Тақризи
роҳбари илмӣ доир ба рисолаи номзадии аспирант Кароматуллои
Қурбонали дар мавзӯи «Набототи ҳавзаи дарёи Ширкент (Тоҷикистони
марказй)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои биология, аз
рӯи ихтисоси 03.02.01-ботаника
Аспирант
Кароматуллои
Қурбонали,
Донишгоҳи
миллии
Тоҷикистонро соли 2015 хатм намудааст. Аз соли 2014 то соли 2017 дар
кафедраи ботаникаи факултети биологияи Д М Т ба ҳайси лаборант ва аз
сентябри соли 2017 то ҳол ба ҳайси ассистенти кафедра ва ҳамзамон аз
соли 2018 дар вазифаи муовини декан оид ба тарбия фаъолият менамояд.
Кароматуллои Қурбонали аз давраи донишҷӯӣ шахси фаъол ва
илмдӯст буд, ӯ ҳамеша дар корҳои илмӣ-тадқикотӣ иштирок менамуд. Ӯ
бо шавқу рағбати баланд дар корҳои ҷамъиятӣ ва илмии факултети
биологияи Д М Т иштирок мекард.
Д ар давраи аспирантиаш
солҳои (2015-2019) дар саҳро ва
лаборатория роҳу методҳои гузаронидани таҳқиқотҳои геоботаникиро
аз худ намудааст ва бо корҳои илмии соҳаи геоботаникаи замони
муосир шинос мебошад. Аспирант аз ухдаи мустақилона гузаронидани
корҳои таҳқиқотӣ мебарояд. Кароматуллои Қурбонали дар раванди
корҳои илмӣ-тадқиқотӣ маҳорату малакаи
хуб нишон дода, ба
натиҷаҳои назаррас ноил гардидааст.
Д ар давоми
солҳои 2015-2019 Кароматуллои Қурбонали
гуногунии наботот, таркиби флора ва ҳолати набототи ҳавзаи дарёи
Ш иркент ва таснифи онҳоро мавриди омӯзиш қарор додааст. Дар
натиҷаи иҷрои кори илмӣ-тадқиқотӣ Кароматуллои Қ. дар рисола
аввалин маротиба маводҳои илмиро доир ба гуногунии флора ва
таснифи наботот дараи Ш иркент пешпиҳод намудааст.
Мувофиқи тадқиқотҳои ӯ дар таркиби флораи дараи Ш иркент 1340
намуди растаниҳои дараҷаи олии спорадору гулдори табиӣ муайян карда
шуд, ки онҳоро ба 516 авлод ва 87 оила ҷудо намудааст. Д ар таркиби
набототи ин минтақа ӯ аввалин шуда мавҷудияти 122 ассотсиасия, 52
форматсия ва 14 типи набототро муайян намудааст.
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Нуктаҳои асосии рисола дар маводҳои илмии нашрнамудаи
муаллиф инъикос гардидаанд. Ногуфта намонад, ки рисола бо забони
тоҷикӣ омода гардида, баҳри пешравии илми ботаника ҳиссагузор аст.
Муаллифи рисола аз ӯхдаи навиштани рисола ва мақсади гузоштаи
рисола баромадааст. Ғайр аз ин қайд кардан ҷоиз аст, ки дар давоми
фаъолияти илмиаш ӯ боз бо корҳои педагогӣ низ машғул мебошад ва аз

ухдаи идора кардани аудитория ҳангоми гузаронидани дарсҳои
лексионӣ ва амалӣ мебарояд.
Дар хулоса кайд карданиам, ки Кароматуллои Қурбонали аспиранти
Институти ботаника, физиология ва генетикаи растаниҳои Академияи милии
илмҳои Тоҷикистон, ки мавзӯи илмиаш «Н абототи ҳавзаи дарёи Ширкент
(Тоҷикистони марказӣ)» мебошад, сазовори дарёфти дараҷаи илмии
номзади илмҳои биологӣ аз рӯи ихтисоси 03.02.01 - ботаника мебошад.
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