
Тақриз

ба автореферати диссертатсияи Юсуфзода Аҳлиддини Ҷаъфаридин дар 
мавзуи: «Таҳқиқи фитохимиявии чоқалаи калонбарг (1пи1а тасгор11у11а)-и 
минтақаи ҷануби Тоҷикистон», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои химия аз руйи ихтисоси 02.00.03- Химияи органикй

Кори ба тақриз пешниҳод шуда ба масъалаҳои методикаи 
ҷудокунии моддаҳои органикӣ аз таркиби чоқлаи калонбарг 1пи1а 
тасгорЬИа ва омӯзиши фитохимиявии он бо истифода аз методҳои 
химиявӣ ва физикӣ-химиявӣ бахшида шудааст.

Натиҷаи кор ҷудо кардани ду пайвастаҳои органикӣ ҷудогона, аз ҷумла 
ҳафт пайвастаи нави органикӣ мебошад, ки қаблан дар адабиёт шарҳ 
дода нашудааст. Барои сетои онҳо сохти химиявии эҳтимолӣ пешниҳод 
гардида, барои боқимонда бошад брутто-формула муайян шуд 
хбсиятҳои физикӣ-химиявии онҳо муайян карда шуданд. Ҷудошавии 
ҷузъҳои алоҳида имкон дод, ки фаъолнокии биологии он моддаҳои 
органикӣ муайян карда шавад ва пайвастаҳои нави фармакологӣ ошкор 
гардида, инчунин маводи дорувории бо хосиятҳои кардиотоникӣ таҳия 
карда шавад. Бинобар ин, диққати асосиро омӯзиш ва таҳқиқи растании 
чоқлаи калонбарги минтақаҳои ноҳияҳои Дангара ва Файзобод ба худ 
ҷалб мекунад.

ва

аз ҷониби як қатор муҳаққиқон 
равғани эфирӣ, моддаҳои зифтмонанд, моддаҳои

таҳқиқ ва омузиши

Дар Осиёи Марказӣ қаблан аз таркиби решаи дигар намуди оилаи 
растании чокда аз ҷониби як қатор муҳаққиқон алантолактон, 
изоалантолактон, 
ноустуворӣ табиаташон химиявӣ ҷудо карда шуда ва омӯхта шудааст. 
Аммо иттилоот дар адабиёти илмӣ оид ба 
фитохимиявии чоқлаи калонбарг, ки дар Тоҷикистон мерӯяд кам буда аз 
ҷониби олимони ватанӣ қариб ки омӯхта нашудааст.

Аз ин рӯ, таҳқиқ ва омӯзиши фитохимиявии чоқлаи калонбарг аз 
аҳамият холӣ набуда, эҳтимолияти амалӣ ва назариявиро дар тиб дорад.

Ҳамин тариқ дар кори диссертатсионӣ коркарди методикаи 
ҷудокунии фитохимиявии чоқлаи калонбарг ба роҳ монда шуда, оид ба 
экстраксия, ҷудокунӣ, таҳқиқ ва омӯзиши фитохимиявии чоқлаи 
калонбарг бо истифода аз методҳои химиявӣ ва физикӣ-химиявӣ сӯхан 
меравад.

Хулоса автореферати диссертатсияи Юсуфзода
Ҷаъфаридин дар мавзӯи: «Таҳқиқи фитохимиявии чоқалаи калонбарг 
(1пи1а тасгор11у11а)-и минтақаи ҷануби Тоҷикистон», бо мазмуну муҳтаво, 
масъалагузорӣ, муҳокимарониҳои муфассал ва хулосабарориҳои амиқу 
дақиқ кори комили илмӣ ■ ва таҳқиқоти пурра анҷомёфта мебошад.

таҳқиқ ва омузиши

Аҳлиддини
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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 Аҳлидцини Ҷаъфаридин барои дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз руйи 

Химияи органикӣ сазовор аст.

Тақризнавис:
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КАДРҲО
ОТДЕЛ 

КАДРОВ

Мирзораҳимов Қ .К. - номзади илмҳои химия, 
дотсенти кафедраи химияи 
технологии Тоҷикистон 
(Ихтисос 02.00.03- Химияи органшУ 
Сурога: 734061, ш. Душанбе, 
к. Н. Қарабоев 6313 
Тел: 234 -56-11 
Е-шаП: паика_2015@ таП.ги 
Имзои Мирзораҳимов Қ. К - ро 
тасдик мекунам.
Сардори шуъбаи кадрҳо ва корҳои 
махсуси ДТТ 
Бухориев Н.А;

соли 2022
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