
Тақризи

Роҳбари илмӣ ба диссертатсияи Садирова Сумайро Саидаҳмадовна барои 
пешниҳод ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи 
ихтисоси 06.01.05- селексия ва тухмипарварии растаниҳои кишоварзӣ дар 

мавзуи «Таъсири гардолудкунандаҳо ба пайдошавии унсурҳои ҳосил дар 

дурагаҳои гетерозисии пахта дар шароити водии Вахши Ҷумҳурии 

Тоҷикистон»

Ба даст овардани дурагаҳои геторозисӣ дар пахтапарварӣ тавассути 
гардолудкунии дастй мушкилоти худро дошта, аз нигоҳи иқтисодй 

хароҷоти зиёдеро талаб менамояд. Бинобар ин ба даст овардани тухмии 
дурагаҳои гетерозисии дохилинамудй ва байнинамудии пахта тавассути 
гардолудкунй бо истифода аз оилаҳои занбӯри асал аҳамияти илмию 
амалӣ дошта, муҳимияти кори диссертатсиониро ташкил менамояд.

Кори диссертатсионии Садирова Сумайро Саидаҳмадовна ба 
таҳқиқи яке аз масъалаҳои асосии соҳаи аграрии ҷумҳурй, гирифтани 

тухмии дурагаҳои гетерозисй бахшида шудааст. Барои гирифтани 
тухмиҳои дурагавӣ усулҳои гуногуни гардолудкунии дурага мӯхдати 
гузаронидани гардолудкунй аҳамияти калон дорад.

Аз тарафи Садирова Сумайро Саидаҳмадовна интихоби мавзӯъ, 

тартиб додани нақшаи тадқиқотй, интихоби роҳбари илмӣ, таҳияи 

барномаи илмӣ бевосита амалӣ гардид. Минбаъд, мавзӯи илмй дар 

ҷаласаи кафедраи пахтапарварӣ, генетика, селексия ва тухмипарварӣ, 

Шӯрои илмии факултети агрономй ва Шӯрои олимони Донишгоҳи 
аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур бо ҳузури диссертант 

муҳокима ва тасдиқ карда шудааст.
Кори диссертатсиониро бевосита худи унвонҷӯй иҷро намуда, 

натиҷаҳои илмии бадастовардашуда низ тадқиқоти мустақилонаи худи ӯ 
мебошад. Дар давоми ҳамаи давраҳои тадқиқот муаллиф иҷрокунандаи 
асосии он буда, ҳамчун таҳқиқотчии мустақил ӯхдабаро ва вазифаҳои 
мураккаби селексия ва тухмипарварии расаниҳои кишоварзиро ба 



пуррагӣ иҷро карда метавонад. Бо иштироки бевоситаи ӯ асосноккунии 
илмй, роҳҳои ҳалли мушкилот ва вазйфаҳои дар барномаи 
таҳиякардашуда қолабрезӣ гардида, услуби тадқиқот, мавзеъу маводи 
тадқиқот барои гузоштани таҷрибаи саҳрой бо зироати пахта интихоб 
карда шудааст.

Дар диссертатсия маводҳои ҳарсолаи натиҷаи таҳқиқотҳои 
баанҷомрасида, бақайдгирии таҷрибаҳои саҳроии муаллиф оварда 
шудааст.

Диссертатсияи Садирова Сумайро Саидаҳмадовна кори илмии ба 
анҷомрасида ба шумор меравад.

Дар умум, диссертатсияи унвонҷӯ Садирова С.С. барои дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ, аз рӯйи ихтисоси 06.01.05- 

селексия ва тухмипарварии растаниҳои кишоварзӣ ба талаботҳои КОА 
назди Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, меҳисобам, ки 

сифати баланди илмй дошта Садирова С.С. ба пуррагй арзанда буда. 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзй аз рӯйи 
ихтисоси 06.01.05 - селексия ва тухмипарварии растаниҳои кишоварзй 

барои ҳимоя дар Шӯрои диссертатсионии 6D. КОА - 064 назди 

Института зироаткории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон 
сазовор мебошад.

Роҳбари илмй: 
доктори илмҳои кишоварзй, / / 
узви вобастаи АИКТ, профессор Саидзода С.Т.

Имзои Саидзода С.Т.- ро тасдиқ менам^0™' 
сардори шуъбаи таъминоти ҳуқуқй ва 
кадрҳои Донишгоҳи аграрии Тоҷикист< 
ба номи Ш.Шоҳтемур абова Н.А.


