
Тақриз

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

Солҳои охир таваҷҷуҳи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
тараққиёт ва такмилдиҳии илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инҷунин 
ба соҳаи тандурустӣ, алалхусус ба хизматрасонии дорувории ба аҳолӣ, 
таъмин намудани аҳолӣ бо маводи баландтаъсири профилактикию - 
табобатӣ бешубҳа зиёд нигаронида шудааст. Дар симпозиуми 9-уми 
маҳфили илмии Д.И. Менделеев оид ба химияи умумй ва тадбиқӣ, 
академик И.М.Шемякин, дар бораи вазифа ва мушкилоти химияи муосири 
органикӣ ва биоорганикӣ сухан намуда, қайд кард, ки «масъалаҳои дорои 
аҳамияти калонӣ амалй - табобати бемориҳои аз ҳама хатарнок барои 
инсон (омос, бемориҳои радиатсионй, бемориҳои системаи дилу рагҳо, 
вайроншавии системаи асаб ва бемориҳои рӯҳӣ), ба шумор рафта рафъи 
бемориҳои сироятии инсон - чун ҳарвақта аз табиат ҷустуҷӯи намудҳои 
маводи гуногуни дорувориро талаб мекунад».

Аз ин рӯ, дар асоси гуфтаҳои академик И.М.Шемякин зарур аст, ки 
такя ба табиат карда, намудҳои нави маводи доруворӣ аз табиат ҷустуҷӯ 
карда шавад.

Ба қавли Юсуфзода А.Ҷ. барои ноил шудан ба мақсад дар кори 
диссертатсионӣ чунин масъалаҳои зеринро ҳал намудааст:

-таҳқиқоти фитохимиявии қисматҳои алоҳидаи чоқдаи калонбарг;
- муайян намудани сапонинҳо, гликозидҳо, хромонҳо, флавоноидҳо, 

антрасенҳосилаҳо, лактонҳо, хинонҳо ва алкалоидҳо аз таркиби чокдаи 
калонбарг;

- муайян намудани
равғани эфирӣ аз таркиби чоқдаи калонбарг;

- муайян намудани пайвастаҳои полиатсетиленӣ аз таркиби чоқдаи 
калонбарг;

- омӯзиши равганҳои чарбии тухмии чокдаи калонбарг;
- баҳодиҳии муқоисавии хромотографии терпеноидҳои таркиби 

якчанд намуди 1пи1а тасгорЬуПа Ь.-и минтақаи ноҳияҳои Данғара ва 
Файзобод;

- усули ҷудогунии караброн аз ашёи хоми растанигӣ 1пи1а 
тасгорЬуПа Ь.;

миқдории лактонҳо, моддаҳои даббоғй ва



пайвастаҳоинамудани сохт.- тасдиқ намудани сохт, таркиб ва тозагии 
ҷудокардашуда аз таркиби чоқлаи калонбарг бо истифода аз методҳои 
спектроскопии ИС-, Масс., РМЯ, ТЭ ва ХМҚ.

Хулоса автореферати диссертатсияи Юсуфзода Аҳлиддини 
Ҷаъфаридин дар мавзӯи: «Таҳқиқи фитохимиявии чоқалаи калонбарг 
(1пи1а тасгорЬуИа)-и минтақаи ҷануби Тоҷикистон», бо 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.

Аз ин рӯ, Юсуфзода А.Ҷ. барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои химия аз руйи ихтисоси 02.00.03- Химияи органикӣ сазовор аст.

Тақризнавис: Бобиев Х.А. - номзади илмҳои 
химия, дотсенти кафедраи химияи органикӣ 
ва биологӣ, Донишгоҳи давлатии 
омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ:

Суроға: 734025, ш. Душанбе, х. Рӯдакй 121 
Тел.: (+992) 904-00-29-63

Имзои Бобиев Х.А.-ро тасдик мекунам. |Д П М ц'
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