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РӮЗНОМАИ ҶАЛАСА:

1. Муҳокимаи диссертатсияи номзадии муаллими калони кафедраи 
химияи фарматсевтӣ ва идораву иқтисодиёти фарматсевтии 
факултети фарматсевтӣ ва озмоишгоҳи «Химияи глитсерин»-и 
ба номи д.и.х., профессор, узви вобастаи АМИТ Кимсанов Б.Ҳ., 
Институти илмию таҳқиқотии ДМТ Юсуфзода Аҳлиддини 
Ҷаъфаридин дар мавзӯи «Таҳқиқи фитохимиявии чоқлаи 
калонбарг (1пн1а шасгорЬуПа Ь.)-и минтақаи ҷануби Тоҷикистон» 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз 
рӯйи ихтисоси 02.00.03- Химияи органикӣ.

ШУНИДА ШУД:

Баромади унвонҷӯ Юсуфзода Аҳлиддини Ҷаъфаридин пешниҳод 
намудани муҳтавои рисолаи номзадиаш дар мавзӯи «Таҳқиқи 
фитохимиявии чоқлаи калонбарг (1нн1а шасгорЬуПа Ь.)-и минтақаи 
ҷануби Тоҷикистон», ки барои ҳимоя намудан ва дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои химия аз рӯйи ихтисоси 02.00.03- Химияи 
органикӣ омода шудааст.

Кори диссертатсионӣ дар факултети 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 маҷмуавии баъзе гиёҳҳои 
шифобахши худруи Тоҷикистон» (рақами ба қайдгирии давлатиаш 
0121ТЛ)1004) ва «Ҳосилаҳои у-аминокислотаи равғанӣ дар асоси 
эпихлоргидрин ва монохлоргидрин глитсерин: синтез, хосият ва 
истифодабарии он» (рақами ба қайдгирии давлатиаш 0И9Т30Ю02) ба 
анҷом расидааст.

Юсуфзода Аҳлиддини Ҷаъфаридин натиҷахои асосии 
эксперименталии ҳангоми иҷрои диссертатсияи номзадӣ ба даст 
овардаи худро байён кард (маърӯза замима мешавадӯ

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

Муаллиф бори нахуст дар химияи органикӣ таҳқиқ ва омӯзиши 
пайвастаҳои нави аз ҷиҳати биологи фаъолро бо истифода аз усулҳои 
муосири физикӣ-химиявӣ мавриди баррасии илмӣ қарор додааст. Кори 
таҳқиқотии А.Ҷ. Юсуфзода бо диди нав ва дар асоси дастовардҳои нави 
илмӣ таҳлил гардидааст. Муаллиф зимни таҳлил ва натиҷаҳои бц 
дастомадаи эксперименталии ин мавзӯъ ба натиҷае расидааст, ки 
қиматҳои физикӣ-химиявии моддаҳои муайяншуда ҳамчун маводи 
маълумотӣ ба ҳисоб рафта ва барои мутахассисоне, ки ба ҷудокунии ва 
муайянкунии пайвастаҳои органикӣ аз растаниҳо машғуланд мусоидат 
менамояд, инчунин дар раванди таълим ҳангоми хондани лексия аз химияи 
органикӣ, биоорганикӣ, химияи фарматсевтӣ ва курсҳои махсус аз манфиат 
холӣ набуда донишҷӯён, магистрантон ва унвонҷӯён натиҷаҳои кори 
мазкурро мавриди истифода қарор дода метавонанд.

Зимни анҷоми кори диссертатсионӣ муаллиф худро ба ҳайси 
муҳаққиқи тозакор, боандеша ва боистеъдод нишон дода, барои муайян 
кардани мақсаду вазифа, фаҳмидани натиҷаҳои ба даст омада ва муайян 
кардани усулҳои зарурии таҳқиқот маҳорати баланди илмӣ нишон додаст.

Юсуфзода Аҳлиддини Ҷаъфаридин муваффақ шудааст, ки натиҷаҳои 
таҳқиқотро бо истифода аз усулҳои муосири физикӣ-химиявӣ босаводона 
ва дуруст коркард намояд. Дар раванди иҷрои кор муаллиф сарчашма ва 
осори илмии вобаста ба мавзӯъро, ки дар 10 соли охир нашр шудаанд, 
дақиқназарона мутолиа карда ва мавриди омӯзишу баррасӣ қарор додаст.

Мақолаҳои илмӣ ва фишурдаи диссертатсияи А.Ҷ. Юсуфзода 
мундариҷаи умумии диссертатсияро инъикос менамоянд ва ба ҳамаи 
талаботҳои таҳқиқотҳои кори диссертатсионии ихтисоси 02.00.03-Химияи 
органикӣ ҷавобгӯ мебошанд.

Хдмин тариқ, дар натиҷаи муҳокимаи диссертатсияи номзадӣ дар 
ҷаласаи васеи факултети фарматсевтӣ ва Институти илмию таҳқикотии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон хулосаҳои зарурӣ бароварда шуд:



ХУЛОСА

ЕМубрам будани мавзӯи таҳқиқот. 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 - табобатӣ бешубҳа зиёд 
нигаронида шудааст. 4

Дар симпозиуми 9-уми маҳфили илмии Д.И. Менделеев оид ба химияи 
умумӣ ва тадбиқӣ, академик И.М.Шемякин, дар бораи вазифа ва 
мушкилоти химияи муосири органикӣ ва биоорганикӣ сухан намуда, қайд 
кард, ки «масъалаҳои дорои аҳамияти калонӣ амалӣ - табобати бемориҳои 
аз ҳама хатарнок барои инсон (омос, бемориҳои радиатсионӣ, бемориҳои 
системаи дилу рагҳо, вайроншавии системаи асаб ва бемориҳои рӯҳӣ), ба 
шумор рафта рафъи бемориҳои сироятии инсон - чун ҳарвақта аз табиат 
ҷустуҷӯи намудҳои маводи гуногуни дорувориро талаб мекунад».

Аз ин рӯ, дар асоси гуфтаҳои академик И.М.Шемякин моро зарур аст, 
ки такия ба табиат карда аз он намудҳои нави маводи дорувориро ҷустуҷӯ 
намоем.

Айни замон маводи дорувории баромадашон растанигӣ тақрибан 40 % 
аз микдори умумии дорувории дар тиб истифодашавандаро ташкил 
медиҳад.

Флораи васеъи собиқ Иттифоқи Шуравӣ алакай даҳҳо маводи 
дорувории аслии табобатиро, ки дар тиби амалия расмӣ эътироф шудаанд: 
галантамин, платифиллин, винкаяин, секуринин, сарратсин, корхорозид, 
колхамин, келлин ва бисёри дигарро тавсия додааст.

Омӯзиши олами набототро на бояд тамомшуда ҳисобид, зеро дар 
айни замон як қисми нисбатан ками намудҳои растаниҳои дар Осиёи 
Марказӣ рӯянда, яъне аз 18000 (дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5000 
тақрибан 1500) тақрибан 3000 намуди он омӯхта шудааст, аз ин рӯ, 
таҳқиқоти минбаъда дар ин самт бешубҳа таваҷҷӯҳи илмӣ ва амалӣ дорад.

Рушд ва такмилёбии усулҳои муосири таҳқиқи физикӣ-химиявӣ ^ар 
солҳои охир, алахусус: хромотография, спектроскопия, кашфи синфҳои 
нави модцаҳои табиӣ (полиинҳо, иридоидҳо, экдизонҳо ва ғайра), барои 
бозҳам чуқуртар омӯхтани моддаҳои растанигӣ ва ҷудокунии онҳо, 
муқаррар кардани таркиб ва сохт, конформасия, алоқамандии байни сохт 
ва фаъолнокии биологӣ ва муайян кардани нақши физиологӣ дар ҳаёти 
растаниҳо имкон фароҳам овардааст.

Вобаста ба ин ошкорсозии табиати моддаҳои асосӣ, хусусиятҳои 
шифобахши растаниҳоеро, ки аз қадим дар тибби илмӣ ва халқӣ дар 
шакли доруҳои галенӣ васеъ истифода бурда мешуд, вале омӯзиши 
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химиявии он қаблан душвор буд, ҳоло бошад имкони вокеӣ найдо 
гардидааст барои таҳқиқи таркиби фитохимиявии растаниҳои шифобахш.

Яке аз чунин растаниҳо чоқлаи калонбарг (1пи1а шасгорйуПа Б.), 
оилаи мураккабгулон (Сотрозйае) ба ҳисоб меравад, ки дар Осиёи 
Марказӣ ва аз он ҷумла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон васеъ паҳн шудааст, ки 
дар тибби халқи ҳангоми бемории сил, гелминтоз (кирм). бемории 
сироятии пуст, паст намудани қанд ва гайраҳо истифода мебаранд. Қаблан 
аз решаи ин растанӣ алантолактон, изоалантолактон, равгани эфирй 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 усулн 
хромотографӣ, химиявӣ ва физикӣ-химиявӣ муайян гардидааст. Ҳамзамон, 
ба пайвастаҳои сесквитерпенӣ ҳамчун ҷузъҳои аз ҷиҳати биологӣ 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 химиявии эҳтимолӣ пешниҳод гардида, 
барои боқимонда бошад брутто-формула муайян шуд ва хосиятҳои 
физикӣ-химиявии онҳо муайян карда шуданд. Ҷудошавии ҷузъҳои алоҳида 
имкон дод, ки фаъолнокии биологии он моддаҳои органикӣ муайян карда 
шавад ва пайвастаҳои нави фармакологӣ ошкор гардида, инчунин маводи 
дорувории бо хосиятҳои кардиотоникӣ таҳия карда шавад. Бинобар ин, 
диққати асосиро омӯзиш ва таҳқиқи растании чоқлаи калонбарги 
минтақаҳои ноҳияҳои Данғара ва Файзобод ба худ ҷалб мекунад.

2. Мутобикрти 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 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 3. Кашфи моддаҳои нави пайвастаҳои органпкй ва 
усулҳои таҳқиқи онҳо,- боби 2.З.;



Мувофиқи банди 6. Химияи органики саноати ва асосҳои илмии 
технологияи моддаҳои органикӣ,- бобҳо. 1.2 ва 2.3.

3. Иштироки бевоситаи муаллиф дар ҳосил намудани натиҷаҳои 
илмӣ-таҳқиқотӣ. муаллифи кори диссертатсионӣ мақсад, вазифаҳои 
таҳқиқот, усулҳо, роҳҳои ҳалли он ва коркарди методикаи ҷудокунии 
моддаҳои органикиро аз таркиби чоқлаи калонбарг муқарар кардаарт. 
Ҳамаи он маълумоти таҷрибавии ба рисола дохилшуда, таҳлил ва 
ҷамъбасти маълумоти илмӣ оид ба таҳқиқи фитохимиявии чокдаи 
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.

4. Дараҷаи асоснокии таҳқиқоти илмӣ ва хулосаҳои дар 
диссертатсияи докторӣ баровардашуда. маълумотҳои бадастомада бо 
усулҳои замонавии химиявӣ, физикӣ-химиявии таҳқиқот, коркарди 
статикии натиҷаҳо таъмин ва асоснок карда шуд. Барои муайян намудани 
сифатан ва микдоран таркиби моддаҳои ҷудокардашуда аз таркиби чоқлаи 
калонбарг аз усулҳои зерини таҳлил истифода кардем: хроматографияи 
гази-моеъ (дар таҷҳизоти «Кристалл 2000»), спектроскопияи массавӣ (дар 
таҷҳизоти «Хроматэк-Кристалл 5000М» бо информатсияи N187 2012), 
РМЯ-спектрометрия (дар таҷҳизоти «Вгикег АМ-500» бо частотаи кории 
500 ва 125 МГс).

5. Дараҷаи навигарии натиҷаҳои ҳосилкардаи муаллиф.

- аввалин маротиба таҳқиқоти фитохимиявии қисматҳои алоҳида ва 
баҳодиҳии муқоисавии хромотографии терпеноидҳои таркиби якчанд 
намуди 1пи1а бо 1пи1а шасгорйуПа Ь.-и минтақаи ноҳияҳои Данғара ва 
Файзобод гузаронида шуд. *

- аввалин маротиба омӯзиши таркиби сифатӣ ва мавҷудияти 
миқцории гурӯҳҳои асосии моддаҳои фаъоли биологии қисми зеризаминӣ 
ва рӯизаминии 1пи1а тасгорНуПа Ь.: равғани эфирӣ, лактонҳои 
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 даббоғӣ, равғани эфирӣ ва пайвастаҳои полиатсетиленӣ муайян 
карда шуд;

- бори аввал сохт, таркиб ва тозагии пайвастаҳои ҷудокардашуда аз 
таркиби 1пи1а тасгорйуПа Ь.-и минтақаи ноҳияҳои Данғара ва Файзобод 
бо истифода аз методҳои спектроскопии ИС-, Масс., РМЯ, ТЭ ва ХА^Қ 
муайян карда шуд.

6. Мувофиқати муҳтавои диссертатсияи номзадӣ ба ихтисосе, ки 
барои ҳимоя намудан пешниҳод шудааст. Диссертатсияи номзадии 
Юсуфзода Ахдиддини Ҷаъфаридин ба феҳристи ихтисоси «Химияи 
органикӣ» мувофиқ буда, барои ҳимоя намудан аз рӯйи ихтисоси 
02.00.03-Химияи органикӣ пешниҳод карда мешавад.

7. Тавсия барои ҳимоя. Диссертатсияи номзадии Юсуфзода 
Аҳлиддини Ҷаъфаридин барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
химия мувофиқи талаботи Комиссияи олии аттестатсионии (КОА) 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия карда мешавад.

Дар раванди иҷрои диссертатсияи номзадӣ Юсуфзода А.Ҷ. худро чу!| 
муҳақиқи соҳибмаълумот муаррифӣ карда, нишон дод, ки ӯ 
мустақилона масъалаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва амалиро иҷро карда 
метавонад. Қобилияти хуби таҳқиқотчигӣ ӯро водор намуд, ки аз ухдаи 
иҷрои чунин кори диссертатсионии мураккаб ва фарогири дар наздаш 
гузошташуда бо сарбаландӣ барояд.

Дар асоси маълумотҳои дар боло баён шуда ҷаласаи васеи 
кафедраи химияи фарматсевтӣ ва идораву иқтисодиёти фарматсевтӣ ва 
озмоишгоҳи илмӣ-таҳқиқотии «Химияи глитсерин»-и ба ном ид.и.х, 
профессор, узви вобастаи АМИТ Кимсанов Б.Х,. Институти илмию 
таҳқиқотии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон диссертатсияи номзадии 
Юсуфзода Аҳлиддини Ҷаъфаридинро дар мавзӯи «Таҳқиқи 
фитохимиявии чоқлаи калонбарг (1пи1а шасгорЬуПа Ь.)- и минтақай 
ҷануби Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
химия аз рӯйи ихтисоси 02.00.03- Химияи органикӣ тавсия менамояд.

8. 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 назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва 8 мақола дар маводи конференсияҳои илмию амалии 
байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ нашр шудааст.



Муқарриз
номзади илмҳои химия
(Ихтисос 02.00.03- Химияи органикӣ) Бурибоева З.Б.

Муқарризи холис л
номзади илмҳои химия Гулов Т.Е.
(Ихтисос 02.00.03- Химияи органикӣ)

Имзои номзади илмҳои биология, декани факултети фарматсевтӣ 
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 даққиқи ИИТ 

ДМТ Ш. Ақназарова-ро тасдиқ мекунам: 

„ ■■Сардори раесати кадрхе? /~~- --
ва корҳои махсуси ДМЗг Тавқиев Э.Ш.

Имзои номзади илмҳои хи^^^хбдими пешбари илмии озмоишгоҳи 

марказии илмӣ-таҳқиқотии Донишгоҳи давлатии омӯзгории 
Тоҷикистон ба С. Айнӣ муқарризи холис Т.Ё. Гуловро тасдиқ мекунам:

Сардори раёсати кадрҳо 
ва корҳои махсуси ДДОТ4 
ба номи С. Айнӣ ?/ РАЁСАТИ/Й

5 КАДРҲв^г
Мустафозода А.


