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«Таҳқиқи

бо шакар ҳамчун

ТАҚРИЗИ 
муассисаи пешбар ба диссертатсияи Юсуфзода Аҳлиддини Ҷаъфаридин 
дар мавзӯи: «Таҳқиқи фитохимиявии чоқлаи калонбарг 
(1пи1атасгорЬу11а)-и минтақаи ҷануби Тоҷикистон», барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз руйи ихтисоси 02.00.03- Химияи 
органикӣ

Намудҳои гуногуни ҷинси 1пи1а дар тибби халқии давлатҳои 
гуногун васеъ истифода мешавад. Ҳамзамон маъмултарини онҳо чоқлаи 
баланд (I. Не1ешитЕ.) мебошад, ки дар бисёре аз давлатҳои Аврупо ва 
Осиё паҳн шудааст. Ин намуди 1пи1а ҳануз аз замонҳои қадим ҳамчун 
растании табобатӣ маълум буд. Дар бораи хусусияти шифобахшии он 
дар китобҳои Гиппократ ва Абуалӣ ибни Сино оварда шудааст.

Решаи ҷинси 1пи1а ҳангоми ҷӯшонидан 
ивазкунандаи имбир дар қаноди истифода мебаранд.

Дар тибби халқи решаи 1пи1а - ро ҳангоми вайроншавии кори 
ҳозима, набудани иштиҳо, оруғ, қабзияти рӯдаҳо, ҳангоми хала (колик), 
сустшавии ҳайзбини истифода мешаванд. Ҳангоми бемориҳои пӯст, 
хусусан хоришак тавассути обҷӯши гарми реша баданро мешӯянд, 
инчунин дамобаашро ҳангоми шамолхурӣ менӯшанд.

Дар сарчашмаҳои илмӣ оварда шудааст, ки маҳлули спиртии решаи 
растании мазкур яке аз маводи беҳтарин ҳангоми табобати илтиҳоби 
меъда, захми меъда, ҳангоми бемориҳои аз вазнини бавуҷӯдоянда, сили 
шуш, тарбод, бемориҳои асаб, ҷогар, захми рӯдаи дувоздаҳангушта, 
бемориҳои дил, баландшавии фишори хун, дарди бачадон, беқувватӣ 
истифода бурда мешавад.

Дар баробари реша қисми рӯизаминии растании мазкур низ ба 
таври васеъ истифода бурда мешавад. Баргҳои тару тозаашро ба болои 
варамҳо, захмҳо ва омосҳо мегузоранд. Дамобаи баргҳояшро ҳангоми 
дарди меъда ва қафаси сина, лоғарӣ, ширинча истеъмол мекунанд.

Лз ин рӯ мақсади асосии тпаҳқиқотин. кор карда баромадан ва 
коркарди методикаи ҷудокунии моддаҳои органикӣ аз таркиби чоқлаи
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калонбарг (1пи1а тасгорЬПа Ь.) ва омузиши фитохимиявии он бо 
истифода аз методҳои химиявӣ ва физикӣ-химиявӣ мебошад.

дар кори диссертатсиони ҳалли

микдории лактонҳо, моддаҳои даббоғи ва

Барои ноил шудан ба мақсад 
вазифаҳои зерин пешбини шудааст:

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

флавоноидҳо, антрасенҳосилаҳо, лактонҳо, хинонҳо ва алкалоидҳо аз 
таркиби чоқлаи калонбарг;

- муайян намудани
равғани эфирӣ аз таркиби чоқлаи калонбарг;

- муайян намудани пайвастаҳои полиатсетиленӣ аз таркиби чоқлаи 
калонбарг;

- омӯзиши равғанҳои чарбии тухмии чоқлаи калонбарг;
- баҳодиҳии муқоисавии хромотографии терпеноидҳои таркиби 

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

- тасдиқ намудани сохт, таркиб ва тозагии пайвастаҳои 
ҷудокардашуда аз таркиби чоқлаи калонбарг бо истифода аз методҳои 
спектроскопии ИС-, Масс., РМЯ, ТЭ ва ХМҚ, инчунин мубаддалшавии 
химиявӣ ва таҳқиқ намудани хосиятҳои физикӣ-химиявӣ ва биологии 
маҳсулотҳои нави ҳосилкардашуда мебошад.

Навгонии илмии диссертатсиядггр он дида мешавад, ки:
1. Аввалин маротиба таҳқиқоти фитохимиявии қисматҳои алоҳида 

ва баҳодиҳии муқоисавии хромотографии терпеноидҳои таркиби якчанд 
намуди 1пи1а бо1пи1а тасгорПуПа Ь.-и ноҳияҳои Данғара ва Файзобод 
гузаронида шудааст.

Аввалин маротиба омӯзиши таркиби сифатӣ ва мавҷудияти 
миқдории гурӯҳҳои асосии моддаҳои фаъоли биологии қисми 
зеризаминӣ ва рӯизаминии 1пи1а тасгорЬуИа Ь.: равғани эфирӣ, 
лактонҳои сесквитерпеноидӣ, кислотаҳои органикӣ, каротиноидҳо, 
пайвастаҳои фенолӣ гузаронида шудааст.

3. Бори аввал аз таркиби чоқлаи калонбарг сапонинҳо, гликозидҳо, 
хромонҳо, флавоноидҳо, антрасенҳосилаҳо, лактонҳо, хинонҳо ва 
алкалоидҳо ҷудо ва муайян карда шудааст;

4. Бори аввал аз таркиби чоқлаи калонбарг микдории лактонҳо, 
моддаҳои даббоғӣ, равғани эфирӣ ва пайвастаҳои 
полиатсетиленӣмуайян карда шудааст;

5. Бори аввал сохт, таркиб ва тозагии пайвастаҳои ҷудокардашуда 
аз таркиби 1пи1а тасгорПуПа Ь.-и ноҳияҳои Данғара ва Файзобод бо

сохт, таркиб ва тозагии

асосии

лактонҳо

даббоғи. эфири
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спектроскопии ИС-, Масс., РМЯ, ТЭ ва ХМҚ

ва экспериментали вобаста ба ҷузъҳои таркибии

химияви

истифода аз методҳои 
муайян карда шудааст.

Аҳамияти назариявии таҳқиҳот:
- муқоисаи натиҷаҳо бо натиҷаҳои дар адабиёт овардашуда, 

зоҳиркунии мувофиқатии онҳо;
- саҳеҳии қонуниятҳои назариявии муқарраршуда ва хулосаҳои 

асосии кори диссертатсионӣ бо асосҳои химияи органикӣ.
-моддаҳои ҷудокардашуда бо усули муосири химиявӣ ва физикӣ- 

химиявӣ шароити оптималии онҳо вобаста аз омилҳои физикавию 
химиявӣ илман асоснок карда шудааст.

Аҳамияти илмию амалии таҳқиқотдар он аст, ки дар асоси омӯзиши 
адабиёти илмӣ 
растании 1пи1а тасгорЬуИа Ь. таҳқиқшуда дар синтези маҳини органикӣ, 
ба сифати лигандҳои органикӣ ва дар саноати дорусозӣ барои истеҳсоли 
маводи нави зидди илтиҳобӣ ва балғамронӣ ояндадор тавсия кардан 
мумкин аст. Ғайр аз ин натиҷаҳои бадастомада дар раванди таълим дар 
кафедраи химияи органикии факултети химияи Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон ва кафедраи химияи фарматсевтӣ ва идораву иқтисодиёти 
фарматсевтии Донишгоҳи миллии Тоҷикистонҳднгоми хондани курсҳои 
махсус, иҷрои корҳои курсӣ, магистрӣ ва таҳқиқотӣ татбиқ гардида, 
донишҷӯён, магистрон ва унвонҷӯён натиҷаҳои кори мазкурро мавриди 
истифода қарор дода метавонанд.

Нуктаҳои асосии ба дифоъ пешниҳодшуда:

-таҳлили сарчашмаҳои илмӣ оид ба таркиби химиявӣ ва 
фитохимиявии растаниҳои марбут ба ҷинси 1пи1а ва шаклҳои дору дар 
асоси онҳо;

-таҳлили фитохимиявии узвҳои алоҳидаи 1пи1а тасгорЬуИа Ь.;
-таҳқиқи динамикаи ҷамъшавии моддаҳои фаъоли биологӣ дар 

таркиби 1пи1а тасгорНуПа Ь.;
-таҳияи меъёрҳои сифатии реша ва бехрешаи 1пи1а тасгорЬуИа Ь. 

ҳамчун ашёи хоми доруворӣ;
- таҳқиқ ва омӯзиши мавҷудияти 

моддаҳои фаъоли биологии қисми зеризаминӣ ва рӯизаминии 1пи1а 
тасгорЬуПа Ь.: равғани эфирӣ, лактонҳои сесквитерпеноидӣ, кислотаҳои 
органикӣ, каротиноидҳо ва пайвастаҳои фенолӣ;
- исботи сохт, таркиб ва тозагии пайвастаҳои ҷудокардашуда аз таркиби 
1пи1а тасгорЬуПа Ь.-и ноҳияҳои Данғара ва Файзобод бо истифода аз 
методҳои спектроскопии ИС-, Масс., РМЯ, ТЭ ва ХМҚ.

микдории гурӯҳҳои асосии
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диссертатсияМутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.
Диссертатсия ба якчанд банди шиносномаи ихтисоси 02.00.03 - 

«Химияи органикӣ» мутобиқат мекунад:
Мувофиқи банди ТОмӯзиши сохт ва хосиятҳои пайвастаҳои 

органикӣ 6о истифодаи усулҳои химиявӣ, физикӣ-химиявӣ, физики 
таҳқиқот ва ҳисобҳои назариявӣ.- боби 2.З.;

Мувофиқи банди 2.Омӯзиши қобилияти реаксионӣ ва механизмҳои 
реаксияҳои пайвастаҳои органикӣ. Тавсифи назариявии вобастагиҳои 
байни сохт, хосият ва қобилияти реаксионии пайвастаҳои органикӣ.- 
бобҳои 1.2. ва 2.3;

Мувофиқи банди З.Кашфи моддаҳои нави пайвастаҳои органикӣ ва 
усулҳои таҳқиқи онҳо.- боби 2.З.;

Мувофиқи банди б.Химияи органики саноатӣ ва асосҳои илмии 
технологияи моддаҳои органикӣ.- бобҳо. 1.2 ва 2.3.
Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатеия. Натиҷаҳои асосии 
диссертатсия дар конференсияҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалии зерин 
муҳокима шуданд:конференсияҳои илмӣ-назариявии ҳайати омӯзгорону 
профессорон, кормандон, аспирантон ва донишҷӯёни Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон, Душанбе, солҳои 2018-2022; маводи 10-уми конфронси 
Ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ доир ба мавзӯи «Дастовардҳои соҳаи 
тандурустии Тоҷикистон дар даврони истиқлолият», бахшида ба 27-умин 
солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли рушди 
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Душанбе-2018; маҷмӯи корҳои илми 
«Современные достижения фармацевтической технологии и 
биотехнологии», выпуск 4, Харьков 2018; материалы республиканской 
конференции на тему «Актуальные проблемы современной медицине и 
фармации: взгляд в будущее», (13 ноября) Душанбе 2018; сборник 
материалов XXVII российского национального конгресса «человек и 
лекарство». Москва 2020;маҷмӯаи мақолаҳои конференсияи 
ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи «заминаҳои рушд ва дурнамои 
илми химия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», бахшида ба 60-солагии 
факултети химия ва гиромидошти хотираи д.и.х., профессор, академики 
АИ ҶТ Нӯъмонов Ишонқул Усмонович (12-14
2020);маводи конференсияи III байналмилалии илмию амалӣ дар мавзӯи 
«Рушди илми химия ва соҳаҳои истифодабарии он», бахшида ба 80- 
солагии гиромидошти хотираи д.и.х, узви вобастаи АМИТ, профессор 
Кимсанов Бӯри Х,акимович (10 ноябри соли 2021). Душанбе-2021; 
маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявии ҳайати устодону 
кормандони ИИТ ДМТ бахшида ба «Солҳои рушди саноат (солҳои 2022- 
2026)» ва «БузургдоштиМавлоно Ҷалолидцини Балхӣ» (20-27 апрели 
2022) Душанбе-2022.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва ё мавзӯъҳои илмӣ. 

фармацевтической

сентябри соли

Диссертатсия дар озмоишгоҳи «Химияи глитсерин»-и ба номи д.и.х., 
профессор, узви вобастаи АМИТ Кимсанов Б.Ҳ., назди Институти илмию 
тахҳиқотии Донишгохц миллии Тоҷикистон мутобиқ ба лоиҳаҳои
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фармоишии буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи мавзуҳои «Омӯзиши 
маҷмаавии баъзе гиёҳои шифобахши худруи Тоҷикистон» (рақами ба 
қайдгирии давлатиаш №0120Т101004) ва «Ҳосилаҳои у-аминокислотаи 
равғанӣ дар асоси эпихлоргидрин ва а-монохлоргидрин глитсерин: 
синтез, хосият ва истифодабарии он»(рақами ба қайдгирии давлатиаш 
№0119Т101002) иҷро карда шудааст.

Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия. Оид ба мавзӯи рисолаи 
диссертатсионй 13 мақола нашр гардидааст, аз ҷумла 1 нахустпатент, 5 
мақола дар маҷаллаҳои тавсиянамудаи КОА-и назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 9 мақола дар маводи конференсияҳои илмию 
амалии байналмилалӣ ва ҷумҳуриявй нашр шудааст.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Матни кори диссертатсионй дар 
ҳаҷми 141 саҳифаи чопи компютерй, аз ҷумла матни асосй дар 124 
саҳифа пешниҳод шудааст. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулоса ва 
замима иборат буда, дорои 2 накд1а, 27 расм, 12 ҷадвал ва 161 феҳристи 
адабиёти истифодашуда мебошад.

Дар муқаддима - муҳимияти мавзӯи диссертатсия, дараҷаи омӯзиши 
он, объект, предмети таҳқиқот ва ҳадафу вазифаҳо асоснок карда шуда, 
мақсади кор, масъалаҳои он ва мушкилотҳои таҳқиқот оварда шудааст. 
Инчунин навоварии кори илмӣ ва аҳамияти амалии натиҷаҳо, мавқеъҳои 
дифоъшаванда инъикос гардида, конференсияҳои илмие, ки дар онҳо 
маводи диссертатсия баррасӣ ва ташхис шудааст, номбар гардидааст.

Дар боби аввал (Шарҳи адабиёт) .Иттилоот ва таҳлили адабиёти 
мавчуда оид ба мавзӯи диссертатсия оварда шуда, оид ба хосиятҳои 
химиявӣ, фармакологӣ вафитохимиявии узвҳои алоҳидаи 1пи1а 
тасгорЬуИа Ь.маълумот дарҷ ёфтааст. Илова бар ин соҳаҳои дар амал 
истифодабарии оилаи 1пи1а тасгорЬуПа Ь. нишон дода шудааст. Муайян 
карда шудааст, ки иттилоот оид ба экстраксия ва омӯзиши фитохимиявии 
1пи1а тасгорЬуИа Ь-и ноҳияҳои Данғара ва Файзобод, инчунин таҳқиқи 
хосиятҳои физикӣ-химиявӣ ва биологии онҳо вуҷуд надорад. Дар асоси 
таҳлили адабиёти илмӣ хулоса бароварда шуда, интихоби мавзӯи 
диссертатсия асоснок карда шудааст.

Боби дуюм қисми экперименталӣ буда, методи ҷудокунии якқатор 
пайвастаҳои органикӣ: сапонинҳо, гликозидҳо, хромонҳо, флавоноидҳо, 
антрасенҳосилаҳо, лактонҳо, хинонҳо ва алкалоидҳо, моддаҳои даббоғӣ 
ва равғани эфирӣ аз таркиби чоқлаи калонбарг муқаррар карда шудааст, 
ки раванди ҷудокунӣ дар ҳалкунандаҳои органикӣ, аз қабилӣ хлороформ, 
эфири петролеинӣ, спирти этил ва метанолба осонӣ ба даст овардан муяссар 
мегардад. Сохт, таркиб ва тозагии онҳо бо усули таҳлили элементӣ. 
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ИС, Масс., РМЯ

спектрҳои ИС, массавӣ, РМЯ ва хромотографияи маҳинқабат тасдиқ карда 
шуда, мавриди омӯзиш қарор гирифта шуданд.

Боби сеюм муҳокгшаи натиҷаҳои илмӣбуда.тусрз^й. таҳқиқ ва ҷудокунии 
пайвастаҳои органикй аз таркиби 1пи1а тасгорНуИа Ь-и ноҳияҳои 
Данғара ва Файзобод мебошад. Сохт, таркиб ва тозагии онҳо бо усули 
таҳлили элементӣ, спектрҳои ИС, Масс., РМЯ ва хромотографияи 
маҳинқабат тасдиқ карда шуда, мавриди омӯзиш қарор гирифта 
шудааст.Рохҳои методикаи коркардва ҷудокуниипайвастаҳои органикӣ аз 
таркиби 1пи1а тасгорНуИа Ь-и ноҳияҳои Данғара ва Файзободамалӣ 
карда шудаанд. Муқаррар карда шудааст, якқатор пайвастаҳои органикӣ 
аз таркиби 1пи1а тасгоркуИа Ь-и ноҳияҳои Данғара ва Файзободбадаст 
овардан имконпазир аст.

Муҳақиқ таъкид менамояд,ки собитҳои физикӣ-химиявии моддаҳои 
ҷудокардашуда, ҳамчун маводи маълумотӣ ба ҳисоб мераванд ва барои 
мутахассисоне, ки ба синтези пайвастҳои фаъоли биологӣ машғуланд, 
инчунин дар раванди таълим ҳангоми хондани лексия аз химияи органикӣ, 
биоорганикӣ ва курсҳои махсус аз манфиат холӣ набуда, донишҷӯён ва 
унвонҷӯён натиҷаҳои кори мазкурро мавриди истифода қарор дода 
метавонанд.

Дар хулосаи диссертатсиякй аз 7 банд иборат астаз тарафи довталаби 
дарёфти дараҷаи илмӣ натиҷаҳои басо арзишманди илмию амалӣ ба таври 
мухтасар возеҳу мушаххас оварда шудааст.

Дар баробари комёбиҳои арзишманди илмӣ дар диссертатсия баъзе 
нуктаҳои баҳснок ва тавсиявӣ ба мушоҳида мерасад, аз ҷумла:

1. Диссертант дар вақти омӯзиш ва ҷудокуниипайвастаҳои органикӣ 
аз таркиби 1пи1а тасгорйуИа Ь-и ноҳияҳои Данғара ва Файзобод аз 
ҳалкунандаҳои ғайриполиярӣба сифати экстрагент истифода намудааст, 
бо кадом мақсад ва барои чӣ маҳз ҳамин гуна ҳалкунандаҳоро интихоб 
намуда, истифода намудааст, нофаҳфо.

2. Диссертант нишон додааст, ки баромадипайвастаҳои ҷудошуда ё 
маҳсули ба даст овардашуда аз таркиби 1пи1а тасгорйуИа Ь: лактонҳои 
терпеноидӣ (0,7-1,3%) флавоноидҳо, моддаҳои даббоғӣ (9,4%) дар баргҳо 
(5,03%) ва дар решаҳо алколоидҳо (0,08%), сапонинҳои тритерпеноидӣ, 
кислотаҳои органикӣ (0,3%) %-ро ташкил додааст. Аммо давомнокии 
вақтровозеҳ нишон надодааст.

3. Дар диссертатсия натиҷаҳои спектри РМЯ пайвастаҳои 
ҷудошуда пурра оварда шудааст, лекин дар автореферат ин натиҷаҳои ба 
дастомада нишон дода нашудааст.

4. Дар кори диссертатсионӣ якчанд нобаробариҳо во мехӯранд, 
масалан: дар саҳ. 119 боби нақшаи мубадалшавии химиявии игалан ё 
механизмии реаксия нишон дода нашудааст.

Ниҳоят дар охир ҳаминро таъкид карданием, ки камбудиҳои дар боло 
зикршуда чузъӣ ва тавсиявӣ буда, ба ҳеҷ ваҷҳ қиммати кори илмиро паст 
намекунанд.

Диссертатсия Юсуфзода. Аҳлиддини Ҷаъфаридин дар мавзӯи:
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«Таҳқиқи фитохимиявии чоқлаи калонбарг (1пи1а тасгорЬу11а)-и минтақаи
Тоҷикистон», бо мазмуну 

ва
ҷануби Тоҷикистон», бо мазмуну муҳтаво,масъалагузорӣ, 
муҳокимарониҳои муфассал ва хулосабарориҳои амиқу дақиқ 
диссертатсия комили илмӣ ва таҳқиқоти пурра анҷомёфта буда, мазмуни 
он бо муҳтавои дар автореферати диссертатсия оварда шуда мувофиқат 
менамояд. Мақолаҳои илмии чопнамудаи муҳаққиқ мазмун ва мӯҳтавои 
асосии диссертатсияро инъикос мекунад. Диссертатсия ба талаботи 
Комиссияи олии аттестатсионии 
Тоҷикистон комилан ҷавобгӯ 
диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз 
руйи ихтисоси 02.00.03 - Химияи органикӣ сазовор аст.

Тақриз дар ҷаласаи ғайринавбатии васеи кафедраи химияи 
биоорганикӣ ва физколлоидии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон 
ба номи Абуалӣ ибни Сино дар таърихи <.<19» ноябри соли 2022, 
суратмаҷлиси №8 баъд аз муҳокима ва тасдиқ мураттаб гардид.

Раиси ҷаласа:
Мудири кафедраи химияи
биоорганикӣ ва физколлоидии МДТ “Донишгоҳи 
давлатии тиббии Тоҷикистон и
ба номи Абуалӣ ибни Сино”, 
номзади илмҳои химия, дотсент:

назди Президенти Ҷумҳурии 
мебошад. Аз ин рӯ, муаллифи

Шарипова Р. Ё.

Эксперт:
номзади илмҳои химия,
дотсенти кафедраи химияибиоорганикӣ 
ва физколлоидии МДТ “Донишгоҳи 
давлатии тиббии Тоҷикистон 
ба номи Абуалӣ ибни Сино”: Абдиразоқов А.

И:

АГ

;иразоқов А. ва Шарипова Р.Ё.-ро тасдиқ мекунам.

-ти рушди кадрӣ МДТ “ДДТТ ба номи
» Сафаров Б.И.ино

/ 5^ ///* ■^//
бораи муассиса:

ишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуали
ибни Сино”. Нишонӣ: 734003, ш. Душанбе, хиёбони Рудакӣ 139, Тел.:
(992- 372) 24-45-83, Е-таП: шГо^ЛЫтебип.б, ^УеЬ 8Йе: 
1а]те(1ип.у

' ' Дбрм

ноябри соли 2022
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