег Ёрович дар мавзуи «Синтез ва 

табдилоти хосилахои нави 1,3-диоксоланҳои дорои бақияи фурфурол», 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз рӯйи 

02.00.03-Химияи органикй, ба Шурой диссертатсионии 6D. KOA-010-и дар 

назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои ҳимоя қабул карда шавад.

ихтисоси



Т. Муқарризони расми аз руйи диссертатсия шахсони зерин таъин карда 

шаванд:

- Пулатов Элмурод Холикулович - доктори илмҳои химия, сарходими 

илмии ОЗМОИШГОҲИ синтези органикии МДИ Институти химия ба номи 

В.И.Никитин Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

- Самандарзода Насрулло Юсуф - номзади илмҳои химия, корманди 

калони ИЛМӢ, Озмоишгоҳи марказии илмию татқиқотӣ МДТ ДДТТ ба номи 

Абӯалй ибни Сино

3. Ба ҳайси муассисаи тақриздиҳанда- Муассисаи давлатии таълимию 

илмии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнй, кафедраи 

химияи органикй таъин карда шавад.

4. Барой нашри эълон оид ба ҳимояи минбаъда ва ҷойгир намудани 

автореферати диссертатсия дар сомонаи Муассиса, Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон барои 

чопи автореферати диссертатсия бо ҳуқуқи дастнавис иҷозат дода шавад.

Раиси комиссия:

доктори ИЛМҲОИ химия, проф& 

аъзои Шурой диссертатси!

Аъзои комиссия: 

Бандаев С.Г.

доктори ИЛМҲОИ химия, сар^ 

аъзои Шурой диссертатсионй

Аъзои комиссия: 

♦
улатов Э.Х.

Раҷабов У.Р.

ми И1И

доктори ИЛМҲОИ химия, профессор, 

аъзои Шурой диссертатсионй
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