Так;риз
ба авторефераты диссертатсияи Рашид Абубакр дар мавзуи “Омузиши
таъсири баъзе омилхои техногенй ба х,олати физиологии организми ахолии

ш. Х,ироти Ч,ИА ” барои дарёфти унвони илмии номзади илмх,ои биологи
аз ихтисоси 03.03.01-физиология

Дар замони муосир яке аз масъалахои мубрами руз х,ифзи саломатии

ахолие, ки дар шароитх,ои гуногуни техногенй ва экологи истицомат
доранд.

Тахдикртхри олимон нишон медихднд, ки авцгирии холати
демографй дар ин ё он мамлакатхо, ба cap задани намудхои гуногуни

беморихо, афзудани микдори беморон ва маъюбон хусусан байни кудакон
ва наврасон меорад.
Яке аз омилхои манфии мухити зист олудашавии хавои дохили хона

ва бинохои цамъиятй мебошад.
Х,ангоми дуру дароз одам дар фазой русти иморатхои муосир кдрор
доштан, олудашавии хавои атмосферй таъсири бади химиявй, физикавй ва

биологиро ба саломатй мерасонад. Рализати баланди олудашавй вобаста
аз фарохам истифодабарии маводхои пардоздихии дохили бино, мебелхое,
ки аз партовхои чуб ин бо истифодаи ширеш ва формалдегид, крлинхои
сунъй, линолеумхо тайёр карда мешавад, ба амал меояд.

Диссертатсияи Рашид Абубакр кори пурра ба итмомрасида буда,
дар асоси маводхои сершумор ва тацрибахои худ оид ба таъсиротхои

гуногуни мухити атроф ба организми ахолии синну соли гуногуни ш.
Х,ирот оварда шудааст.
Мацсади таххик;и муаллиф омузиши дарадаи таъсири баъзе омилхои

техногенй ва химиявии мухити атроф ба дохили мухити бинохои
дамъиятй, ки ба беморихои ахолй ва тагйироти функсияхои физиологй

равона карда шудааст ва асоснок кардани системаи чорабинихои пешгирй
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ба дарадаи минтакавй мебошад. Муаллиф масъалаи ташхисро дар асоси

мак;сад

ва

вазифахри

гузошташуда

амалй

намуда,

маълумотхри

сершуморро оид ба тавсифи экологй-дутрофии шахр ва вилояти Хдрот

овардааст.
Тагйирёбии

боду х,аворо дар фасли сол, таъсири омил^ои

техногенй, олудашавии х,авои атмосферии шахри Х,ИРОТ аз накдиётхри
гуногунтамга бо истифодаи сузишворихри гуногун, олудакунандахри
мухрти атроф, муайян кардани манбахри ин раванд х,авои шахр, ки ба

саломатии ахрлй таъсири манфй мерасонанд, бахрдихри экологи ба

хрлати мактабхри та^силоти умумй ва аник; кардани олудашавй аз баъзе

нишондихдндахри химиявй, физикй ва бактериологи бахшида шудааст.

Муайян кардани таъсири баъзе омилхри техногенй ва химиявии дохили
бинои муассисаи таълимй ба хрлати физиологии хонандагоне, ки дар
шароити номусоиди экологи истикрмат доранд. Яке аз максади асосии
муаллиф мебошад.

Дар

асоси

тадрибахри

гузаронидаи

худ

аввалин

шуда

характеристикаи умумии вазъияти экологии шахри Х,ирот ва таъсири
омилхри гуногуни техногенй ва икдимй

ба полати саломатии ахрлй

маълумот додааст. Аввалин шуда дар шароити аз дихдти экологи олуда
тахдикртхр гузаронида, беморихри гуногунро дар байни ахрлии ин шахр

муайян кардааст. Ба

муаллиф муяссар гардид аст, ки таснифоти

накдиётхри гуногунтамга ва дарадаи олудашавй аз таркиби газхри

хоридшаванда ва таъсири он ба организми инсон маълумот дихдд. Дар

мавзеи шахри Хррот аввалин шуда аз дихдти илмй асоснок ва бахрдихри
дарадаи беморихри ахрлй, хусусан кудакон ва мактаббачагон хднгоми
таъсири мадмуи

омилхри гуногуни экологии дорой табиати физикй,

химиявй ва биологй маълумотхри пурра дода шудааст.
Диссертатсияи Рашид

Абубакр

дар асоси тадрибахри гуногуни

барномахри давлатии Думхурии Исломии Афгонистон гузаронида шуда,
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маълумотх,ои бадастовардашуда дар кафедраи физиологияи одам ва
хдйвони факултети биологияи Донишгох,и миллии Тодикистон, ки алокди

тарафайни натрнаи илмй-тадк;икртй дорад, тасдик;и худро ёфтааст.

Тахдикртхри илмие, ки аз тарафи муаллиф пешнихрд шудаанд,

албатта боварй х,аст, ки дар амал татбици худро меёбад. Маълумотхре, ки
аз тарафи муаллиф ба даст оварда шудааст, мухрмияти илмй дошта, дорой
натидаи муосири назариявй ва амалй мебошад.

Бо назардошти гуфтахри боло ба хулосае омадан мумкин аст, ки
диссертатсияи Рашид Абубакр дар мавзуи

“Омузиши таъсири баъзе

омилхри техногенй ба хрлати физиологии организми ахрлии ш. Хрроти
Ч,ИА ” ба талаботи КО А -и назди Президента Думхурии Тодикистон, ки

ба диссертатсияхри номзадй мук;аррар карда шудааст, давобгу буда, худи

муаллиф ба гирифтани унвони илмии номзадй илмхри биологй оид ба
ихтисоси 03.03.01-физиология арзанда мебошад.

Мудири кафедраи тиббй -биологй, н.и.б., ихтисоси
03.03.01-физиология, дотсенти факултети биология
ва химияи Муассисаи давлатии таълимии
«Донишгохр давлатии Худанд ба ном
академик Бободон F афуров
_____
Обидова М.Д.
Имзои Обидова М.Д.-ро тасдик менамоям
Сардори раесати кадрхр ва корхри махсус

Ашрапова З.Н.
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