
ХУЛОСАИ

комиссияи ташхиси шурои диссертатсионии 60. КОА-ОЮ дар назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи номзади 
Юсуфзода Аҳлиддини Ҷаъфаридин дар мавзӯи «Таҳқиқи фитохимиявии 
чоқлаи калонбарг (1пи1а тасгорЬуПа Ь.)-и минтақаи ҷануби Тоҷикистон», 
ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз рӯйи 
ихтисоси 02.00.03-Химияи органикӣ пешниҳод шудааст:

Муҳимияти мавзӯъ: Солҳои охир таваҷҷуҳи Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба тараққиёт ва такмилдиҳии илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ 
ва риёзӣ, инчунин ба соҳаи тандурустӣ, алалхусус ба хизматрасонии 
дорувории ба аҳолӣ, таъмин намудани аҳолӣ бо маводи баландтаъсири 
профилактикию табобатй бешубҳа зиёд нигаронида шудааст.

Таҳлили омори расмӣ ва омӯзиши сарчашмаҳои илмӣ шаҳодат 
медйҳанд, 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 доруворин синтетикӣ як қатор бартариҳо доранд: реаксияҳои 
аллергӣ барна.меангезанд, таъсири номатлуб надоранд, инчунин 
монандии сохги биохимиявии растаииҳои шифоӣ бо бофтаҳои 
организми инсон боис мешавад, кн маводи доругии растанигӣ ба осонӣ 
ба раванди мубодилаи моддаҳо ҳамроҳ шаванд. Бо дарназардошти 
гуфтаҳоп 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. Ба ин гунаи растаниҳо, намудҳои марбут ба ҷинси 1пп1а мисол 
шуда метавонад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 10 намуд растании марбут 
ба ҷинси 1пи1а мерӯяд ва алҳол танҳо як намуди онҳо - 1пп1а Ие1епшт 
тавсия ба феҳристи давлатии маводн доруворӣ шомил аст. 1пи1а йе1епшт 
дар шаклҳои гуногуни доругӣ ҳамчун маводи балгамрон, зидди 
шамолхӯрй, зидди гиҷҷа, талхарон, зидди микробӣ ва ғайра васеъ 
истифода мешавад.

Бинобар ин танҳо, аз рӯйи принсипи филогенетӣ 1пи1а тасгорйПа- 
ро диссертант ба ҳайси объексти омӯзиши интихоб намудааст.

Дар кори мазкур иатиҷаҳои ояндадори омӯзиши фитохимиявии ин 
растании чоқлаи калонбарги минтақаҳои ноҳияҳои Данғара ва 
Файзобод, аз он ҷумла қисматҳои рӯйи заминӣ ва зери заминии он бо 
усули химиявӣ ва физикӣ-химиявӣ муайян гардидааст. Ҳамзамон, ба 



пайвастаҳои сесквитерпени ҳамчун ҷузъҳои аз ҷиҳати биологи фаъол 
диққати махсус дода шудааст.

Натиҷаи кор ҷудо кардани ду пайвастаҳои органикӣ ҷудогона, аз 
ҷумла ҳафт пайвастаи нави органикӣ мебошад, ки қаблан дар адабиёт 
шарҳ дода нашудааст. Барои сетои онҳо сохти химиявӣ пешниҳод 
гардида, барои боқимонда бошад брутто-формула муайян шуда, 
хосиятҳои физикӣ-химиявии онҳо муайян карда шуданд. Ҷудошавии 
ҷузъҳои алоҳида имкон дод, ки фаъолнокии биологии он моддаҳои 
органикӣ муайян карда шавад.

Диссертатсия дар кафедраи фарматсияи факултети фарматсевтӣ ва 
озмоишгоҳи «Химияп глитсерин»-и ба номи д.и.х., профессор, узви вобастаи 
АМИТ Кимсаиов Б.Ҳ.. назди Институти илмию таҳқиқотии Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон мутобиқ ба лоиҳаҳои фармоишии буҷети Ҷумҳурии 
Тоҷйкистон аз рӯйп мавзуъҳои «О.мӯзиши 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 №0119ТЮЮ02) иҷро 
карда шудааст.

Мақсади таҳқиқот: ин коркарди методнкаи ҷудокунии моддаҳои 
органикӣ аз таркиби чоқлаи калонбарг (1пи1а шасгорййа Б.) ва омӯзиши 
фитохимиявии он бо истифода аз методҳои химиявӣ ва физикӣ-химиявӣ 
мебошад.

Вазифахои таҳқиқо г:

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

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

- муайян намудани микдории лактонҳо, моддаҳои даббоғӣ ва 
равгани 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 1пп1а бо чоқлап калонбарги минтақаи ноҳияҳои Данғара 
ва Файзобод;

- тасдиқ намуданп сохт, таркиб ва тозагии пайвастаҳои 
ҷудокардашуда аз таркиби чоқлаи калонбарг бо истифода аз методҳои 
спек.троскопии ИС-, Масс., РМЯ, ТЭ ва ХМҚ.

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 тасгорЬуПа Т.-и минтақаи ноҳияҳои Данғара ва 
Файзобод гузароиида шуд.

2. Лввалин маротиба омӯзиши таркиби сифатӣ ва мавҷудияти 
миқдории гурӯҳҳои асосии моддаҳои фаъоли биологии қисми 
зеризаминй ва рӯизаминии 1пи1а тасгорЬуПа Ь.: равғани эфирӣ, 
лактонҳои сесквитерпеноидӣ, карбогидратҳо, кислотаҳои органикӣ, 
каротиноидҳо, пайвастаҳои фенолй гузаронида шуд.

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

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

5. Бори аввал сохт, гаркиб ва тозагии пайвастаҳои 
ҷудокардашуда аз таркиби 1пн1а тасгорЬуПа Т.-и минтақаи ноҳияҳои 
Данғара ва Файзобод бо истифода аз методҳои спектроскопии ИС-, 
Масс., РМЯ, ТЭ ва ХМҚ муайяи карда шуд.

Аҳамияти илмию амалии гаҳқиқот дар он аст, ки дар асоси 
омӯзиши адабиёти илмӣ ва эксперименталӣ вобаста ба ҷузъҳои 
таркибии растаиии 1пи1а тасгорЬуПа Ғ. 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 асг. Ғайр аз ин натиҷаҳои бадастомада дар раванди таълим 
дар кафедраи химияи органикии факултети химияи Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистои 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 унвонҷӯсн натиҷаҳои кори мазкурро мавриди 
истифода қарор дода метавоиа 11 д.

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя псшниҳодшуда:

- таҳлили сарчашмаҳои илмй оид ба таркиби химиявӣ ва 
фитохимиявии растаниҳои марбут ба ҷинси 1пп1а ва шаклҳои дору дар 
асоси онҳо;

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

таркиби 1пи1а тасгорЬуПа Т.;
- таҳияи меъёр.ҳои сифатии реша ва бехрешаи 1пп1а тасгорЬуПа Ғ. 

ҳамчун ашёи хоми доруворӣ;
- таҳқиқ ва омӯзиши мавҷудияти миқдории гурӯҳҳои асосии 

моддаҳои фаъоли биологии қисми зеризаминӣ ва рӯизаминии 1пи1а 
тасгорЬуПа Ғ.: равгани эфирӣ, лактоиҳои сесквитерпеноидӣ, 
карбогидратҳо, кислотаҳои органикй, каротиноидҳо ва пайвастаҳои 
фенолӣ;



- исботи сохт, таркиб ва тозагии пайвастаҳои ҷудокардашуда аз 
таркиби 1пи1а тасгорйуПа Ь.-и минтақаи ноҳияҳои Дангара ва Файзобод 
бо истифода аз методҳои спектроскопии ИС-, Масс., РМЯ, ТЭ ва ХМҚ;

- усули ҷудогунии караброн аз ашёи хоми растанигии 1гш1а 
тасгорйуПа Ь.-и минтақаи ноҳияҳоп Дангара ва Файзобод;

- санҷиши безарарии биологии моддаҳои фаъоли биологии таркиби 
1пи1а тасгорйуИа Ь.

Таьйид (апробатсия)-и диссертагсия. Маводи кори диссеретатсионӣ 
дар якқатор конференсияҳо ва симгюзиумҳои дараҷаҳои мухталиф маърӯза 
ва муҳокима карда шудааст. Аз ҷумла: конференсияҳои илмӣ-назариявии 
ҳайати омӯзгорону ирофессорон, кормандон, аспирантон ва донишҷӯёни 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Душанбе, солҳои 2018-2022.

Саҳми шахсии унвонҷӯ. Муаллифи кори диссертатсионӣ мақсад, 
вазифаҳои таҳқиқот, усулҳо, роҳҳои ҳалли ои ва коркарди методикаи 
ҷудокунии моддаҳои органнкиро аз таркиби чоқлаи калонбарг муқарар 
кардааст. Ҳамаи он маълумоти таҷрибавии ба рисола дохилшуда, таҳлил 
ва ҷамъбасти маълумоти илмй 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 муқаррароти асосии диссертатсияро ба 
анҷом расонидааст.

Интишорн натиҷаҳои диссертатсия. Феҳристи асосии маводи 
диссертатсия дар ҳаҷми 1 нахустпатент, 13 мақолаҳои илмӣ ва фишурдаи 
маърӯзаҳо ба табъ расида моҳияти асосии онро ифода менамоянд, аз онҳо 
5-то мақола дар маҷалаҳои илмии аз ҷониби Комиссияи Олии 
аттестатсиоиии назди Президенти ҶТтавсияшуда иашр гардидаанд.

Сохтор ва ҳаҷми диссергатсия. 'Гаҳқиқоти диссертатсионӣ аз 155 
саҳифаи чопи компютерӣ иборат буда. аз 8 ҷадвал, 4 нақшаи реаксия ва 
17 тасвнрҳои графикӣ (расм) иборат аст. Диссертатсия дорои пешгуфтор, 
баррасӣ ва таҳлили адабиёт. ,-қисми таҷрибавӣ, баррасии натиҷаҳои 
эксперименталӣ, хулосаҳои асосии кор, теъдоди адабиёти истифодашуда 
иборат аз 110 номгӯйро дар бар мегирад.

Диссертатсия ба талаботи банди 67 ва 69-и тартиби додани дараҷаҳои 
илмӣ ва уивонҳои илмӣ (дотсент, профессор), ки бо Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 нюни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ 
шудааст, мувофиқ мебошад. Он фарогири масъалаҳое мебошад, ки барои 
рушди илми химияи органикӣ дар Тоҷикистон муҳим арзёбӣ мегарданд.

Диссергатсия аз тарафи муаллиф мустақилоиа навишта шуда, дорои 
ягонагии дохилӣ мебошад. Натиҷаҳо ва нуктаҳои навини илмии барои 
ҳимоя пешниҳодшуда саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон 
медиҳанд.



Мавзуъ ва мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 02.00.03- 
Химияи органикӣ, ки аз рӯйи он ба Шурои диссертатсионӣ мувофиқи 
фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
"оҷикистон аз санаи 19 январи соли 2022, таҳти №27/шд ҳуқуқи қабули 
диссертатсияҳо барои ҳимоя дода шудааст, мувофиқ мебошад.

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

«Хпмияи 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 2. Омӯзнши қобилияти реаксионӣ ва механизмҳои 
реаксияҳои пайвастаҳои органикӣ. Тавсифи назариявии вобастагиҳои 
байни сохт, хосият ва қобилияти реаксионии пайвастаҳои органикӣ- 
бо.бҳои 1.2. ва 2.3;

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

Мувофнқи бандн 6. Химияи органики саноатӣ ва асосҳои илмии 
технологияи моддаҳои оргаиикӣ. бобҳо. 1.2 ва 2.3.

Ҳамзамон таҳқиқот ба талаботи Феҳристи ихтисосҳое, ки аз рӯйи 
онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон унвонҳои илмӣ дода мешаванд ва бо 
қарори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, 
мувофиқат мекунад.

Дар таҳқиқоти диссертатсионии А.Ҷ. Юсуфзода истифодаи мавод 
бидуни иқтибос ба муаллиф мавҷуд набуда, ҳамаи сарчашмаҳои 
истифодашуда бо ишора ба муаллиф тавассути иқтибос ба расмият 
дароварда шудаанд, ки аз риоя шудани банди 67,69-и Тартиби додани 
дараҷаҳои илмй ва унвони илмӣ (дотсент, профессор) гувоҳӣ медиҳад.

Муҳимияти таҳқиқ тозагиҳои илмӣ, пешинаи таҳқиқ аҳамияти 
назариявию амалии диссертатсияро ба назар гирифта, комиссия ба чунин 
хулоса омад, ки диссертатсияи иомзадии Юсуфзода Аҳлиддини 
Ҷаъфаридии дар мавзӯи «Таҳқиқи фитохимиявии чоқлаи калонбарг 
(1пи1а шасгорйуПа Б.)-и минтақаи ҷануби Тоҷикистон ».- Душанбе, 2022. - 
155 саҳ. таҳқиқотн ба итмомрасидаи комил буда, ба талаботи Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ 
аст.

Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои нашр намудаи довталаби 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия (унвонҷӯ) фарогири 
мазмуну муҳтавои умумии диссертатсияанд.

Банди 61,62-и Низомномаи намунавӣ оид ба Шурои 
диссертатсиониро, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 
июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, ба роҳбарӣ гирифта, 
комиссия пешниҳод менамояд:



1. Диссертатсияи Юсуфзода Аҳлиддини Ҷаъфаридин дар мавзӯи 
«Таҳқиқи фитохимиявии чоқлаи калонбарг (1пи1а тасгорЬуПа Ь.)-и 
минтақаи ҷануби 1оҷикисгои» барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои химия аз рӯйи ихтисоси 02.00.03-Химияи 
органикӣ, ба шурои диссертатсионии 60. КОА-ОЮ-и дар назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои ҳимоя қабул карда шавад.

2. Муқарризони расмӣ аз рӯйи диссертатсия шахсони зерин таъин 
карда шаванд:

- Бандаев Сироҷиддин Гадоевич доктори илмҳои химия, профессори 
кафедраи химияи органикӣ ва биологияи Донишгоҳи давлатии 
омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ, узви вобастаи АТТ;

- Шаропов Фарух Сафолбекович - номзади илмҳои химия, ходими 
пешбари муассисаи илмию таҳқиқотии «Маркази инноватсионии Хитою 
Тоҷикистон оид ба маҳсулотҳои табиӣ»-и АМИТ

/ 3.' Ба ҳайси Муассисаи пешбар- МДТ Донишгоҳи давлатии тиббии 
Тоҷикистон ба номи Абӯалп ибни Сино, кафедраи химияи биоорганикӣ 
ва физколоидӣ таъин карда шавад.

4. Барои иашри эълои оид ба ҳимояи минбаъда ва ҷойгир намудани 
автореферати диссертагсия дар сомонаи Муассиса, Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон 
барои чопи автореферати диссергатсия бо ҳуқуқи дастнавис иҷозат дода 
шавад.

Раиси комиссия: л
доктори илмҳои химия, сарходимицдмӣ ’
аъзои шурои диссертатсионӣ (&<. / Пулатов Э.Х.

доктори илмҳои хим 
аъзои шурои диссерта

Аъзои комиссия: 
доктори илмҳои химия 
аъзои шурои диссерта'

Раҷабов У.Р.

29 сентябри соли 2022


