
ихтисоси 02.00.03- Химияи

Тақризи 
муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Юсуфзода Аҳлиддини Ҷаъфаридин 
дар мавзӯи: «Таҳқиқи фитохимиявии чоқлаи калоибарг (1пи1а 
тасгорЬу11а)-и минтақаи ҷаиуби Тоҷикистон», барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои химия аз руйи 
органикӣ

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 1зе1епшт 
тавсия ба феҳристи давлатии маводи доруворӣ шомил аст. 1пи1а Ье1епшт 
дар шаклҳои гуногуни доругӣ ҳамчун маводи балғамрон, зидди 
шамолхӯрӣ, зидди гиҷҷа, талхарон, зидди микробӣ ва ғайра васеъ 
истифода мешавад.

Бинобар ин танҳо, аз рӯйи принсипи филогенетӣ 1пи1а тасгорЬйа- 
ро диссертант Юсуфзода Аҳлиддини Ҷаъфаридин ба ҳайси объекти 
омӯзиши интихоб намудааст.

Барои ноил шудан ба мақсад 
масьалаҳои зеринро ҳал иамудааст:

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

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

- муайян намудани
равғани эфирӣ аз таркиби чоқлаи калонбарг;

- муайян намудани пайвастаҳои полиатсетилеыӣ аз таркиби чоқлаи 
калонбарг;

- омӯзиши равғанҳои чарбии тухмии чоқлаи калонбарг;
- баҳодиҳии муқоисавии хромотоғрафии терпеыоидҳои таркиби 

якчанд намуди 1пи1а тасгорЬуИа Б.-и минтақаи ноҳияҳои Данғара ва 
Файзобод;

дар кори диссертатсиони унвонҷу

микдории лактонҳо, моддаҳои даббоғи ва
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сохт, пайвастаҳои- тасдиқ намудани сохт, таркиб ва тозагии 
ҷудокардашуда аз таркиби чоқлаи калонбарг бо истифода аз методҳои 
спектроскопии ИС-, Масс., РМЯ, ТЭ ва ХМҚ.

Навовариҳои илмии таҳқиқот:
1. Аввалин маротиба таҳқиқоти фитохимиявии қисматҳои алоҳида 

ва баҳодиҳии муқоисавии хромотографии терпеноидҳои таркиби якчанд 
намуди 1пи1а бо 1пи1а шасгорНуПа Ь.-и ноҳияҳои Дангара ва Файзобод 
гузаронида шуд.

Аввалин маротиба омӯзиши таркиби сифатӣ ва мавҷудияти 
[ гурӯҳҳои асосии моддаҳои фаъоли биологии қисми

кислотаҳои органики,

лактонҳо,

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

2.
миқдории гуруҳҳои асосии 
зеризаминӣ ва рӯизаминии 1пи1а тасгорНуПа Т.: равгани эфирӣ, 
лактонҳои сесквитерпеноидӣ, кислотаҳои органикӣ, каротиноидҳо, 
пайвастаҳои фенолӣ гузаронида шуд.

3. Бори аввал аз таркиби чокдаи 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 тасгорйуПа Ь.-и ноҳияҳои Дангара ва Файзобод бо 
истифода аз методҳои 
муайян карда шуд.

Аҳалшяти илмию амалии таҳқиқот 
омӯзиши адабиёти илмӣ 
таркибии растании 1пи1а тасгорНуПа Б. 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 ыатиҷаҳои 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.

Нуктаҳои асосии ба дифоъ пешииҳодшуда:
-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 тасгорЬуПа Ғ.;

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

химияви
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-таҳқиқи динамикаи ҷамъшавии моддаҳои фаъоли биологӣ дар 
таркиби 1пи1а тасгорНуПа Ь.;

-таҳияи меъёрҳои сифатии реша ва беҳрешаи 1пи1а тасгорНуИа Ь. 
ҳамчун ашёи ҳоми доруворӣ;

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

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.
Диссертатсия ба якчанд банди шиносномаи ихтисоси 02.00.03 - 

«Химияи органикӣ» мутобиқат мекунад:
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 Т.. 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

Тасвиб ва амсиписозии 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 давроыи 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 нациоыального 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 бО-солагии 
факултети химия ва гиромидошти хотираи д.и.х., профессор, академики 
АИ ҶТ Нӯъмоыов Ишонқул Усмонович (12-14 сентябри соли 2020); 3
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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» (20-27 апрели 
2022) Душанбе-2022.

Робитаи таҳқиқот бо бариомаҳо (лоиҳаҳо) ва ё мавзӯъҳои илмӣ. 
Диссертатсия дар 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 лоиҳахои 
фармоишии буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи мавзуҳои «Омӯзиши 
маҷмаавии баъзе гиёҳои шифобахши худруи Тоҷикистон» (рақами ба 
қайдгирии давлатиаш №0120ТӮ01004) ва «Ҳосилаҳои у-аминокислотаи " 
равғанӣ дар асоси эпихлоргидрин ва а-монохлоргидрин глитсерин: 
синтез, хосият ва истифодабарии он» (рақами ба қайдгирии давлатиаш 
№0119Т401002) иҷро карда шудааст.

Саҳлт шахсии довталаби дараҷаи иллгӣ дар тс1ҳқиқо1п: муаллифи 
кори диссертатсионӣ мақсад, вазифаҳои таҳқиқот, усулҳо, роҳҳои ҳалли 
он ва коркарди методикаи ҷудокунии моддаҳои органикиро аз таркиби 
чоқлаи калонбарг муқарар кардааст. Ҳамаи он маълумоти таҷрибавии ба 
рисола дохилшуда, таҳлил ва ҷамъбасти маълумоти илмӣ оид ба таҳқиқи 
фитохимиявии чоқлаи калонбарг, омӯзиши хосиятҳои химиявӣ ва 
физикӣ-химиявии моддаҳои ҷудокардашуда ва инчунин дарёфти 
моддаҳои аз ҷиҳати биологӣ фаъол аз ҷониби довталаб шахсан ё бо 
иштироки мустақими ӯ ба даст оварда шудаанд. Таҳияи хулосаҳо ва 
мукаррароти асосии диссертатсияро ба анҷом расонидааст.

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

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Матни кори диссертатсионӣ дар 
ҳаҷми 141 саҳифаи чопи компютерӣ, аз ҷумла матни асосӣ дар 124 
саҳифа пешниҳод шудааст. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулоса ва 
замима иборат буда, дорои 1 нақша, 27 расм, 12 ҷадвал ва 161 феҳристи 
адабиёти истифодашуда мебошад.

Диссертатсия ба талаботи банди 67 ва 69-и тартиби додани 
дараҷаҳои илмӣ ва унвонҳои илмӣ (дотсент, профессор), ки бо Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 
тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад. Он фарогири масъалаҳое мебошад, 
ки барои рушди илми химияи органикӣ ва биохимия дар Тоҷикистон 
муҳим арзёбӣ мегардаыд. Диссертатсия аз тарафи муаллиф мустақилона 
навишта шуда, кори ба анҷомрасидаи комил мебошад. Натиҷаҳо ва 
нуктаҳои навини илмии барои ҳимоя пешниҳодшуда саҳми шахсии 
муаллифи диссертатсияро нишон медиҳанд.4



Мавзуъ ва мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи иҳтисоси 02.00.03- 
Химияи оргаыикӣ, ки аз рӯйи он ба шурои диссертатсионӣ мувофиқи 
фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии • 
'^"оҷиқистон аз санаи 19 январи соли 2022, таҳти №27 ҳуқуқи қабули 
диссертатсияҳо барои ҳимоя дода шудааст, мувофиқ мебошад. Ҳамзамон 
таҳқиқот ба талаботи Феҳристи иҳтисосҳое, ки аз рӯйи онҳо дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистоы унвонҳои илмӣ дода мешаванд ва бо қарори 
Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 19 январи соли 2022, таҳти №27 тасдиқ шудааст, 
мувофиқат меқунад.

Дар таҳқиқоти диссертатсионии А.Ҷ. Юсуфзода истифодаи мавод 
бидуни иқтибос ба муаллиф мавҷуд набуда, ҳамаи сарчашмаҳои 
истифодашуда бо ишора ба муаллиф ё маъҳаз тавассути иқтибос ба 
расмият дароварда шудаанд, ки аз риоя шудани ба талаботи банди 2 ва 
зербандҳои 61 ва 69 «Тартиб додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ 
(дотсент, пофессор)»-и Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 30 
ивЗни соли 2021, таҳги №267 
мекунад ва гувоҳӣ медиҳад.

Диссертатсия кори илмии ба анҷомрасида буда, барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз руйи ихтисоси 
Химияи органикӣ мувофиқ аст.

Дар диссертатсияи мазкур дар баробари ҷустуҷуҳои бобарори 
эксперименталӣ баҳсу баррасиҳои муҳими илмӣ баъзе камбудиҳо ва 
норасоиҳо низ ҷой доранд, ки зикри онҳо барои такмили диссертатсия аз 
аҳамият холӣ нестанд:

1. Дар диссертатсия ва автореферат галатҳои имлоӣ ва услубӣ ягон- 
ягон ба ыазар мерасанд.

2.. Муаллиф дар кори диссертатсионии худ шумораи зиёди расмҳои 
спектрҳои ИС ва РМЯ овардааст, баъзеашон ба замимаҳо илова карда - 
мешуданд, сатҳи илмии кори диссертатсионӣ баланд ва ҳам беҳтар 
мешуд.

3. Муаллиф ыишон додааст, 
фитохимиявии қисматҳои алоҳида ва баҳодиҳии 
ҳромотографии терпеноидҳои таркиби якчанд намуди 1пи1а бо 1пи1а 
шасгорНуПа Ь.-и ноҳияҳои Даыгара ва Файзобод гузаронида шуд, лекин 
оид ба динамикаи 
диссертатсия кам шарҳ додааст.

4. Ҳангоми

Комиссияи

тасдиқ шудааст, комилан мувофиқат

02.00.03-

ки аввалин маротиба таҳқиқоти 
ва баҳодиҳии муқоисавии

ҷамъшавии моддаҳои фаъоли биологи дар

экстраксия тавлиди маҳсули моддаҳои ҳимиявӣ дар 
ҳалкунандаҳои органикӣ кам шарҳ дода шудааст барои чӣ дар 
ҳалкунандаҳои ҳлороформ баромад баланд аст, аммо дар дигар
ҳалкунандаҳои органики пастар аст.

5. Дар кори диссертатсионӣ сарчашмаҳои илмии солҳои оҳир кам 
овардашудааст.
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Ин камбудиҳо ислоҳшаванда буда, арзиши илмии диссертатсияро 
кам намекунанд.

Диссертатсия Юсуфзода Аҳлиддини Ҷаъфаридин дар мавзӯи: 
«Таҳқиқи фитохимиявии чоқлаи калонбарг (1пи1а тасгор11у11а)-и 
минтақаи ҷануби Тоҷикистон», таҳқиқоти комилу анҷомёфта буда, 
мазмуни он бо муҳтавои дар автореферати диссертатсия оварда шуда 
мувофиқат менамояд.

Мақолаҳои илмии чопнамудаи муҳаққиқ мазмун ва мӯҳтавои 
асосии диссертатсияро инъикос мекуыад.

Диссертатсия ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон комилан ҷавобгӯ мебошад.

Муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
химия аз руйи ихтисоси 02.00.03-Химияи органикӣ мебошад.

Муқарризи расми:
Шаропов Ф.С.- номзади илмҳои химия, 

дотсент, ходими калони илмии 
Муассисаи илмию тадқиқотии "Маркази 
инновасионии Хитою Тоҷикистон оид ба 
маҳсулоти табиӣ"-и Академия1^иллии 
илмхои Точикистон 'Ғ, —Точикистон —

МТ»и

. „ - в,

* «АМИТ

Имзои Шаропов Фарух Сафолбековичро 
тасдик мекунам.
Сардори МИТ «МИХ

Нуъмонов С.Р.
с(|(||и

Нишонӣ: *
(734063, ш. Душанбе,'^^
Телефон: (+992) 93-995-^
Е- тай: 5НТагикН@та11.ги).
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