
Тақриз

ба автореферати Содиқзода Моҳинав Саидҳомид дар мавзӯи: «Таъсири 

пайвастагиҳои комплеқсӣ ба нишондиҳандаҳои физиологию биохимиявии 

навъҳои гандум» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РЫ>), 

доктор аз рӯйи ихтисоси 6В060718 - Физиология ва биохимияи растаниҳо 

пешниҳод шудааст.
Барои ҳалли мушкилоте, ки аз таъсири стрессҳои абиотикӣ ба вуҷуд 

меоянд, усулҳои махсус лозиманд, ки таъсири манфии онҳоро ба 

растаниҳо паст кунанд. Дар солҳои охир масъалаҳои мутобиқшавии 

организмҳои зинда ба муҳити зист, тағйирёбии иқлим, таъсири омилҳои 

антропогенӣ ва техногенӣ таваҷҷӯҳи олимону мутахассисони соҳаҳои 

гуногуни биологияро ба худ ҷалб кардаанд.

Хушкии хок барои аксари растаниҳои кишоварзӣ номусоид буда, 

боиси паст шудани ҳосилнокӣ ва сифати зироатҳои кишоварзӣ мегардад. 
Дар технологияи муосири парвариши гандум барои баланд бардоштани 

ҳосилнокӣ ба усулҳои гуногун, пеш аз кишт коркард кардани тухмии 

растанӣ бо пайвастагиҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза, ки афзоиш ва рушди 

растаниҳоро баланд мекунанд, инчунин маҳсулнокӣ ва устуворӣ ба 

фишори онҳоро зиёд мекунанд, аҳамияти калон дода мешавад. Аз ин 

лиҳоз, омӯзиши механизмҳои устувории навъҳои гандум аҳамияти муҳим 

дорад.
Дар раванди таҳқиқот диссертант Содиқзода Моҳинав Саидҳомид 

аввалин маротиба бо истифода аз пайвастагиҳои комплексӣ дар навъҳои 

гандуми мулоимдона ва сахтдона дар шароити хушкии хок 

нишондиҳандаҳои физиологию биохимиявиро муайян кардааст. 

Инчунин усули коркарди тухмии гандум пеш аз киштро омӯхтааст.

Таҳқиқоти илмии ба дастовардаи Содиқзода Моҳинав Саидҳомид 

оиди ин мавзӯъ дар ташаккули илмҳои биологӣ аҳамияти назариявӣ вг 

амалӣ дорад. Кори ба анҷом расонидаи диссертатсионии муаллис]



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 3 

маҷҷалаҳои тақризшавандаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва 13 то фишурдаҳо дар маводҳои конференсияҳои гуногуни 

илмӣ нашр гардидаанд.

Кори диссертатсионии Содиқзода М.С. дар мавзӯи “Таъсири 

пайвастагиҳои комплексӣ ба нишондиҳандаҳои физиологию 

биохимиявии навъҳои гандум” аз рӯи муҳимият, вазифаҳои таҳқиқот, 

ҳаҷми кори иҷрошуда, аҳамияти назариявӣ ва амалӣ доштаи натиҷаҳои 

гирифташуда ба талаботи пешниҳодкардаи КОА назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмӣ ҷавобгӯ буда, 

муаллифи он ба дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РЫ>), доктор 

аз рӯйи ихтисоси 60060718 - Физиология ва биохимияи растаниҳо 

сазовор мебошад.

Мудири шӯъбаи зироатҳои равғандиҳандаи 
Институти зироаткории Академияи х
илмҳои кишоварзии Тоҷикистон г _ __
Доктори илмҳои кишоварзи

Имзои Т.С. Нарзулоевро тасдиқ мекунам: 
Сардори шӯъбаи кадрҳои Ш ӯй,
Институти зироаткории АИкТ-^^ТҒ"

Нарзулоев Т.С.
/а 03- 202^

Сайнизоми Бобохуҷа


