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роҳбари илмӣ дар бораи фаъолияти илмии Содиқзода Моҳинав 

Саидхомид, ба пешниҳоди диссертатсия дар мавзӯи «Таъсири 

пайвастагиҳои комплексӣ ба нишондиҳандаҳои физиологию 

биохимиявии навъҳои гандум» барои дарёфти дараҷаи илмии 

доктори фалсафа (РЪО), доктор аз рӯйи ихтисоси 6В060718 - 

Физиология ва биохимияи растаниҳо

Докторант РЬВ Содиқзода Моҳинав Саидҳомид Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистонро соли 2016 хатм намудааст. Пас аз хатми донишгоҳ солҳои 
2016 - 2018 дар кафедраи биохимияи факултети биология дар шуъбаи 

магистратура таҳсил намуда онро хатм карда, худи ҳамон сол 

ҳуҷатҳояшро ба шӯъбаи докторантураи РЬВ - и кафедраи биохимияи 

факултети биологияи ДМТ супорида соли 2021 хатм намудааст. Аз соли 

2021 то инҷониб ба ҳайси ассистенти кафедраи биохимияи факултети 

биологияи ДМТ фаъолият намудааст.

Дар давраи докторантураи РИО солҳои (2018-2021) дар лаборатория 

ва қитъаи таҷрибавй роҳу усулҳои гузаронидани таҳқиқотҳои 
вегетатсиониро аз худ намудааст ва бо корҳои илмии замони муосир 

шинос мебошад. Содиқзода Моҳинав Саидҳомид дар раванди корҳои 

илмӣ-таҳқиқотӣ маҳорату малакаи хуб нишон дода, ба натиҷаҳои 

назаррас ноил гардидааст.
Дар давоми солҳои 2018-2021 Содиқзода Моҳинав Саидҳомид барои 

муайян намудани таъсири пайвастагиҳои комплексӣ ба 

нишондиҳандаҳои физиологиву биохимиявӣ (мубодилаи об, микдори 

пигментҳои фотосинтетикӣ, таркиби биохимиявии донаҳо, морфометрй, 

маҳсулнокии фотосинтетикӣ) дар шароити стрессй мавриди омӯзиш 

қарор додааст. Дар натиҷаи иҷрои кори илмй-таҳқиқотӣ Содиқзода 

Моҳинав дар диссертатсия аввалин маротиба маводҳои илмиро доир ба 



таъсири коркарди тухмии гандум пеш аз кишт бо пайвастагиҳои 

комплексй пешниҳод намудааст,
Аз ҷониби Содиқзода Моҳинав Саидҳомид якумин маротиба 

таъсири коркарди тухмии навъҳои гандум бо пайвастагиҳои комплексӣ 

дар шароити лабораторӣ ва саҳроӣ зери таъсири омилҳои стрессӣ таҳқиқ 

шуд.
Нуқтаҳои асосии диссертатсия дар маводҳои илмии нашрнамудаи 

муаллиф инъикос гардидаанд. Ногуфта намонад, ки диссертатсия бо 

забони тоҷикӣ омода гардида, баҳри пешравии илми биохимия 
ҳиссагузор аст. Муаллиф аз уҳдаи навиштани диссертатсия ва мақсади 

гузошта ба хубй баромадааст. Ғайр аз ин қайд кардан ҷоиз аст, ки дар 

давоми фаъолияти илмӣ ӯ боз бо корҳои педагогӣ низ машғул мебошад.
Дар хулоса бояд қайд кард, ки Содиқзода Моҳинав Саидҳомид 

докторанти РН1) - и кафедраи биохимияи факултети биологияи ДМТ, ки 

мавзӯи илмиаш «Таъсири пайвастагиҳои комплексӣ ба нишондиҳандаҳои 

физиологию биохимиявии навъҳои гандум» мебошад, сазовори дарёфти 

дараҷаи илмии доктори фалсафа (РНВ), доктор аз рӯйи ихтисоси 

61)060718 - Физиология ва биохимияи растаниҳо мебошад.
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