ТАКРИЗИ
мукарризи расмй. номзади илмхои биология, мудири
кафедраи биологияи тиббй бо асосхои генетнкаи
Донишгохи давлатии тиббии Точикистон ба номи Абуали
ибни Сино, Холбегов Мирзохамдам Ёрбегович ба
диссертатсияи Рашид Абубакр дар мавзуи «Омузиши
таъсири баъзе омилхои техногенй ба холати физиологии
организми ахолии шари Хдроти ЦИА», ки барои дарёфти
дарадаи илмии номзади илмхои биологй аз руи ихтисоси
03. 03.01 - физиология пешниход шудааст.
Мубрам будани мавзуи диссертатсия
Тахкикоти диссертатсионии Рашид Абубакр ба масъалаи мухими
замони хозира оид ба хифзи саломатии ахолие, ки дар шароитхои
гуногуни экологй, техногенй зиндагй мекунанд, айни муддаост. Барои
нигох доштани бехатарии тамаддуни инсоният, дар хама мамлакатхо
барномахои аввалиндарача оид ба ин мушкилот мавчуд аст.
Тадкикртхои о лимон нишон доданд, ки тагйирёбии холати
демографй дар ин ё он мамлакат ба пайдошавии беморихои гуногун
оварда мерасонад, дар натича теъдоди беморон ва маъюбон дар байни
кудакон ва наврасон зиёд мегардад.
Аз ин ру дар назди хар як давлат вазифаи аввалиндарача ин таъмин
намудани холати бехатарии экологй ва таъсири омилхои техногенй ба
аХолй ба хисоб меравад.
Мухаё сохтани шароити мусоид барои тарзи дурусти хаёт, бо сабаби
паст рафтани олудашавии хавои атмосферй имконияти меъёрии хаётии
ахолии миёнасол ва чавононро, ки яке аз кувваи эхтиётии наели хар як
давлат ба хисоб меравад, дар бар мегирад.
Бехтар намудани вазъи экологии шахрхо ва таъмин кардани
бехатарии онхо, кам шудани теъдоди беморон дар байни кудакон ва
мактаббачагон, диккати махсуси фаъолияти рохбарони нохияхо ва
шахрхоро талаб мекунад.
; Барои ин ба таври мунтазам тахлил ва бахои муносиб додан ба
мачмуи таъсири омилхои химиявй, физикавй ва биологй ба организми
одам лозим аст. Аз сабаби он, ки дар чумхурии Исломии Афгонистон
муддати зиёда аз 40 сол чанги шахрвандй идома дорад, бинобар ин
омузиши проблемахои дар боло номбар кардашуда он кадар ба инобат
гирифта намешавад ва давлат низ ба ин кам ахамият зохир мекунад.
Новобаста ба ин вазъият, зарурият ба миён омадааст, ки баъзе
тахлилхои экологй ва физиологй дар яке аз вилоятхои ин мамлакат
гузаронида шавад.
; Аз сабаби то хол мавчуд набудани ягон иттилоот оид ба холати
экологии вилоятхои ин мамлакат, аз он чумла Хдрот, ки маркази
маъмурии он шархи Х,ирот мебошад, имконият фарохам оварда шуд, ки
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ба таври диёсй оид ба таъсири якдояи омилдои мудити атроф ба вазъи
саломатии аролии сину соли гуногуни ин шадр таддидотдо гузаронида
шавад.
Тадкикоти диссертатсионии Рашид Абубакр дар кафедраи
физиологияи одам ва дайвоноти факултети биологияи Донишгоди
миллии Тодикистон омода гардида, дар даласадои кафедраи номбурда
мудокима шудааст.
Адамият, хулоса ва пешнидоддои бадастовардашудае, ки дар
диссертатсия ифода ёфтаанд
Адамияти назариявии диссертатсия аз он иборат аст, ки натидадои
бадастовардаи муаллиф адидадои васеъро оид ба таъсири омилдои
гуногуни техногенй ва икдимй ба саломатии адолй ва долати
олудашавии мазее, ки дар он адолй зиндагй мекунад. Дар асоси
тадрибадои худ маълумотдоро оид ба таъсири олудагии экологй ва
П2[йдошавии беморидои гуногунро дар байни адолй дар асоси ташхиси
тйббй ва тадрибадои илмй муйян кардааст. Бинобар ин натидаи
бадастовардаи Рашид Абубакрадамияти амид дошта, барои муайян
нймудани пайдошавии беморидои гуногун оид ба таъсири мудити атроф
равона карда шудааст.
Сохтор ва дадми диссертатсия.
Диссертатсияи Рашид Абубакр дар доираи талаботдои илмйтадкидотй навишта шудааст. Дар он ташхисшавандадо бо мадсад ва
вазифаи таддидот мувофидат менамояд. Диссертатсия мудаддима,
фишурдаи адабиётдо, ташхисшавандагон ва усулдои таддидот, натидаи
та'ддидогдо ва мудокимаи ондо, хулосадо ва пешнидоддоро дар бар
м^гирад.
Навгонии илми таддидот.
Дар асоси гузаронидани таддидотдо: аввалин маротиба тавсифи
умумии вазъи экологии шадри Хдрот ва таъсири омилдои гуногун ба
садоматии адолй дода шудааст. Аввалин маротиба дар шароити
олудагии техногенй таддидот бурда шуда, дар байни адолй беморидои
гуногун ошкор карда шуд.
Аввалин маротиба тамгадои гуногуни надлиётии шадри Х,ИРОТ ва
дарадаи олудакунии ондо, таъсири газдои ихродкунанда ба организми
одам муайян карда шуд. Дар марзишадри Х,ИРОТ аввалин маротиба аз
дидати илмй асоснокунй ва бадодидии дарадаи беморидои адолй,
хусусан кудакон ва наврасон (мактаббачадо) дангоми якдоя таъсир
намудани омилдои гуногуни техногенй табиати физикавй, химиявй ва
биологй дошта, инчунин алодамандии омилдои аэрогенй ва дарадаи
ищтироки ондо, ки ба вайроншавии долати физиологии организми
адолии шадри Х,ирот меорад омудта шуданд. Аввалин маротиба аз
дидати илмй якчанд чорабинидо барои гузаронидан ва муайян кардани
нцшондидандадои асосии техногении мудити атроф барои бартараф
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намудани намудхои беморихои гуногуни ахолй, ки дар шахри Х,ирот,
тахсил ва зиндагй мекунанд, гузаронида шуданд.
(

Сахехнокй, навгонии илмй, хулоса ва пешниходхое, ки дар
диссертатсия ифода ёфтаанд,
Пешниход ва нухтахои илмии диссертатсия ба тадхихоти
назариявию объективй такя намуда, натидагирихо асосноку боэътимод
буда, ба мулохиза ва хулосабарорихои муаллиф асос ёфтаанд. Дар асоси
гузаронидани тадхихотхо: аввалин маротиба тавсифи у мумии вазъи
экологии ш. Хдрот ва таъсири омилхои гуногуни ба саломатии ахолй
дода шудааст. Аввалин маротиба дар шароити олудагии техногенй
тадхихот бурда шуда, дар байни ахолй беморихои гуногун ошкор карда
шуд.
Аввалин маротиба тамгахои гуногуни накдиётии шахри Х,ИР°Т ва
дарадаи олудакунии онхо, таъсири газхои ихродкунанда ба организми
одам муайян карда шуд. Дар марзишахри Х,ИР°Т аввалин маротиба аз
дихати илмй асоснокунй ва баходихии дарадаи беморихои ахолй,
хусусан кудакон ва наврасон (мактаббачахо) хангоми якдоя таъсир
намудани омилхои гуногуни техногенй табиати физикавй, химиявй ва
биологй дошта, инчунин алохамандии омилхои аэрогенй ва дарадаи
иштироки онхо, ки ба вайроншавии холати физиологии организми
ахолии шахри Х,ирот меорад омухта шуданд. Аввалин маротиба аз
дихати илмй якчанд чорабинихо барои гузаронидан ва муайян кардани
нишондихандахои асосии техногении мухити атроф барои бартараф
намудани намудхои беморихои гуногуни ахолй, ки дар шахри Дирот,
та'хсил ва зиндагй мекунанд, гузаронида шуданд.
Пеш аз хама дарадаи саводнокии дамъиятро оид ба тарзи зисту
здндагонй дар шароитхои шахр, хифзи мухити зист, баланд кардан
лОзим аст. Барои амалй гардонидани он бояд дар хама сатх, богчахои
бачагона, мактабхо, масдидхо, донишгоххо ва дои кори шахрвандон
ташвихот бурдан лозим аст.
- Ташвихот бурдан оид ба фархангй шинонидани дарахтон,
кабудизор кардани дохил ва гирду атрофи шахр.
- Тартиб до дани мавзеи сабз аз хисоби дарахтони булут, сузанбарг
дар масохати то 5 км дар хисми шимол, шарх ва гарбии шахр, ки барои
зйёд кардани оксиген ва кам кардани олудашавй ба рох монда мешавад.
Нрвобаста аз он, ки захматталаб аст, лекин барои наслхои оянда зарур
аст.
- Аз шахр берун баровардани фермахои чорводорй.
! - Сохтани рохи автомобилгарди халхавй дар атрофи шахр барои
накдиёти боркаш ва гаронвазн.
I - Пурзур кардани назорат оид ба бозор ворид накардани
автомошинахои фарсудашуда.
j
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- Назорати катъии техники оид батаъсири омилкои техногенй аз он
чумла накдиёт ба мувофик омадани вай ба дарадаи хдёт ва икдисодии
аколй.
- Нест кардани партовкои дамъшудаи шакр. Хдмаи партовхр бояд
ба навъко аз руи пайдоиш ва таркиби химиявиашон чудо карда шаванд.
Бояд партовхр ба 4 гурук чудо карда шаванд: партови сохтмон,
партовкои биологй, тиббй ва резинй.
- Ба таври окилона истифодаи дарёи Гарируд ва ташкил намудани
мавзеи сабз ва истирокатй дар сокили ин руд.
- Манъ кардани бемайлон буридани дарахтони дамешасабз
камчунсузишворй.
Сохтани роккои автомобилгард ба стандартной чанонй
чавобгубуда ва ба кисоб гирифтани он, ки яке аз олудакунандаи асосии
х,авои атмосфера ин наклиёт ба кисоб меравад.
- Риоя намудани ба меъёркои санитарию - гигиенй кангоми сохтани
манзилхри нав ва вайрон кардани манзилкои кукна, фарсудашуда.
' - Ба кама туна сухтани равтан ва дигар моеъкои техникй дар дохили
шакр монеагузорй карда шавад.
- Хрлати кунинии дарёи Карбар бектар карда шуда ва барои олуда
нашудани он чорако андешида шавад.
- Сохтани обанбори Пошдон ва ба тарафи шимолии шакр
гардонидани мачрои об.
| Нуктакои зерини диссертатсия сазовори таваччук буда, мусбат
арзёбй мегарданд:
- Нисбатан олудашавии кавой атмосфери дар натичаи доимо ихроч
намудани партовко аз накдиёт, корхонако ба мукити атроф ва таъсири
манфии омилкои антропогенй ба амалоии беморико дар байни аколи
синну соли гуногун мушокида мешавад.
- Партовкои гуногуни техногенй, ки ба мукити атроф ихроч карда
мешаванд. Дар асоси гузаронидани мониторинги экологй, ки саломатии
аколй хусусан чавононро дар зери хатар мегузорад, муайян карда
мешавад.
I - Устувории баланди организми одам аз дарачаи олудашавии
техногении кавой мукит вобаста аст.
' - Х,°лати ногувори экологие, ки дар натичаи таъсири доимй ба
мукити атроф ва манзили зистро омилкои антропотехногенй бавучуд
м^оранд, саломатии мактаббачагонро дар хатар мегузоранд.
■ Диссертатсия аввалин маротиба бо забони модарй навишта
шудааст, бинобар ин муаллиф дар рафти навиштани матн ва
чрбачогузории мафкумкои гуногуни физиологй, тиббй, техногенй,
экологй закмати зиёд кардааст ва кушиш намудааст, ки то кадри имкон
диссертатсия осонфакм ва равон бошад. Хдмин аст> ки диссертатсияи
мазкур, ки бо забони равон навишта шуда, оммафакм мебошад.
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Хднгоми бо диктат тадлил намудани диссертатсия дар баробари
мувафаддиятдое, ки мавдуданд, аз баъзе камбудидо холи нест ва эроддо
чунинанд:
1.;
Дар усулдои таддидот баъзе камбудидо хусусан оид ба омузиши
системам нафаскашй, возима ва гардиши хун дида мешавад, ин аз
номутахассис будани муаллиф дар содаи тиб дарак медидад.
2.1
Кисми аввали натидаи тадкидотдо хело васеъ буда, хуб мешуд, ки
ондоро ба таври мухтасар дар як ду дадвали умумй дой кардан мумкин
буд.
3.
Дар боби охири таддидотдои илмй теъдоди зиёде оиди таъсири
маводдои кимиёвй ба организми мактаббачагон оварда шудаанд. Хуб
мешуд, ки усулдои аниди муайянкунии ин маводо дой дода мешуд.
>Камбудидои дар боло оварда шуда ба сифат ва бадои мусбати
диссертатсия таъсир намерасонад.
Аз руи мудимият, мавзуъ, мадсад, вазифа, сохтор ва дадми таддидот,
навгонидои илмй, адамияти назариявй ва амалиявй доштани натидадо
диссертатсияи Рашид Абубакр ба талабот оид ба дарёфти унвони илмии
нбмзади илм дар Шурой диссертатсионии 6D.KOA-024 назди
Президенти Думдурии Тодикистон, ки аз тарафи дарори ХУкУмати
Цумдурии Тодикистоназ 26.11.2016 3; №505, барои дарёфти
диссертатсияи номзадй пешнидод шудааст, муаллифи он барои ба даст
овардани унвони илмии номзадй илмдои биологй аз руи ихтисоси
03i.03.01 - физиология сазовор аст.

Мудири кафедраи биологияи тиббй
бо асосдои генетикаи Донишгоди
давлатии тиббии Тодикистон ба
номи Абуали ибни Сино
дотсент

/Т /
Цд /

Холбегов М.Ё.

Имзои М. Ё. Холбеговро^т|срдид мекунам
Сардори шуъб

Холбегов Мирзохамдам Ёрбегович: 734017, Цумдурии Тодикистон, ш.
Душанбе, хиёбони Рудакй 139. Донишгоди давлатии тиббии
Тодикистон ба номи Абуалй ибни Сино.Тел:(+992) 934-26-81-10; e-mail:
m.kholbegov@mail.ru
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