
Хулосаи
Комйссияи ташхисй Шӯрои дисюертатсионии 6D.KOA-038 ба 

диссертатсияи номзадии Бобоев Ҷурабой Абдусаломович дар мавзӯи 
«Гулсангҳои қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор» барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои биологӣ аз рӯйи ихтисоси 03.02.01 - Ботаника
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Комиссиям ташхиси Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-038 дар 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар ҳайати зерин: раис - доктори 
илмҳои биологӣ, Давлатзода С.Х. ва аъзоёни комиссия - номзади илмҳои 
биологӣ, Холова Ш.С., номзади илмҳои биологй, Кароматуллои Қ., ки 
бо қарори Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-038 мувофиқи талаботи 
фасли 4-уми Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯрои диссертатсионӣ 
(қарори Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон 30 июни соли 2021, таҳти №267) 
тасдиқ гардидааст, ташкйл карда шуд.

Комиссия дар асоси шинос шудан бо рисолаи номзадии Бобоев 
Ҷурабой Абдусаломович дар мавзӯи «Гулсангҳои қисми ҷанубии 
қаторкӯҳи Ҳисор» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
биологӣ аз рӯйи ихтисоси 03.02.01 - Ботаника ва муҳокимаи он чунин 
хулоса қабул намуд:

Мавзӯи рисолаи номзадии Бобоев Ҷ.А. актуалӣ мебошад, ки дар он 
якумин маротиба таҳлили лихенофлораи қисми ҷанубии қаторкӯҳи 
Ҳисор мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. То ҳол оид ба ин мавзӯъ 
таҳқиқоти илмӣ, қариб ки гузаронида нашудааст.

Рисола аз XII саҳифа иборат буда, муқаддима, 5 боб, хулоса, 
феҳристи адабиёти истифодашуда, 1 расм, 30 ҷадвал ва як замимаро 
дарбар мегирад. Дар рйсола 161 адабиёт йстифода шудаанд, ки 29 адади 
онҳо ба забони хориҷй мебошанд.

Мақсади кори илмӣ. Омӯзиши ҳаматарафа, таҳлил ва ҷамъбасти 
маълумот оид ба флора, систематика, таксономия, география ва 
экологиям Тулсангҳои қисми ҷанубии қаторкӯхи Ҳисор мебошад.

Навгонии илмии рисола аз он иборат мебошад, ки дар рисола бори 
аввал тахлили систематики ва таксономии гулсангҳои қисми ҷанубии 
қаторкӯҳи Ҳисор нишон дода шудааст ва дар натиҷа таркиби намудии 
минтақаи мазкур 314 намудро дарбар мегирад, ки ба 11 авлод, 26 оила, 8 
тартиб мансубанд. Муайян карда шудаст, ки аз шумораи гулсангҳои 
нишондодашуда ду намуд аз авлоди Lecanora дар Тоҷикистон ва як 
намуд - Thyrea confusa Henssen дар қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор 
намудҳои бори аввал ба қайд гирифташуда ба ҳисоб мераванд. 
Инчунин, дар ин минтақа бори аввал таҳлили географй ва муқоисавй 
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дурустии таҳлил ва коркарди натиҷаҳо, 
аз ҷумла коллексия ва гербарияҳоива

гузаронида шуда, гурӯҳҳоии экологии гулсангҳо ва ҷойгиршавии онҳо 
Дар ТИПҲОИ наботот ба пуррагй нйшон дода шудааст. Ҳамзамон аввалйн 
маротиба шаклҳои ҳаётии гулсангҳои минтақа омӯхта шудааст.

Аҳаммияти амалии кор. Таҳқиқоти мазкур саҳми калонест дар 
омз^иши лихенофлораи Тоҷикистон, зеро гулсангҳо яке аз қисматҳои 
махсуси экосистемаҳои табиӣ ба ҳисоб мераванд. Таҳқиқ намудани 
намудҳои флораи гулсангҳои қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор ва 
таҳлили хусусиятҳои систематикй, таксономй ва экологии онҳо 
аҳамияти назарявй дорад. Натиҷаи муҳимми кор дар он зоҳир мегардад, 
ки маълумоти дақиқ дар бораи намудҳои гулсангҳо дар ҳудуди 
нишебиҳои қаторкӯҳи Ҳисор муайян шуда, дар оянда барои тартиб 
додани китоби флораи гулсангҳои Тоҷикистон ва хондани курси махсус 
оид ба лихенология, микология, экология ва таҷрибаомӯзии тобистона 
дар кафедраи ботанйкаи Донишгоҳи мйллии Тоҷйкистон истифода 
мешавад.

CaJ<;ex^MTH натиҷаҳои ба дастомада бо истифодабарии усулҳои 
гуногуни ҳозиразамон, 
истифодабарии мавод, аз ҷумла 
ҷамъоваригардидашуда таъмин мегарданд.

Саҳми шахсии унвончӯ. Кори мазкур таҳқиқоти мустақили шахсии 
худи муаллиф ба ҳисоб меравад. Саҳми шахсии довталаб дар коркарди 
нақша ва барномаҳои таҳқиқот, ба даст овардани мавод дар корҳои 
амалии саҳроӣ, коркард бо гербарияҳои ҷамъоваришуда, таҳлили 
натиҷаҳои ба дастомада, гузаронидани тахдили ҳаматарафаи гулсангҳои 
минтақаи омӯзишй ва омодасозии маводи интишорӣ зоҳир мегардад.

Арзиши илмии кори унвонҷӯ дар асоси ширкати дар як қатор 
анҷуманҳо, конфронсҳо ва семинарҳои илмии тахассусии дараҷаҳои 
гуногун собит мегардад.

Интишори натиҷаҳои таҳқиқот. Мазмуни асосии рисола дар 12 
мақола, аз ҷумла 5 мақолаи илмй дар маҷаллаҳои илмии ҷавобгӯ ба 
талаботи КО А назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 1 фишурдаҳо 
дар конференсияҳои илмии гуногун нашр гардидаанд.

Рисолаи номзадии Бобоев Ҷурабой Абдусаломович ба талаботи 
Низомномаи намунавй оид ба Шурой дйссертатсйонй (қарори Ҳукумати 
Ҷумхурии Тоҷикистон аз 26-уми ноябри соли 2016 таҳти №505) ҷавобгӯ 
мебошад.

Пас аз бозхонд кардани диссертасия, хатогиҳои он бартараф карда 
шудаанд. Тахдили масойлй ба омузиши равандҳои ботанйкй ймконйят 
медиҳанд, ки рисолаи номзадии Бобоев Ҷурабой Абдусаломович дар
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мавзӯи «Гулсангҳои қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор» барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои биологй аз рӯйи ихтисоси 03.02.01 - 
Ботаника тавсия карда шавад.

Дар асоси таҳлил ва омузиши рисолаи номзадии Бобоев Ҷурабой 
Абдусаломович Комиссия тавсия мекунад:

Рисолаи номзадии Бобоев Ҷурабой Абдусаломович дар мавзӯи
«Гулсангҳои қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор» барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои биологй аз рӯйи ихтисоси 03.02.01 - Ботаника 
дар Шурой диссертатсионии бД.КОА-038 қабул карда шавад.

Барои омӯзиш ва баҳодиҳии рисола муқарризони расмй дар
ҳайати:

- Наврузшоев Довутшо - доктори илмҳои биологй, ходими калони 
илмии Институти биологии Помир ба номи академик Х.Ю. Юсуфбеков.

- Ниятбеков Тоирбек Потшоевич - номзади ИЛМҲОИ биологй, мудири 
кафедраи гистологияи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи 
Абӯалй ибни Сино таъин карда шаванд.

Ба сифати муассисаи муқарриз Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнй, кафедраи ботаника интихоб 
карда шавад.

3.

Раиси комиссияи ташхисй,
Д.И.6., профессор Давлатзода С.Х.

Аъзоёни комиссия:
Н.И.6., дотсент Холова Ш.С.

Номзади ИЛМҲОИ 
биологй. Кароматуллои Қ.

Имзоҳоро тасдиқ MCKynaN 
Сардори раёсати кадрҳо 
ва корҳои махсуси ДМТ
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