
ТАҚРИЗ 
ба автореферати диссертатсияи Бобоев Ҷурабой Абдусаломович дар 
мавзӯи: “Гулсангҳои қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор” барои дарефти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои биологӣ аз рӯи ихтисоси 
03.02.01-Ботаника

Дар ҳоли ҳозир масъалаҳои ҳифзи табиат, нигоҳцории генофонди 
табиии сайёраи мо, инчунин гузаронидани маниторингҳои экологӣ хеле 
заруранд. Қадами аввалин ва муҳимтарин дар ҳалли ин масъалаҳо, ки ба 
соҳаи ботаника дахл дорад, омӯзиши систематика, таксономия, экология 
ва паҳншавии географии ин ё он гурӯҳи растаниҳо ба ҳисоб меравад. 
Аммо чунин маълумот ба қадри кофӣ мавҷуд нест, хусусан гурӯҳи 
гулсангҳои минтақаҳои Осиёи Миёна, аз ҷумла Тоҷикистон кам омӯхта 
шудааст.

Дар таркиби флораи қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор гулсангҳо 
нақши муҳим доранд, чунки яке аз унсурҳои ҷудонашавандаи 
экосистемаи рӯйизаминӣ мебошанд. Қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор 
яке аз мавзеъҳое ба ҳисоб меравад, ки лихенологияи он ба қадри зарурӣ 
омӯхта нашудааст.

То ҳол таҳқиқоти мушаххас оид ба систематика, экология ва 
шаклҳои хаётии гулсангҳо дар минтақаи омӯзиш вуҷуд надорад, яъне 
таҳқиқоти Бобоев Ҷурабой иқдоми нахустин мебошад.

Рисолаи номзадӣ актуалӣ буда, дар он бори аввал таҳлили 
лихенофлораи қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор гузаронида шудааст, ки 
то ҳол оид ба ин мавзӯъ таҳқиқоти муфассал гузаронида нашудааст.

Ҳангоми гузаронидани таҳқиқот оид ба омӯзиши гулсангҳои қисми 
ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор усулҳои қабулгардидаи таҳқиқоти флористӣ 
бо бақайдгирии корҳои саҳроӣ, инчунин ҷамъоварию гербариякунонии 
мавод истифода гардидаанд. Муайянкунии гулсангҳо аз ҷониби муаллиф 
дар кафедраи ботаникаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо истифодаи 
усули умумиқабулшуда амалӣ гардида шудааст.

Таҳқиқоти мазкур дар омӯзиши лихенофлораи Тоҷикистон 
аҳаммияти муҳим дорад, зеро гулсангҳо яке аз қисматҳои махсуси 
экосистемаҳои табиӣ ба ҳисоб мераванд. Таҳқиқи намудҳои флораи 
гулсангҳои қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор ва таҳлили хусусиятҳои 
систематикӣ, таксономӣ ва экологии онҳо аҳаммияти назариявӣ дорад.



Оид ба мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ 12 кори илмӣ, аз ҷумла 5 
мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи КОА-и назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр гардидаанд.

Сохтори рисолаи номзадӣ анъанавӣ буда, он аз муқаддима, панҷ 
боб, хулоса, феҳристи адабиёт ва аз замима иборат мебошад. Дар 
муқаддима ба таври мухтасар аҳаммияту мубрамияти рисолаи номзадӣ, 
дараҷаи омӯзиши мавзӯъ, ҳадаф ва вазифаи тадқиқот, объекти таҳқиқот, 
навгониҳои илмии таҳқиқот, усулҳои омӯзиш, аҳаммияти илмӣ ва 
амалии рисола баррасӣ шудааст.

Дар натиҷа, унвонҷӯ Бобоев Ҷурабой Абдусаломович дар сатҳи 
баланд вазифаҳои дарпешгузоштаи худро иҷро намуда, таҳлилҳои аз 
нигоҳи илмӣ ва амалӣ асоснок ба даст овардааст.

Дар охир гуфтанием, ки Бобоев Ҷурабой Абдусаломович барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои биологй аз рӯйи ихтисоси 
03.02.01 - Ботаника сазовор мебошад.

Мудири кафедраи
Ботаника ва экологияи кишоварзии 
ДАТ ба номи Ш. Шоҳтемур, 
номзади илмҳои кишоварзӣ, 
дотсент

Номзади илмҳои биологӣ, 
дотсенти кафедраи ботаника ва 
экологияи кишоварзии 
ДАТ ба номи Ш. Шоҳтемур Акрамов У.Х.

Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
734003, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 146 
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Имзоҳои Сулаймонова И.Д. ва
Акрамов У.Х. -ро тасдиқ меку^^Г^^*^

Сардори шуъбаи таъминоти
ОТДЫПРАВОВОГО ’ I* р!

кадрҳои ДАТ ба номи Ш.ШокЩлӯ^^ия

Сулаймонова И.Д.

Раджабова Н.А.


