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Диссертатсияи «Таҳқиқи фитохимиявии чоқлаи калонбарг (1пи1а 
тасгорЬуИа Ь.)-и минтақаи ҷануби Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои химия аз рӯйи ихтисоси 02.00.03 - Химияи органикй 
дар кафедраи собиқ фарматсия (ҳоло кафедраи химияи фарматсевтӣ ва 
идораву иқтисодиёти фарматсевтӣ) ва озмоишгоҳи «Химияи глитсерин»-и ба 
номи д.и.х., профессор, узви вобастаи АМИТ Б.Ҳ. Кимсанов, Институти 
илмию таҳқиқотии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мутобиқ ба лоиҳаи 
фармоишии буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи мавзӯи «Омӯзиши 
маҷмӯавии баъзе гиёҳҳои шифобахши худруи Тоҷикистон» (рақами ба 
қайдгирии давлатиаш 0121Т10Ю04) ва «Ҳосилаҳои у-аминокислотаи равғанӣ 
дар асоси эпихлоргидрин ва монохлоргидрин глитсерин: синтез, хосият ва 
истифодабарии он» (рақами ба қайдгирии давлатиаш 0119Т10Ю02) ба анҷом 
расидааст.

Юсуфзода Аҳлиддини Ҷаъфаридин 24-уми октябри соли 1992 дар ш. 
Ваҳдат таваллуд шудааст.

Соли 2014 Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро бо ихтисоси «дорусоз 
(провизор)» хатм намудааст.

Мавзуи диссертатсионии Юсуфзода А.Ҷ. дар ҷаласаи шурои олимони 
факултети фарматсевтӣ ва Инситути илмию таҳқиқотии Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон аз 24.01.2020, №6 тасдиқ шудааст.

Аз натиҷаи корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ 13 мақола, аз ҷумла 1 нахустпатент, 5 
мақола дар маҷаллаҳои тавсиянамудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва 8 мақола дар маводи конференсияҳои илмию амалии 
байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ нашр шудааст.

Юсуфзода А.Ҷ. пешдифои рисолаи номзадиашро санаи 13.05.2022 дар 
ҷаласаи васеи шурои олимони факултети фарматсевтӣ ва Инситути илмикр 
таҳқиқотии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон гузаронидааст.

Юсуфзода Аҳлиддини Ҷаъфаридин аз соли 2014 ба ҳайси ассистенти 
кафедраи фарматсия дар кафедраи фарматсия (ҳоло кафедраи химияи 



фарматсевтӣ ва идораву иқтисодиёти фарматсевтӣ)-и факултети 
фарматсевтии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон кору фаъолият менамояд.

Роҳбари илмӣ: Раҷабов Сироҷиддин Икромович - доктори илмҳои 
химия, и.в. профессор, дотсент, директори Институти илмию таҳқиқотии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

Аз муҳокимаи диссертатсия чунин натиҷагирӣ карда шуд:
Дар натиҷаи таҳқиқотҳои гузаронидашудаи Юсуфзода Аҳлиддини 

Ҷаъфаридин аввалин маротиба таҳқиқоти фитохимиявии қисматҳои алоҳида 
ва баҳодиҳии муқоисавии хроматографии терпеноидҳои таркиби якчанд 
намуди 1пп1а бо 1пи1а тасгоркуПа Ь.-и минтақаи ноҳияҳои Данғара ва 
Файзобод гузаронида шуд. Сохт, таркиб ва тозагии пайвастаҳоА 
ҷудокардашуда аз таркиби 1пи1а тасгорЬуПа Ь.-и минтақаи ноҳияҳои 
Данғара ва Файзобод бо истифода аз методҳоиспектроскопии ИС-, Масс., 
РМЯ, ТЭ ва ХМҚ муайян карда шуд.

Хулосаҳои дар кори мазкур баровардашуда ва дақиқии натиҷаҳои 
бадастомада тавассути коркарди оморӣ асоснок карда шудааст. Худи 
рисолаи номзадӣ таҳқиқоти илмии фарогир ва комил мебошад.

Рисолаи номзадӣ «Таҳқиқи фитохимиявии чоқлаи калонбарг (1пн1а 
шасгорЬуПа), ки дар Тоҷикистон мерӯяд» кори илмй-таҳқиқотии ҳаҷман калон 
ва комил буда, аз ҳар нигоҳ мувофиқ ва ҷавобгӯ ба ихтисоси 02.00.03 - 
Химияи органикӣ ҳисобида шуда, барои ҳимоя пешниҳод карда шавад.

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот: ин коркарди методикаи ҷудокунии 
моддаҳои органикӣ аз таркиби чокдаи калонбарг (1пи1а тасгорЬПа) ва 
омӯзиши фитохимиявии он бо истифода аз методҳои химиявӣ ва физикӣ- 
химиявӣ мебошад.

Барои ноил шудан ба мақсад дар кори диссертатсионӣ муаллиф дар назди 
худ чунин масъалаҳо гузоштааст:

- таҳқиқоти фитохимиявии 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 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;
- усули ҷудогунии караброн аз ашёи хоми растанигӣ 1пи1а тасгорЬуПа 

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

Методҳои таҳқиқот ва асбобҳои истифодашуда. Диссертант дар раванди 
таҳқиқи растании чоқлаи калонбарг, ки онро аз ду минтақаи ҷумҳурӣ, н. 
Данғара ва н. Файзобод ҷамъоварӣ намуд. Барои ҷудокунии ҷузъҳои 
таркибии растанӣ усули экстраксиякуниро бо ҳакунандаҳои гуногуни 
оргникӣ ва ғайриорганикӣ истифода намудаст. Ҳангоми ҷудокуни ҷузъҳои 
таркибии растани чоқлаи калонбарг санҷиши муқоисавии моддаи фаъоли 
растании ду минтақа н. Данғара ва н. Файзобод гузаронида шудааст. 
Моддаҳои аз қисматҳои гуногуни растани ҷудокарда шуда бо истифодаи 
усулҳои муосири физикӣ-химиявӣ таҳқиқ шудаанд. Тозагии моддаҳо бо усули 
хроматографияи маҳинқабат ва дар асбоби хроматографии «Хром-5» истеҳсоли 
Чехия санҷида шуданд. Миқдори карбон, гидроген, оксиген ва нитроген дар 
асбоби «уапо» М1СК0 СИВЕ муайян карда шудаанд. Спектрҳои ИС-и 
пайвастаҳои синтезкардашуда дар соҳаҳои 400-4000 см-1 дар спектрометрии 
«8Н1МАО2Ш», ба намуди суспензия дар вазелин ва ҳаб (таблетка) бо КВг 
омӯхта шудаанд. Таркиб ва сохти пайвастаҳои экстраксияшуда бо гирифтани 
спектрҳои Масс., (дар асбоби \у\у\у. СЬгота^ес. ги 5000. 2) ва РМЯ (дар асбоби 
«Вгикег- 500 Мҳс, маҳлул дар ампул 50 мм, ампулҳо: МогеП-508-ИР ва 1МогеП- 
8-5-500») тасдиқ карда шуданд.

Саҳеҳияти натиҷаҳои дар диссертатсия овардашуда ба нишондоди зер 
асос шудааст:

- дар асоси таҳқиқотҳо гирифтани натиҷаҳои аниқ ва саҳеҳи қиматҳои 
эксперименталӣ;

- муқоисаи натиҷаҳо бо натиҷаҳои дар адабиёт овардашуда, зоҳиркунии 
мувофиқатии онҳо;

- саҳеҳии қонуниятҳои назариявии муқарраршуда ва хулосаҳои асосии 
кори диссертатсионӣ бо асосҳои химияи органикӣ.

Навовариҳои илмии таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки:
- аввалин маротиба омӯзиши таркиби сифатӣ ва мавҷудияти миқдории 

гурӯҳҳои асосии моддаҳои фаъоли биологии қисми зеризаминӣ ва 
рӯизаминии 1пи1а тасгорНуПа Ь.: равғани эфирӣ, лактонҳо^ 
сесквитерпеноидӣ, карбогидратҳо, кислотаҳои органикӣ, каротиноидҳо, 
пайвастаҳои фенолӣ гузаронида шуд.

- бори аввал аз таркиби чоқлаи калонбарг сапонинҳо, гликозидҳо, 
хромонҳо, флавоноидҳо, антрасенҳосилаҳо, лактонҳо, хинонҳо ва 
алкалоидҳо муайян карда шуд;
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- бори аввал аз таркиби чоқлаи калонбарг микдории лактонҳо, 
моддаҳои даббоғй, равғани эфирӣ ва пайвастаҳои полиатсетиленӣ муайян 
карда шуд;

Аҳамияти илмӣ-амалии 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.

- натиҷаҳои бадастомада дар раванди таълим дар кафедраи химияи 
органикии факултети химияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва кафедраи 
химияй 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.

Баамалбарорӣ ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот. Натиҷаҳои бадастомада 
дар раванди таълими кафедраи химияи органикии факултети химияи 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳангоми хондани курсҳои махсус, иҷрой 
корҳои курсӣ, дипломӣ ва таҳқиқотӣ татбиқ гардида, донишҷӯён, магистрон ва 
унвонҷӯён натиҷаҳои кори мазкурро мавриди истифода қарор дода метавонанд.

Мавқеъҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшуда:
- таҳияи меъёрҳои сифатии реша ва бехрешаи 1пи1а тасгорЬуПа Ь. 

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

фаъоли биологии қисми зеризаминӣ ва рӯизаминии 1пи1а тасгорНуПа Ь.: 
равғани эфирӣ, лактонҳои сесквитерпеноидӣ, карбогидратҳо, кислотаҳои 
органикӣ, каротиноидҳо ва пайвастаҳои фенолӣ;

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

Таъйид (апробатсия)-и диссертатсия. Маводи кори диссеретатсионӣ дар 
якқатор конференсияҳо ва симпозиумҳои дараҷаҳои мухталиф маърӯза ва 
муҳокима карда шудааст. Аз ҷумла: 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
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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 
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» (20-27 апрели 2022) Душанбе- 
2022. 1

Саҳми шахсии унвонҷӯ. 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, тахдил 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 муқаррароти асосии 
диссертатсияро ба анҷом расонидааст.

Муҳимтарин интишороти унвонҷӯ аз рӯйи диссертатсия:
Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризшавандаи <
тавсиянамудаи Комиссияи Олии Аттестатсионии назди

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд:
[ 1-М]. Юсуфзода, А. Ҷ. Таҳияи технологияи экстраксияи караброн аз 

таркиби ШИЬА МАСКОРНУЬЬА Ь / А.Ҷ. Юсуфзода, С.И. Раҷабов, С.М. 
Мусозода // Илм ва фановарӣ № 3. Душанбе - 2020. - С. 175-181.

[ 2-М]. Юсуфзода, А. Ҷ. Усулҳои физикию химиявии таҳқиқи лактонҳои 
сесквитерпеноидии таркиби намудҳои 1пи1а. / А. Ҷ. Юсуфзода, С.И. Раҷабов, 
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[ 5-А]. Юсуфзода, А. Дж. Антимикробная активность новых производных 
эпихлоргидрина с остатками аминокислотами / С.С. Исмоилзода, А.Дж. 
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Нахустпатент:
[ 1-А]. Исмоилзода, С.С., Раджабов С.И., Икромов М.С., Юсуфзода 

А.Дж. Производные 1\Г-у-ГАМК-|3-оксипропил с остатками алкалоида цитизина. 
Заявка №02.1/0039, на изобретение выдан малый патент ТТ МПК (2020): 
С07П401/12; С07В451/04, зарегистрирован в Государственном реестре 
изобретений Республикий Таджикистан 15 апреля 2022 г. - Душанбе, 2022. ,

Оид ба мавзӯи рисолаи диссертатсионӣ 13 мақола нашр гардидааст, аз 
ҷумла 1 нахустпатент, 5 мақола дар маҷаллаҳои тавсиянамудаи КОА-и назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 8 мақола дар маводи конференсияҳои 
илмию амалии байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ нашр шудааст.

ҚАРОР ҚАБУЛ КАРДА ШУД:
Диссертатсияи «Таҳқиқи фитохимиявии чоқлаи калонбарг (1пи1а 

тасгорЬуПа Ь.)-и минтақаи ҷануби Тоҷикистон» кори илмии ба анҷомрасида 
буда, барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз руйи ихтисоси 
02.00.03-Химияи органикӣ мувофиқ аст.

Бо дарназардошти ақидаҳои дар боло зикршуда, маҷлиси умумии 
шурои олимони факултети фарматсевтӣ ва Институти илмию таҳқиқоти^ 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо иштироки олимони пешбари факултети 
фарматсевтӣ ва ИИТ ДМТ диссертатсияи Юсуфзода Алиддини 
Ҷаъфаридинро дар мавзӯи «Таҳқиқи фитохимиявии чоқлаи калонбарг (Тпи1а 
тасгорЬуПа Ь.)-и минтақаи ҷануби Тоҷикистон» кори илмии ба анҷомрасида 
меҳисобад, ки дар сатҳи баланди илмию таҳқиқотӣ таълиф шуда, ба ҳамаи 
талаботи кори диссертатсионӣ ҷавобгӯ аст. Дар ин замина, диссертатсияи 
мазкурро барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз рӯйи 
ихтисоси 02.00.03 - Химияи органикӣ ба ҷаласаи васеъи шуррои олимони 
факултети фарматсевтӣ ва Институти илмию таҳқиқотии Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон тавсия менамояд.
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Хулоса дар ҷаласаи васеи шурои олимони факултети фарматсевтӣ ва 
Институти илмию таҳқиқотии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон қабул карда 
шудааст.

Дар ҷаласа 45 нафар, аз ҷумла 10 нафар доктори илмҳои химия, 17 
нафар номзади илмҳои химия иштирок доштанд.

Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» - 45 нафар, «зид» - нест, «бетараф» - 
нест. Протоколи №13 аз 13-уми майи соли 2022.

Раис:
Номзади илмҳои биология, декани 
факултети фарматсевтии ДМТ

Котиби маҷлис
номзади илмҳои физ.-мат.

Муқарриз
номзади илмҳои химия
(Ихтисос 02.00.03 - Химияи органикӣ)

Муқарризи холис
номзади илмҳои химия
(Ихтисос 02.00.03 - Химияи органикӣ)

Фаридуни К.Р.

Акназарова Ш.

Бурибоева З.Б.

Гулов Т.Ё.

Имзои номзади илмҳои биология, декани факултети фарматсевти Фаридуни 
К.Р., номзади илмҳои химия, ходими пешбари илмии озмоишгоҳи «Химияи 
глитсерин» З.Б. Бӯрибаева, ва номзади илмҳои физ.-мат., мудири шӯъбаи 
илмҳои табиатшиносӣ, риёзӣ ва дақиқи ИИТ ДМТ Ш. Ақназарова-ро тасдиқ
мекунам:

Тавқиев Э.Ш.

Имзои номзади илмҳои хим

Сардори раёсати кадрҳо 
ва корҳои махсуси ДМТ

йй пешбари илмии озмоишгоҳи марказии 
илмӣ-таҳқиқотии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. 
Айнӣ, муқарризи холис Т.Ё. Гуловро тасдиқ мекунам:
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Сардори раёсати кадрҳо 
ва корҳои махсуси ДДОТ 
ба номи С. Айнӣ стафозода А.


