
Тақризи
роҳбари илмӣ доир ба рисолаи номзадии унвонҷӯ Сафармади Мирзоалӣ 
дар мавзӯи «Аломатҳои биоморфологии топинамбур (НеИапТкиз 1иЬего$их 
Ь.) дар шароити водиҳои Кӯлобу Ҳисор» барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои биология, аз рӯи ихтисоси 03.02.01-Ботаника

Сафармади Мирзоалӣ, ба шуъбаи аспирантураи Донишгоҳи 
давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ба ҳайси 
унвонҷӯ аз 31.12.2016 таҳти № 630 ОД пазируфта шуда, дар соли 2021 
корҳои илмии худро бо мувафақият ҷамъбаст намудааст. Аз соли 2014 то 
соли 2015 дар кафедраи ботаникаи факултети биологияи ДДОТ ба номи 
С. Айнӣ ба ҳайси лаборант ва аз сентябри соли 2015 то сентябри соли 
2020 ба ҳайси ассистент ва аз моҳи сентябри соли 2020 то ҳоло ба ҳайси 
омӯзгори калони кафедраи ботаникаи Донишгоҳи номбурда, 
фаъолиятҳои омӯзгорӣ ва эҷодиро ба ҷо меорад.

Сафармади Мирзоалӣ аз давраи донишҷӯӣ шахси фаъол ва илмдӯст 
буда, ҳамеша дар корҳои илмӣ-тадқиқотӣ иштирок менамояд. Ӯ бо 
шавқу рағбати калон дар корҳои ҷамъиятӣ ва илмии факултети 
биологияи ДДОТ ба номи С. Айнӣ фаъолона ширкат меварзад.

Дар давраи унвонҷӯиаш дар муддати солҳои 2016-2021 дар саҳро ва 
озмоишгоҳ роҳу усулҳои гузаронидани тадқиқотҳои анатомӣ, 
морфологӣ, хусусияти ташаккулёбии аломатҳои растании топинамбур, 
инчунин муайян намудани пигментҳои фотосинтетикии ин растаниро ба 
хубӣ аз худ намудааст, бо корҳои илмии соҳаи ботаника ва таъсири 
омилҳои агроэкологӣ ба растаниҳо хуб шинос мебошад. Унвонҷӯ аз 
уҳдаи мустақилона гузаронидани корҳои таҳқиқотӣ, таҳлили илмии 
натиҷаҳои ба даст овардааш ба хубӣ мебарояд. Сафармади Мирзоалӣ 
дар раванди корҳои илмӣ-тадқиқотӣ маҳорату малакаи хуб нишон дода, 
ба натиҷаҳои назарраси илмӣ ноил гардидааст ва бештар аз 46 корҳои 
чопӣ дорад.

Дар давоми солҳои 2017-2021 Сафармади Мирзоалӣ бори аввал 
таҷрибаҳои арзишноки илмиро доир ба омӯзиши аломатҳои 
морфологии 16 намунаҳои нодири растании топинамбурро дар 
шароитҳои мухталифи агроэкологии Тоҷикистон гузаронида, таъсири 
омилҳои агроэкологии минтақаҳои тадқиқотро дар шароити шаҳри 
Душанбе ва дар ноҳияи Восеъ омӯхта, натиҷаҳои пурарзиши илмиро ба 
даст овардааст. Дар натиҷаи иҷрои кори илмӣ-тадқиқотӣ Сафармади 
Мирзоалӣ дар рисолааш бори аввал маводҳои илмиро дар мавзӯи 
«Аломатҳои биоморфологии топинамбур (НеИапЛкиз шЪегозиз Ь.) дар 
шароити водиҳои Кӯлобу Ҳисор» пешниҳод намудааст. Чанде аз 



намунаҳои нави топинамур, ки аз тарафи унвонҷӯ муайян карда 
шудаанд, аҳамияти илмию амалӣ дошта, минбаъд дар корҳои 
селексионӣ метавонанд васеъ истифода гарданд.

Нуқтаҳои асосии рисола дар маводҳои илмии нашрнамудаи 
муаллиф дар конфронсҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмиллалӣ инъикос 
гардидаанд. Бояд қайднамуд, ки рисолаи илмии вай бо забони тоҷикӣ 
омода гардида, баҳри пешрафти илми ботаникаи муосир дар 
кишварамон нақши арзишманд дорад.

Сафармади Мирзоалӣ аз ӯҳдаи таҳлили адабиётҳои ҷаҳонӣ доир ба 
мавзӯ, ҳалли мақсаду вазифаҳои гузошташуда ва иншои рисолаи илмӣ ба 
хубӣ баромадааст.

Инчунин бояд қайд, ки Сафармади Мирзоалӣ таҷрибаи 
мустақилона гузаронидани корҳои илмиро, чӣ дар шароити озмоишгоҳ 
ва.чӣ дар шароити саҳро хуб аз худ кардааст ва ҳамчуни корманди илмӣ 
вай пурра омода гаштааст. Вай ҳамчун омӯзгор дарсҳоро фаҳмо ва айёнӣ 
гузаронида, аз уҳдаи идора намудани аудитория ҳангоми гузаронидани 
дарсҳои омӯзишӣ ва амалӣ ба хубӣ мебарояд.

Ҳамаи натиҷаҳои илмӣ ва омӯзгории ба даст овардаи унвонҷӯ 
Сафармади Мирзоалиро ба инобат гирифта, қайд менамоям, ки вай муаллифи 
рисолаи илмӣ дар мавзӯи «Аломатҳои биоморфологии топинамбур 
(НеИапЛЪиз шЪегозиз Ь.) дар шароити водиҳои Кӯлобу Ҳисор» буда, 
сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои биологӣ аз рӯйи ихтисоси 
03.02.01 - Ботаника мебошад.
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