
Тақриз

ба автореферати диссертатсияи Юсуфзода Аҳлиддини Ҷаъфаридин дар 
мавзуи: «Таҳқиқи фитохимиявии чоқалаи қалонбарг (1пи1а тасгорЬу11а)-и 
минтақаи ҷануби Тоҷикистон», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои химия аз руйи ихтисоси 02.00.03- Химияи органикӣ

таъсири номатлуб надоранд,

Таҳлили омори расмӣ ва омӯзиши сарчашмаҳои илмӣ шаҳодат 
медиҳанд, ки тайи солҳои охир таваҷҷӯҳи муҳақиқони соҳаҳои химия, 

биология, тиб ва фарматсия ба маводи аслашон растанигӣ бештар 
мешавад. Дар бозори фарматсевтии Иёлоти муттаҳидаи Амрико 1/3 ва 
мамлакатҳои Аврупо то 50%-и маводи дорувории дар муомилот буда, 
аслашон растанигӣ мебошанд. Сабаби вусъатёбии номгӯйи маводи 

дорувории аслашон растанигӣ пеш аз ҳама дар он аст, ки онҳо назар ба 
маводи дорувории синтетикӣ як қатор бартариҳо доранд: реаксияҳои 
аллергӣ барнамеангезанд, таъсири номатлуб надоранд, инчунин 
монандии сохти биохимиявии растаниҳои шифоӣ бо бофтаҳои 

организми инсон боис мешавад, ки маводи доругии растанигӣ ба осонӣ 

ба раванди мубодилаи моддаҳо ҳамроҳ шаванд. Бо дарназардошти 
гуфтаҳои боло, таҳқиқи фитохимиявии растаниҳои доругии флораи 
Тоҷикистон яке аз самтҳои афзалиятноки илмҳои химия, биология, тиб 
ва фарматсия ба шумор меравад. Дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бо шарофати иқлиму хок ва релефи кишвар шумораи зиёди растаниҳо, аз 
ҷумла растаниҳои доругӣ вомехӯранд. Шумораи зиёди растаниҳои 
флораи Тоҷикистон ҳанӯз аз аҳди қадим дар тибби халқӣ васеъ истифода 
мешаванд. Валле мутаассифона, аксари онҳо бештар нокифоя будани 

далелҳои илман асоснок оид ба таркиби химиявӣ ва таъсири 

биологиашон, то ҳанӯз дар тибби амалӣ мавриди истифода қарор 
надоранд. Ба ин гунаи растаниҳо, намудҳои марбут ба ҷинси 1пи1а мисол 
шуда метавонад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 10 намуд растании марбут 
ба ҷинси 1пи1а мерӯяд ва алҳол танҳо як намуди онҳо - 1пи1а 11е1еп1ит 
тавсия ба феҳристи давлатии маводи доруворӣ шомил аст. 1пи1а 11е1еп1ит 
дар шаклҳои гуногуни доругӣ ҳамчун маводи балгамрон, зидди

асоснок



шамолхӯрӣ, зидди гиҷҷа, талхарон, зидди микробӣ ва ғайра васеъ 

истифода мешавад.
Ба қавли А.Ҷ. Юсуфзода муқаррар карда шудааст, ки аз таркиби 

чоқала моддаҳои органикӣ аз таркиби чоқлаи калонбарг 1пи1а тасгорНПа 
ва омӯзиши фитохимиявии он: сапонинҳо, гликозидҳо, хромонҳо, 
флавоноидҳо, антрасенҳосилаҳо, лактонҳо, хинонҳо ва алкалоидҳо 
муайян карда шуд. Натиҷаҳои бадастомада дар раванди таълими 

кафедраи химияи органикии факултети химияи Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон ҳангоми хондани курсҳои махсус, иҷрои корҳои курсӣ, 
дипломӣ ва таҳқиқотӣ татбиқ гардида, донишҷӯён, аспирантон ва 

унвонҷӯён натиҷаҳои кори мазкурро мавриди истифода қарор дода 

татбиқ гардида, донишҷуён, аспирантон

метавонанд.
Навовариҳои илмии таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки:

1. Аввалин маротиба таҳқиқоти фитохимиявии қисматҳои алоҳида ва 
баҳодиҳии муқоисавии хромотографии терпеноидҳои таркиби якчанд 

намуди 1пи1а бо 1пи1а тасгорНуИа Ь.-и минтақаи ноҳияҳои Дангара ва 

Файзобод гузаронида шуд.

2. Аввалин маротиба омӯзиши таркиби сифатӣ ва мавҷудияти 

миқдории гурӯҳҳои асосии моддаҳои фаъоли биологии қисми зеризаминӣ 

рӯизаминии 1пи1а тасгорНуПа Ь.: равғани эфирӣ, лактонҳоива 
сесквитерпеноидӣ, карбогидратҳо, кислотаҳои органикӣ, каротиноидҳо, 

пайвастаҳои фенолӣ гузаронида шуд.

лактонҳо

3. Бори аввал аз таркиби чокдаи калонбарг сапонинҳо, гликозидҳо, 
флавоноидҳо, антрасенҳосилаҳо, лактонҳо, хинонҳо вахромонҳо, 

алкалоидҳо муайян карда шуд;

4. Бори аввал аз таркиби чоқлаи калонбарг микдории лактонҳо, 
моддаҳои даббоғӣ, равғани эфирӣ ва пайвастаҳои полиатсетиленӣ муайян 

карда шуд;



АҳлиддиниХулоса автореферати диссертатсияи Юсуфзода

Ҷаъфаридин дар мавзӯи: «Таҳқиқи фитохимиявии чоқалаи калонбарг 

(1пи1а тасгорЬу11а)-и минтақаи ҷануьи 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 

диссертатсияро инъикос мекунад. Автореферати диссертатсия ба талаботи 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

комилан ҷавобгӯ мебошад.

асосии

ихтисоси 02.00.03-

Аз ин рӯ, Юсуфзода Аҳлиддини Ҷаъфаридин барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз руйи 
Химияи органикӣ сазовор аст.

Тақризнавис: Гулов Т.Ё. - номзади илмҳои химия, 
мудири кафедраи химияи органикӣ ва 
биологии Донишгоҳи омӯзгории 
Тоҷикистон
ба номи Садриддин
(Ихтисос 02.00.03- Химита орга^^икӣ)
Сурога: 734003, ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 121) 

Тел.:(+992) 907-80-70-10
Е-та11: §и1оу@ таИ.ги
Имзои Гулов Тоҳир Ёровичро 
тасдик мекунам.
Сардори раёс^аяй+^^дрҳо ва корҳои
махсуси
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