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ба автореферати диссертатсияи Сафармади Мирзоалӣ ”Аломатҳои 
биоморфологии топинамбур {НеИапгки^ ТиЬегошх Ь.) дар шароити 
водиҳои Кӯлобу Ҳисор" барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
биологӣ аз рӯйи ихтисоси 03.02.01 - Ботаника пешниҳод шудааст.

мушкилоти норасоии маводи

Моҳияти мавзӯи мазкур аз он иборат аст, ки аломатҳои 
биоморфологии топинамбур (НеИап1ки8 ТиЬетохих Ь.) дар шароити 
водиҳои Кӯлобу Ҳисор аз ҷумла аломатҳои анатомии узвҳои нашвӣ ва 

ҳосилнокии онро бори аввал мавриди омӯзиш карор дода шудааст. 
Омӯзиши хусусиятҳои биоморфологи 16 намунаи топинамбур дар ду 
минтақаи бо омилҳои икдимашон фарқкунанда таъсирироти гуногун 
расондааст. Ба ин нигоҳ накарда тамоми хусусиятҳои биоморфологии 

узвҳои нашвӣ ва ҳосилнокии онро дар ин минтақаҳо омӯхтааст. Дар 
натиҷаи парвариши намунаҳои гуногуни топинамбур дар шароити 
водиҳои Кӯлобу Ҳисор фоидаи иқтисодӣ ба даст овардаст, ки 

ҳалкунандаи мушкилоти норасоии маводи ғизоиро бартараф 
менамояд. Дар таркиби лӯндаҳои топинамбур микдори зиёди 

микроелементҳои фоидаовар, витаминҳо ва кислотаҳо мавҷуданд, ки 
нисбат ба таркиби лӯндаи картошка, сабзӣ ва лаблабу хеле зиёд 
мебошанд. Бинобар ин намунаҳои топинамбуре, ки ҳосили баланд 

доданд, дар оянда кишти онҳоро дар майдонҳо васеъ намоянд.
Таҳқиқоти илмии ба дастовардаи Сафармади Мирзоалӣ оиди ин 

мавзӯъ дар ташаккули илмҳои биологӣ аҳамияти назариявӣ ва амалӣ 

дорад. Кори ба анҷом расонидаи диссертатсионии муаллиф сермаҳсул 
ва ояндадор буда, тавсияҳои истифодаи амалии натиҷаҳои ба даст 
овардаи муаллиф, низ дар он дарҷ гардидаанд. Натиҷаи таҳқиқотҳои 
илмии ба даст овардаи муаллиф дар 8 маҷалаҳои тақризшавандаи 
КОА-и Ҷумҳурии Точикистон ва Федерастсияи Россия, 6 фишурдаҳо 
дар конференсияҳои гуногуни илмӣ ва 1 монография маълум 
мегардад.

Кори диссертатсионии С.Мирзоалӣ дар мавзуи "Аломатҳои 

биоморфологии топинамбур ЩеИапгНих шЬегозих Т) дар шароити 



водиҳои Кӯлобу Ҳисор" аз рӯйи муҳимият, вазифаҳои тадкиқот, ҳаҷми 
кори иҷрошуда, аҳамияти назариявӣ ва амалӣ доштаи натиҷаҳои 
гирифташуда ба талаботи пешниҳодкардаи КОА назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмӣ ҷавобгӯ буда, 
муаллиф С. Мирзоалӣ ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
биологӣ, аз рӯйи ихтисоси 03.02.01. - Ботаника сазовор мебошад.
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