
Тақриз

ба автореферати диссертатсияи Юсуфзода Аҳлиддиии Ҷаъфаридин дар 
мавзӯи: «Таҳқиқи фитоҳимиявии чоқалаи калонбарг (1пи1а тасгорЬуИа^-и 
минтақаи ҷануби Тоҷикистон», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои ҳимия аз руйи иҳтисоси 02.00.03- Химияи органикӣ

Маркази руянда, яъне

аз қадим дар тибби илмӣ ва халқӣ дар

Омӯзиши олами набототро на бояд тамомшуда ҳисобид, зеро дар 

айни замон як қисми нисбатан ками намудҳои растаниҳои дар Осиёи 

аз 18000 (дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5000

тақрибан 1500) тақрибан 3000 намуди он омӯхта шудааст, аз ин рӯ, 

таҳқиқот дар ин самт бешубҳа таваҷҷӯҳи илмӣ ва амалӣ дорад.

Рушд ва такмилёбии усулҳои муосири таҳқиқи физикӣ-химиявӣ дар 

солҳои охир, алахусус: хромотография, спектроскопия, кашфи синфҳои 

нави моддаҳои табиӣ (полиинҳо, иридоидҳо, экдизонҳо ва ғайра), барои 

бозҳам чуқуртар омӯхтани моддаҳои растанигӣ ва ҷудокунии онҳо, 

муқаррар кардани таркиб ва сохт, конформасия, алоқамандии байни сохт 

ва фаъолнокии биологй ва муайян кардани нақши физиологӣ дар ҳаёти 

растаниҳо имкон фароҳам овардааст.

Вобаста ба ин ошкорсозии табиати моддаҳои асосӣ, хусусиятҳои 

шифобахши растаниҳоеро, ки 

шакли доруҳои галенӣ васеъ истифода бурда мешуд, вале омӯзиши 

химиявии он қаблан душвор буд, ҳоло бошад имкони воқеӣ пайдо 
гардидааст барои таҳқиқи таркиби фитохимиявии растаниҳои шифобахш.

Яке аз чунин растаниҳо чоқла (андуз) (1пи1а тасгорЬуИа Ь.), оилаи 
мураккабгулон (Сотро811ае) ба ҳисоб меравад, ки дар Осиёи Марказӣ ва 
аз он ҷумла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон васеъ паҳн шудааст, ки дар тибби 

халқи ҳангоми бемории сил, гелминтоз (кирм), бемории сироятии пуст, 

паст намудани қанд ва ғайраҳо истифода мебаранд. Қаблан аз решаи оилаи 
ин намуди растанӣ алантолактон, изоалантолактон, равғани эфирӣ ва 

моддаҳои зифтмонанд, моддаҳои ноустуворӣ табиаташон химиявӣ, кк 
баъзеи онҳо хосияти баланди биологӣ зоҳир мекунанд, ҷудо карда мешуд.



Хулоса автореферати диссертатсияи Юсуфзода Аҳлиддини 

Ҷаъфаридин дар мавзуи: «Таҳқиқи фитохимиявии чоқалаи калонбарг 
(1пи1а тасгорЬу11а)-и минтақаи ҷануби Тоҷикистон», 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.

ихтисоси 02.00.03-
Аз ин рӯ, Юсуфзода Аҳлиддини Ҷаъфаридин барои дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз руйи 
Химияи органикӣ сазовор аст.

Тақризнавис: Кимсанов А.Б. - номзади илмх,ои биология, 
ходими пешбари илми^Итт 
таҳқиқотӣ ДМТ
(Ихтисос 02.03.04- Биохим^)
Суроға: 734003, ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 17) 

Тел.: (+992) 939-26-88-00
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