
Тақриз

ба автореферати диссертатсияи Содиқзода Моҳинав Саидҳомид дар 

мавзӯи: «Таъсири пайвастагиҳои комплексӣ ба нишондиҳаидахои 

физиологию биохимиявии навъҳои гандум» барои дарёфти дараҷаи илмии 

доктори фалсафа (РЫ)). доктор аз рӯйи ихтисоси 6В060718 - Физиология 

ва биохимияи растаниҳо пешниҳод шудааст.
Яке аз омилҳои муҳими баландбардории ҳосилнокии зироатҳо - ин 

истифодаи пайвастагиҳои комплексӣ мебошад, ки ба рушду нумӯъ ва 

равандҳои физиологию-биохимиявӣ таъсири мусбат расонида, ба 

қобилияти мутобиқшавӣ ва дар масоҳати хурди киштзор ҳосили хуб 

гирифтан, мусоидат мекунанд.

Дар шароити лабораторӣ омӯзиши нишондиҳандаҳои морфометрӣ 

ва физиологию биохимиявӣ (энергияи сабзиш, рушду нумуъ, миқдори 

пигментҳо) дар навъи гандуми мулоимдона ва сахтдона дар шароити 

стрессӣ, муайян намудани таъсири коркарди пеш аз кишти тухмии 

гандум бо пайвастагиҳои комплексӣ ба наврустаҳои гандум ва интихоб 

намудани пайвастагии комплексии аз ҳама самаранок ва консентратсияи 

самараноки ин модда вазифагузори гардидааст.

Кори илмии доктори фалсафа (РИВ), Содиқзода М.С. актуалӣ буда, 

дар он якумин маротиба таъсири коркарди тухмии навъҳои гандум бо 

пайвастагиҳои комплексӣ дар шароити лабораторӣ ва саҳроӣ зери 

таъсири омилҳои стрессӣ таҳқиқ шуд.

Қисми асосии маводи диссертатсионӣ дар бештари конференсияю 

ҳамоишҳои илмӣ маърӯза гардидаанд. Ҳиссаи дигари маводи чопиро 

нашрияҳои КОА-и'назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил 

медиҳад.

Дар умум, оид ба муҳимият, аҳамиятнокии илмӣ, амалӣ ва 

иҷроиши бандҳои автореферати рисола эрод нест, аммо бояд қайд намуд,



ки мисли бештари корҳо дар кори мазкур баъзе хатогиҳои техники дида 

мешавад, ки сатҳ ва сифати онро коҳиш намедиҳад.

Бандҳои рисолаи Содиқзода Моҳинав Саидҳомид ба талаботи 

Низомномаи намунавӣ оид ба Шуроҳои диссертатсионӣ доир ба 

«Пешниҳод ва ҳимояи диссертатсияҳо» (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 26-уми ноябри соли 2016 таҳти №505) ҷавобгӯ буда, 

муаллифи он барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РИВ), 

доктор аз рӯйи ихтисоси 60060718 - Физиология ва биохимияи 

растаниҳо сазовор аст.
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