
Тақриз

ба автореферати диссертатсияи Содиқзода Моҳинав Саидҳомид дар 

мавзӯи: «Таъсири пайвастагиҳои комплексӣ ба нишондиҳандаҳои 

физиологию биохимиявии навъҳои гандум» барои дарёфти дараҷаи 

илмии доктори фалсафа (РЫЭ), доктор аз рӯйи ихтисоси 60060718 - 

Физиология ва биохимияи растаниҳо пешниҳод шудааст.

Баланд бардоштани ҳосилнокии растаниҳои кишоварзӣ яке аз 

вазифаҳои актуалии илми биологияи муосир аст, ки барои ҳалли он 

истифодаи самараноки алоқамандии генетикию селексионӣ ва 

физиологию биохимиявӣ зимнан дар назар дошта мешаванд. 

Маҳсулнокии умумии растаниҳо аз таъсири омилҳои гуногун вобастагӣ 

дорад, ки аз байни онҳо барои фотосинтез мақоми асосӣ дода мешавад. 

Барои фаҳмидани ин хусусиятҳо омӯхтани навъҳои гуногуни гандум 

муҳим мебошад, ки онҳоро аз рӯйи самаранокии фотосинтез ва 

ҳосилнокӣ фарқ мекунанд.

Натиҷаҳои таҳқиқоти илмии ба дастовардаи Содиқзода Моҳинав 

Саидҳомид оиди омӯзиши усули самараноки коркарди тухмии гандум 

пеш аз кишт бо пайвастагиҳои комплексӣ дар шароити стрессӣ истифода 

бурдааст. Якумин маротиба таъсири коркарди тухмии навъҳои гандум 

бо пайвастагиҳои комплексӣ дар шароити лабораторӣ ва саҳроӣ зери 

таъсири омилҳои стрессӣ таҳқиқ шудааст. Таъсири пайвастагии 

комплексӣ ба равандҳои физиологию биохимиявӣ ва маҳсулнокӣ дар 

давраҳои гуногуни онтогенетикии навъҳои гандуми мулоимдона дар 

шароити хушкии хок баҳодиҳи карда шуд.

Аз рӯйи мавзӯи диссертатсия 17 корҳои илмӣ, аз ҷумла 3 мақолаи 

илмӣ дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и назди Президенти ҶТ 

нашр карда шудаанд, патенти ихтироотӣ оиди мавзӯи илмӣ гирифта 

шуд.



Бояд тазаккур дод, ки кор аз хатогиҳои имлой ва маъногӣ холӣ нест, 

лекин ба ин камбудиҳо нигоҳ накарда рисола ба талаботи КОА ҷавобгӯ 

буда, муаллиф Содиқзода М.С. барои дарёфти дараҷаи илмии доктори 

фалсафа (РЬО), доктор аз рӯйи ихтисоси 60060718 - Физиология ва 
биохимияи растаниҳо сазовор мебошад.

Номзади илмҳои биология, 

муаллими калони кафедраи 

илмҳои табиатшиносӣ ва риёзии 

Академияи идоракунии давлатии 
наздиПрезидентиҶумҳурииТоҷикистон ц'// АтоевМ.Ҳ.

Имзои М.Ҳ. Атоевро тасдиқ мекунам:

КОРуЗЦр^ХСУ!

Сардори раёсати кадрҳо, коргузорӣ 

махсус Академияи идоракунии давл

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Суроға:
Академияи идоракунии давлатии назди

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 734003, ҶТ, 

ш. Душанбе, кӯчаи Саид Носир, 33

ЕтаП.тЕо@араЛ1 Телефон: (37)2241786


