Таќризи
мушовири илмї ба кори диссертатсионии Иброгимов Дилшод Эмомович
«Таҳқиқи химиявӣ ва биохимиявии экстракти компонентҳои органикии
таркиби баъзе растаниҳои Тоҷикистон» аз рўйи ихтисосҳои 02.00.03Химияи органикї ва 03.01.04.-Биохимия

Иброгимов Дилшод Эмомович- номзади илмњои химия, дотсент,
мудири кафедраи “Коркарди энергиябарандаҳо ва хизматрасонии нафту
газ”-и Донишгоҳи техникии Тоҷикстон ба номи академик М.С.Осимӣ,
тайи бештар аз 20 сол ба тањќиќи химиявии липидҳо ва экстракти
растаниҳо ва ҳосил намудани мавод ва маҳсулот дар асоси онҳо
фаъолияти илмӣ намуда истодааст. Ў соли 2004 диссертатсияи номзадии
худро дар мавзўи «Ҳосилкунӣ ва таҳқиқи физикию химиявии равғани
тухми ARCTIUM TOMENTOSUM MILL» њимоя карда буд. Аз соли
2004 то инљониб мавзўи «Таҳқиқи химиявӣ ва биохимиявии экстракти
компонентҳои органикии таркиби баъзе растаниҳои Тоҷикистон»-ро
мавриди тањлилу баррасии илмї ќарор додаст. Д.Э.Иброгимов дар
давоми ин солњо маводи зарурии кори диссертатсионии худро љамъоварї
кард ва асарњои илмии марбут ба кори тањќиќотиро ба низом даровард.
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растаниҳо њадафи асосии кори диссертатсионии Иброгимов Д.Э.-ро
ташкил медињад. Дар ин замина кор аз муќаддима ва се боб таркиб
ёфтааст.
Дар муќаддима муњимияти мавзўъи диссертатсия, дараљаи омўзиши
он, объект, предмети тањќиќот ва њадафу вазифањо асоснок карда шудааст.
Инчунин навоварии кори илмї ва ањамияти амалии натиљањо, мавќеъњои
дифоъшаванда инъикос гардида,

конференсияњои илмие, ки дар онњо

маводи диссертатсия баррасї ва ташхис шудааст, номбар гардидааст.
Боби аввал иттилооти адабиёт мебошад, ки дар он оиди
дастовардҳои илмӣ дар ҷодаи рушди самти химияи липидҳо ва равғанҳои
эфирӣ хосиятҳои физикию химиявии компонентҳои органикии марбут ба
онҳо, метаболизми ҳосилшави ва динамикаи ҷамъшвии липидҳо ва
равғанҳои эфирӣ, омилҳои таъсиркунанда ба раванди ҳосилшавии
липидҳо ва равғанҳои эфири ва ғайра маълумот баррасӣ гардида аз
нигоҳи илмӣ таҳлил шудааст.
Боби дуюм марбут ба қисми эксперименталии рисола мебошад.
Дар ин боб методҳои маълум ва коркардгардида, ки дар раванди
тадқиқоти эксперименталӣ истифода шудаанд баррасӣ гардидааст.
Боби сеюм натиҷаҳои муҳимтарин ва таҳлили онҳоро дар бар
мегирад. Дар ин боб муҳимтарин натиҷаҳои бадастовардашудаи илми
кори диссертатсионӣ марбут ба тадқиқоти химиявӣ ва биохимиявии
компонентҳои таркиби липидҳо ва равғанҳои эфири баррасӣ ва таҳлили
худро ёфтааст.
Муаллиф бори нахуст бо истифода аз тариқаҳои мухталифи физикию
химиявӣ таркиби химиявии як зумра растаниҳои худрӯй ва полезии
Тоҷикистонро аз қабили Аrctium tomentosum Mill, Bunium persicum,
Ampelopsis vitifolia (Вoiss), Pelargonium roseum Willd ва як қатор навъҳо
ва линияҳои нави пахтаи маҳаллиро ҷузъан муайян намудааст. Дар

рафти пажӯҳиш ва тадқиқотҳо омилҳои таъсиркунандаи табиӣ ва сунъи
ба метаболизми маҳсулнокии биологиро таҳқиқ карда таъсири онҳоро
омухтааст. Дар ҷодаи коркарди методҳои нави органикӣ ва биохимиявӣ
муаллиф ба як қатор муваффақиятҳо ноил гаштааст. Коркарди собитаи
нави адади фенолӣ, усули хроматографии таҳлили сифатӣ ва миқдории
кислотаҳои органикӣ, усули муайян намудани равғанҳои эфирӣ аз
ҷумлаи дастовардҳои навин дар ин ҷода мебошад. Инчунин аз ҷониби
Иброгимов Д.Э. усули нави синтези биодизел дар асоси глитсеридҳои
таркиби донакмеваи Ampelopsis vitifolia (Вoiss) коркард гардидааст, ки
он нисбат ба аналогҳояш аз ҷиҳати маҳсулнокии реаксия бартарӣ дорад.
Дар асоси натиҷаҳои таҳқитқи таркиби химиявӣ муаллиф самтҳои
нави саноатии истифодашавии объектҳои тадқиқотии худро муайян
намудааст, ки ин натиҷа аз аҳамият холӣ набуда он метавонад дар оянда
дар пешрафти саноати дорусозӣ, атриётӣ, хурокворӣ ва истеҳсолоти
сузишвориҳои алтернативӣ саҳми назарраси худро гузоранд.
Зимни анљоми кори диссертатсионї муаллиф худро ба њайси
муњаќќиќи боистеъдод ва олими баркамол нишон дода, барои муайян
кардани маќсаду вазифа ва иҷрои тадқиқотҳои эксперименталии маҳорати
баланди илмии худро нишон додааст.
Иброгимов Дилшод Эмомович муваффаќ шудааст, ки натиљањои
тањќиќотро бо истифода аз методҳои муосири таҳлили органикӣ ва
биохимиявӣ лаёқатмандона ва дуруст коркард намояд. Дар раванди иљрои
кор муаллиф сарчашма ва осори илмии вобаста ба мавзўъро, ки дар 20
соли охир нашр шудаанд, даќиќназарона мутолиа карда, мавриди омўзишу
баррасї ќарор додаст.
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Д.Э.Иброгимов

мундариљаи умумии диссертатсияро инъикос менамоянд ва ба њамаи
талаботњои тањќиќотњои кори диссертатсионии ихтисосҳои 02.00.03Химияи органикї ва 03.01.04-Биохимия љавобгў мебошанд.

