
ТАҚРИЗИ
роҳбари илмй дар бораи фаъолияти илмии Бобоев Ҷурабой 

Абдусаломович, ба пешниҳоди диссертатсия дар мавзӯи «Гулсангҳои 
қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои биологӣ аз рӯйи ихтисоси 03.02.01 - Ботаника.

Аспирант Бобоев Ҷурабой Абдусаломович, Донишгоҳи давлатии 
миллии Тоҷикистонро (ҳозира Донишгоҳи миллии Тоҷикистон) соли 
2007 хатм намудааст. Пас аз хатми донишгоҳ аз моҳи сентиябри соли 
2007 то .моҳи сентябри соли 2008 ба муддати як сол дар кафедраи 
ботаникаи факултети биологияи собиқ ДДМТ ба ҳайси коромӯз- 
муҳаққиқ фаъолият намудааст. Аз моҳи январи соли 2009 то моҳи 
январи соли 2012 тули се сол дар шуъбаи рӯзонаи аспирантура таҳсил 
намудааст.

Дар давраи аспирантӣ солҳои (2009-2012) дар саҳро ва лаборатория 
роҳу методҳои гузаронидани таҳқиқотҳои лихенологиро аз худ 
намудааст ва бо корҳои илмии соҳаи лихенологияи замони муосир 
шинос мебошад. Бобоев Ҷурабой Абдусаломович дар раванди корҳои 
илмӣ-таҳқиқотӣ маҳорату малакаи хуб нишон дода, ба натиҷаҳои 
назаррас ноил гардидааст.

Дар давоми солҳои 2009-2012 Бобоев Ҷурабой Абдусаломович 
гуногунии гулсангҳо, таркиби ҳолати лихенофлораи қисми ҷанубии 
қаторкӯҳи Ҳисор ва таснифи онҳоро мавриди омӯзиш қарор додааст. 
Дар натиҷаи иҷрои кори илмй-таҳқиқотӣ Бобоев Ҷурабой дар 
диссертатсия аввалин маротиба маводҳои илмиро доир ба гуногунии 
лихенофлораи қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор иешниҳод намудааст.

Ногуфта намонад, ки диссертатсияи Бобоев Ҷурабой 
Абдусаломович дар мавзӯи “Гулсангҳои қисми ҷанубии қаторкӯҳи 
Ҳисор” пас аз ҳимоя кардан, аз ҷониби худи ӯ, бинобар сабаби доштани 
беъзе хатогиҳо бозхонд карда шуда буд. Он хатогиҳои дар диссертатсия 
ҷойдоштаро бартараф намуда, барои ҳимояи такрорй омода аст.

Мувофиқи таҳқиқотҳои ӯ дар таркиби лихенофлораи қисми ҷанубии 
қаторкӯҳи Ҳисор 314 намуди гулсангҳо мавриди омӯзиш қарор 
гирифтаанд, ки онҳо ба 8 тартиб, 26 оила, 72 авлод мансубият доранд. Ӯ 
муайян карда аст, ки аз шумораи гулсангҳои мазкур ду намуд аз аводи - 
Ьесапога дар лихенофлораи Тоҷикистон ва як намуд- ТЬугеа сопГиза 
Непззеп дар ноҳияи омӯзишӣ намудҳои бори аввал бақайдгирифташуда 
мебошанд. Инчунин, аз ҷониби Бобоев Ҷурабой Абдусаломович бори 
авввал дар қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор таҳлили систематикй- 
таксономй, географй, муқоисавй гузаронида шуда, шаклҳои ҳаётии



гулсангҳо, гурӯҳи экологй, ҷойгиршавии онҳоро дар типҳои наботот 
нишон додааст.

Нуктаҳои асосии диссертатсия дар маводҳои илмии нашрнамудаи 
муаллиф инъикос гардидаанд. Ногуфта намонад, ки диссертатсия бо 
забони тоҷикӣ омода гардида, баҳри пешравии илми ботаника 
ҳиссагузор аст. Муаллиф аз ӯҳдаи навиштани диссертатсия ва мақсади 
гузошта ба хубй баромадааст. Ғайр аз ин қайд кардан ҷоиз аст, ки дар 
давоми фаъолияти илмй ӯ боз бо корҳои педагогӣ яцз машгул мебошад.

Дар хулоса бояд қайд кард, ки Бобоев Ҷурабой Абдусаломович 
аспиранти кафедраи ботаникаи факултети биологияи ДМТ, ки мавзӯи 
илмиаш «Гулсангҳои қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор» мебошад, 
сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои биологй аз рӯи ихтисоси 
03.02.01 - ботаника мебошад.
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