
ГЛҚРИЗИ
номзади илми биологи$1, дотсенти кафедраи Бочаникаи факулгети 
биологиян ДДОТ ба номи С.Айнӣ Бобозода Илҳомҷон Абдушукур ба 
автореферати диссертагсияи Сафармади Мирзоалӣ дар мавзӯи 
«Аломатҳои биоморфологии топинамбур ^НеИапНии^ ТиЬсгохпх Е.) дар 
шароиги водиҳои Кӯлобу Ҳисор» барои дарёфти дарачаи 
номзади илми биология аз рӯйи иҳтисоси 03.02.01 - Бо ганика.

илмии

Дар замони ҳозира зиёдшавии аҳолӣ мушкилоти норасогии 
ғизоро ба миён овардааст. Яке аз мақсадҳои асосии сграчдгияи рушди 
миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то солҳои 2030 ин чтгьмии 
намудани бехатарии озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ бо маводи ғизоӣ 
нишон дода шудааст, ки ин олимони соҳаро водор месозад, ки ба 
таҳқиқоч'ҳо ва иноватсияро дар бахши илмҳои габии бештар намоятғд.

Яке аз чунин растанидои нафъовар тонинамбур ба ҳнсоб меравад. 
Бинобар ин омӯзиши хусусиятҳои ботанкӣ ва мо]зфоло!’ии намунахои 
гуногуни топинамбур дар минтақаҳои гуногуни агроэкологии 
Тоҷикистон хело мубрам ба шумор меравад. Чи тавре, ки аз 
автореферати диссертатсия дида мешавад, мақсади асосиғч рисолаи илмӣ 
- ба омӯзиши намунаҳои гуыогуни ин зироат, хусусиятҳои анатомӣ ва 
морфо:гогии он дар ду минтақаи агроэкологии Тоҷикистон равона карда 
шудааст.

Рисоланавис қайд менамояд, ки бори аввал ч'ағйирёбин аломатҳои 
анатомй ва морфологии намунаҳои топинамбур дар шароити водии 
Кӯлобу Ҳисор омӯхта шудааст.

Бо ин мақсад унвонҷӯй ыамунаҳои гуногуни ин расч^ангҷэо омӯхч'а, 
муайян намудааст, ки сохти аыатомӣ ва морфологии онҳо аз ҳамдигар 
вобасға ба намугга ва шароити иг<лими мавзен ггарваришашои ч'о андозае 
фарг< меиамоянд.

Корҳои илмии гузаронидашуда собггт ггамудаанд, ки аз 
парвариши ггамунаҳоғг топиггамбур дар гиароити мшчтақаҳои Кӯлобу 
Ҳисор даромади иқтисодӣ ба даст овардан мумкигч аст. Хулосаҳо гга 
натиҷаҳои диссертатсия метавонанд дар раванди корҳои илмгч васеч> 
истифода гиаванд.

Дисертанч' доир ба мавзӯъ 8 мақолаи гнтмгч дар журиалҳои 
тақрггзшаванда, яг< монография ва 6 фигнурдаҳои илмӣ чоп кардааст,

Ҳамиғг тавр бояд қайд намуд, ки диссерч'ач’сияи илмии Сафармали 
Мирзоалгч тахқикоти муҳими илмӣ иҷрогардида ба гиумор рафча, аз рӯйи 
мубрамии мавзӯъ, мақсад, вазифаҳо, таркиб ва ҳаҷми 4'аҳкгтқог, 
навгониҳогг илмӣ, аҳамияти назариявӣ ва амалӣ донгч^ангг начччҷаҳои

топинамбур дар минтақаҳои гуногуни 
хело мубрам ба шумор меравад.

илмии гузаронидашуда намудаапд.

илми



и назди Президеити Ҷумҳурии

диссертатсияи Сафармади Мирзоалӣ ба талаботи боби 10, банди 163 
Низомномаи намуыавӣ оид ба Шӯрои диссертатсионии аз ҷониби КОА - 
ба талаботи Низомнома ва дастурамали намунавӣ оид ба шӯроҳои 
диссертатсионӣ аз ҷониби КОА
Тоҷикистон оид ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илм (қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № таҳти 267) 
ҷавобгӯ мебошад ва муаллиф барои ба даст овардани дараҷаи илмии 
номзади илми биология аз рӯйи иҳтисоси 03.02.01. - Ботаника созовор 
мебошад.

Мидири кафедраи ботаникаи 
факултети биологияи ДДОТ 
ба номи С. Айнӣ, н.и.б., дотсент Бобозода И.А.

13314^, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, 
ҳиёбони Рӯдаки, 121. тел: +992 555559205
Е-та11: 11Нот)оп.77@та11.ги
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Имзои И.А. Бобозода-ро тасдиқ менамоям:
Сардори раёсати кадр ва корҳои 
маҳсуси ДДОТ ба номи С.Айнӣ 'X ^^стафозопа .А.
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