
Тақризи 
муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Юсуфзода Аҳлиддини Ҷаъфаридин 
дар мавзӯи: «Таҳқиқи фитохимиявии чоқлаи калонбарг (1пи1а 
тасгорЬуиа)-и минтақаи ҷануби Тоҷикистон», барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои химия аз руйи 
органикӣ

Солҳои охир таваҷҷуҳи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
тараққиёт ва такмилдиҳии илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, 
инчунин ба соҳаи тандурустӣ, алалхусус ба хизматрасонии дорувории ба 

таъмин намудани аҳолӣ бо маводи

мавзуи:

ихтисоси 02.00.03- Химияи

чоқлаи калонбарг (1пи1а тасгор11у11а)-и

аҳолӣ, таъмин намудани аҳолӣ бо маводи баландтаъсири 
профилактикию - табобатӣ бешубҳа зиёд нигаронида шудааст.

Аз ин рӯ вазифаҳои муҳиме, ки дар назди химияи органикӣ 
гузошта шудааст, ин зарурати синтез ва ҷудо кардани пайвастаҳои нав 
ва зиёд намудани маводи воситаҳои табобатӣ, моддаҳои фаъоли биологӣ 
бо роҳи синтез ва ҷудо намудан аз растаниҳои шифобахш ва мунтазам 
омӯхтани хосиятҳои муфиди онҳо ба шумор меравад.

Бинобар ин, диққати асосӣ дар кори пешниҳодшудаи довталаби 
дарёфти дараҷаи илмии номзадӣ, диссертант Юсуфзода Аҳлиддини 
Ҷаъфаридин таваҷҷуҳ ба усулҳои ҷудо кардани моддаҳои органикӣ дар 
асоси чоқлаи калонбарг (1пи1а тасгор11у11а)-и минтақаи ҷануби 
Тоҷикистон дода шудааст. Маълум аст, ки чоқлаи калонбарг (111и1а 
тасгорНуИа) дар тибби халқи ҳангоми бемории сил, гелминтоз (кирм), 
бемории сироятии пуст, паст намудани қанд ва ғайраҳо истифода 
истифода бурда мешавад. Қаблан аз решаи ин растанӣ алантолактон, . 
изоалантолактоы, равғани эфирӣ ва моддаҳои зифтмонанд, моддаҳои 
ноустуворӣ табиаташон химиявӣ, ки баъзеи онҳо хосияти баланди 
биологӣ зоҳир мекунанд, ҷудо карда мешуд.

Дар кори мазкур натиҷаҳои ояндадори омӯзиши фитохимиявии 
ин растании чоқлаи калонбарги минтақаҳои ноҳияҳои Данғара ва 
Файзобод, аз он ҷумла қисматҳои рӯйи заминӣ ва зери заминии он бо 
усули хромотографӣ, химиявӣ ва физикӣ-химиявӣ муайян гардидааст. 
Ҳамзамон, ба пайвастаҳои сесквитерпенӣ ҳамчун ҷузъҳои аз ҷиҳати 
биологӣ фаъол диққати махсус дода шудааст.

Кори мазкур актуалӣ буда пайвастаҳои ҷудокардашуда аз ҷиҳати 
биологӣ фаъол ба шумор рафта роҳ ба самти фарматсевтӣ мекушояд. Ба 
ғайр аз ин онҳо дар соҳаи тиб имконияти тавсия намуданро доранд.

Барои ноил шудан ба мақсад
масъалаҳои зеринро ҳал намудааст:

- таҳқиқоги фитохимиявии қисматҳои алоҳидаи чоқлаи калонбарг;

дар кори диссертатсиони унвонҷу
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гликозидҳо,намудани

микдории лактонҳо, моддаҳои даббоғи ва

соҳт, таркиб ва тозагии

муайян намудани сапонинҳо, гликозидҳо, хромонҳо, 
флавоноидҳо, антрасенҳосилаҳо, лактонҳо, хинонҳо ва алкалоидҳо аз 
таркиби чоқлаи калонбарг;

- муайян намудани
равгани эфирӣ аз таркиби чоқлаи калонбарг;

- муайян намудани пайвастаҳои полиатсетиленӣ аз таркиби чоқлаи 
калонбарг;

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

якчанд намуди 1пи1а шасгорНуПа К.-и минтақаи ноҳияҳои Дангара 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.

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо: маълумотҳои бадастомада бо „ 
усулҳои замоыавии физикӣ-химиявии таҳқиқот, коркарди статикии 
натиҷаҳо таъмин ва асоснок карда шуд. Барои муайян намудани сифатан 
ва микдоран таркиби массаи реаксионӣ аз усулҳои зерини таҳлил 
истифода кардем: хроматографияи гази-моеъ (дар таҷҳизоти «Кристалл 
2000»), спектроскопияи массавӣ (дар таҷҳизоти «Хроматэк-Кристалл 
5000М» бо информатсияи №8Т 2012), РМЯ-спектрометрия (дар 
таҷҳизоти «Вгикег АМ-500» бо частотаи кории 500 ва 125 МГс).

Навовариҳои илмии таҳқиқот:

1. Аввалин маротиба таҳқиқоти фитохимиявии қисматҳои алоҳида 
ва баҳодиҳии муқоисавии хромотографии терпеноидҳои таркиби якчанд 
намуди 1пи1а бо 1пи1а тасгорНуПа Т.-и ноҳияҳои Данғара ва Файзобод 
гузаронида шуд.

7.. Аввалин маротиба омӯзиши таркиби сифатӣ ва мавҷудияти 
миқдории гурӯҳҳои асосии моддаҳои фаъоли биологии қисми 
зеризаминӣ ва рӯизаминии 1пи1а тасгорНуПа Т.: равгани эфирӣ, 
лактонҳои сесквитерпеноидӣ, кислотаҳои органикӣ, каротиноидҳо, 
пайвастаҳои фенолӣ гузаронида шуд.

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

4. Бори аввал аз таркиби чоқлаи калонбарг микдории лактонҳо, 
моддаҳои даббогӣ, равгани эфирӣ ва пайвастаҳои полиатсетиленӣ 
муайян карда шуд;

5. Бори аввал сохт, таркиб ва тозагии пайвастаҳои ҷудокардашуда 
аз таркиби 1пи1а тасгорНуИа Ь.-и ноҳияҳои Дангара ва Файзобод бо 
истифода аз методҳои 
муайян карда шуд.

кислотаҳои органики.

флавоноидҳо, антрасенҳосилаҳо, лактонҳо.

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



дар он аст, ки дар асоси
ва эксперименталӣ вобаста ба ҷузъҳои

химияви

Аҳамияти иазариявии таҳқиқот:
- 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 таҳқиқот 
омӯзиши адабиёти илмӣ 
таркибии растании 1пи1а шасгорНуИа Ь. таҳқиқшуда дар синтези маҳини 
органикӣ, ба сифати лигандҳои органикӣ ва дар саноати дорусозӣ барои 
истеҳсоли маводи нави зидди илтиҳобӣ ва балгамронӣ 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 Тоҷикистон ҳангоми хондани курсҳои 
махсус, иҷрои корҳои курсӣ, магистрӣ ва таҳқиқотӣ татбиқ гардида, 
донишҷӯён, магистрон ва унвонҷӯён натиҷаҳои кори мазкурро мавриди 
истифода қарор дода метавонанд.

Нуқтаҳои 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 тасгорНуПа Т.;
-таҳқиқи динамикаи ҷамъшавии моддаҳои фаъоли биологӣ дар 

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

ҳамчун ашёи хоми доруворӣ;
- таҳқиқ ва омӯзиши мавҷудияти 

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

Мутобиқати диссертатсия ба шииосномаи ихтисоси илмй.
Диссертатсия ба якчанд банди шиносномаи ихтисоси 02.00.03 - 

«Химияи органикӣ» мутобиқат мекунад:

миқдории гуруҳҳои асосии

Масс., 
шииосиомаи
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Мувофиқи банди 1. Омӯзиши сохт ва хосиятҳои пайвастаҳои 
органикӣ бо истифодаи усулҳои химиявӣ, физикӣ-химиявӣ, физики 
таҳқиқот ва ҳисобҳои назариявӣ. - боби 2.З.;

Мувофиқи банди 7.. 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 3. Кашфи моддаҳои нави пайвастаҳои органикӣ 
ва усулҳои таҳқиқи онҳо.- боби 2.З.;

Мувофиқи банди 6. Химияи органики саноатӣ ва асосҳои илмии 
технологияи моддаҳои органикӣ.- бобҳо. 1.2 ва '1.3.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. 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 будушее», (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 

достижения

химия 
факултети химия ва гиромидошти хотираи д.и.х., профессор, академики 
АИ ҶТ Нӯъмонов Ишонқул Усмонович (12-14 сентябри соли 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 Ҳакимович (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 «Бузургдошти Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ» апрели 
2022) Душанбе-2022.

Робитаи гаҳқиқо г бо бариомаҳо (лоиҳаҳо) ва ё мавзӯъҳои илмӣ.
Диссертазсия ;1ар озмоишгоҳи «Химияи глитсерин»-и ба номи д.и.х., 

профессор, узви вобастаи АМИТ Кимсанов Б.Ҳ., назди Институти илмию 
таҳқиқотии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мутобиқ ба лоиҳаҳои 
фармоишии буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи мавзуҳои «Омӯзиши 
маҷмаавии баъзе гиёҳои шифобахши худруи Тоҷикистон» (рақами ба 
қайдгирии давлатиаш №012()Т301004) ва «Ҳосилаҳои у-аминокислотаи 
■равғанӣ дар асоси эпихлоргидрин ва а-монохлоргидрин глитсерин:4



синтез, хосият ва истифодабарии он» (рақами ба қайдгирии давлатиаш 
№0119Т501002) иҷро кардс1 шудааст.

Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия. Оид ба мавзӯи рисолаи 
диссертатсионӣ 13 мақолг! 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 байиалмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ нашр шудааст.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Матни кори диссертатсионӣ дар 
ҳаҷми 141 саҳифаи чопи компютсрӣ, аз ҷумла матни асосӣ дар 124 
саҳифа пешииҳод шудааст. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулоса ва 
замима иборат буда, дорои 2 нақша, 7.1 расм, 12 ҷадвал ва 161 феҳристи 
адабиёти истифодашуда мебошад.

Сарфи иазар аз ҳаҷми калон вг1 бисёрҷабҳаи кори диссертатсионии 
иҷро кардашуда якчанд

2. Дар диссертатсия гликозидҳо,

ҷобаҷогузории расмҳо ҷадвалҳо инчунин

дар сатҳи баланди илмӣ-эксперимеиталӣ 
мулоҳизаҳоро қайд кардан лозим аст:

1. Дар диссертасия натиҷаи ҷудокуиии микдории лактонҳо, моддаҳои 
даббогй. равгани эфирӣ ва иайвастаҳои полиатсетиленӣ аз таркиби 
чоқлаи калонбарг ба таври возе.ҳ нишон дода шудааст, аммо оид ба 
дараҷар! тозагии онҳо муаллиф аз хроматографияи баланд эфект 
ягон-ягон истифода кардааст. Бгг фикри мо аз хроматографияи 
баланд эфскт васеъ истифодг! мешуд, беҳтар мешуд.

муайян намудани сапонинҳо,
ҳромонҳо, флавоиоидҳо, аиграсепҳосилаҳо, лактонҳо, хинонҳо ва 
алкалоидҳо аз таркибр! чоқлаи калонбарг нишон дода шудааст, 
аммо дар ҳамин қисми кори илмии худ механизми мубадалшавии 
реаксияро ка.м шарх додаст.

3. Дар кори диссертатсионӣ якчанд камбудиҳо во мехӯранд, оид ба 
саҳифа бандӣ, ҷобаҷогузории расмҳо ва 
зербандҳои мундариҷа ба магии диссертатсия.

4. Дар диссергасия натиҷаи мавҷудияти миқдории гурӯҳҳои асосии 
моддаҳои фаъоли биологии қисми зеризаминӣ ва рӯизаминии 1пи1а 
шасгорНуИа Ь.: рав1'ани эфпрӣ, лактонҳои сесквитерпеноидӣ, 
кислотаҳои органикй, каротиноидҳо ва пайвастаҳои фенолӣ ба 
таври хеле хуб ва васеъ нишон дода шудааст. Ин натиҷаи хуб аст, 
аммо барои чӣ диссертаггг дар навгонии илмияш ва дар қисмати 
хулосаҳо оид ба натиҷаҳои ба дастомада чизе нишон надодааст, .. 
нофаҳмо?

5. Маълум асг, ки муаллиф барои тасдиқ намудани сохт, таркиб ва 
тозагии моддаҳои ҷудокардааш аз методҳои муосири физикӣ- 
химиявй ба таври васеъ истифода кардааст, аммо ба фикри мо 
баъзе аз спектрҳои онҳо ба замима ворид карда мешуд, беҳтар 
мешуд.
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масъалагузори, 
амиқу

Тоҷикисгон»,
муфассал

Камбудиҳои ҷойдошта қиммати корро коста намекунад чузъӣ, 
дуюмдараҷа ва дар оянда барои диссертаит ислоҳшаванда мебошад.

Диссертатсия Юсуфзода Ахлиддини Ҷаъфаридин дар мавзӯи: 
«Таҳқиқи фитохимиявии чоқлаи калоибарг (1п111а тасгорНу11а)-и минтақаи 
ҷануби Тоҷиқисгои», бо мазмуну муҳтаво,
мухокимарониҳои 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 мухаққиқ мазмун ва мӯҳтавои 
асосии диссертатсияро инъикос мекунад. Диссертатсия ба талаботи 
Комиссияи олии аттесчтпъионии назди Президенти Ҷумхурии 
Тоҷикистон комилан ҷавобгӯ мебошад.

Аз ин рӯ, муаллифи диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмхои химия аз руйи 
сазовор аст.

ихтисоси 02.00.03- Химияи органики

Муқарризи расмӣ:
Баыдаев Сироҷиддин Гадоевич-доктори илмҳои 
химия, профессори кафедраи химияи органикӣ ва 
биологии Доиишгоҳи омӯзроридТочикистон ба 
номи Садриддин Айнӣ
(Ихтисос 02.00.03- Химияи органикӣ)
Сурога; 734003, ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 121)
Тел.: (+992) 907-74-74-09
Е-тай: Ьапйаеу|@ тайдщ

Имзои пр()ф(^^]^1АГ. Б^вдаевро тасдиқ мекунам:
Сардори рай&Д ^Д^^о^аАкорхои 
махсуси ,

жи (корхои

М устафозо/^^!^.^
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