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Хулосаи

ҷаласаи Шурои олимони факултетҳои агрономӣ, боғдорӣ ва 
биотехнологиям кишоварзии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи 

Шириншоҳ Шоҳтемур (протоколи №11 аз 18.06.2022)

Диссертатсияи Садирова Сумайро Саидаҳмадовна дар мавзӯи 

«Таъсири гардолудкунандаҳо ба пайдошавии унсурҳои ҳосил дар 
дурагаҳои гетерозисии пахта дар шароити водии Вахши Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ, аз 

рӯйи ихтисоси 06.01.05.-селексия ва тухмипарварии зироатҳои кишоварзӣ 

дар кафедраи пахтапарварӣ, генетика, селексия ва тухмипарварии 

факултети агрономии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи 
Шириншоҳ Шоҳтемур, солҳои 2015-2018 иҷро карда шудааст.

Садирова Сумайро Саидаҳмадовна, соли таваллудаш 1988, 

шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, соли 2006 ба Донишгоҳи аграрии 

Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур дохил шуда, онро соли 2011 

аз рӯйи ихтисоси агроэкология ва касби олим-агроном-эколог хатм 

намудааст. Соли 2016 ҳамчун унвонҷуйи кафедраи пахтапарварӣ, 

генетика, селексия ва тухмипарварй аз рӯйи ихтисоси 06.01.05.-селексия 

ва тухмипарварии зироатҳои кишоварзӣ ба қайд гирифта шуда, онро 

соли 2020 хатм намудааст.
Мавзӯи рисолаи диссертатсионӣ “Использование опылителей для 

получения гетерозисных гибридных семян хлопчатника” дар ҷаласаи 
Шӯрои олимони Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншох 
Шоҳтемур №9, аз 30.03.2016 барраси гардида, бо фармоиши ректори 



Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур №23, аз 

11.04.2016 тасдиқ карда шудааст.
Мавзӯи рисолаи диссертатсионӣ дар таҳрири нав “Таъсири 

гардолудкунандаҳо ба пайдошавии унсурҳои ҳосил дар дурагаҳои 
гетерозисии пахта дар шароити водии Вахши Ҷумҳурии Тоҷикистон’ 

дар ҷаласаи Шӯрои олимони Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи 
Шириншоҳ Шоҳтемур барраси гардида, бо фармоиши ректори 

Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур №02, аз 

30.09.2021 тасдиқ карда шудааст.
Роҳбари илмӣ - Саидзода Саидҷамол Тоҷидин, доктори илмҳои 

кишоварзй, профессори кафедраи пахтапарварӣ, генетика, селексия ва 

тухмипарварии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншох 

Шоҳтемур.

Аз рӯйи ҷамъбасти муҳокимаҳо чунин хулосагирӣ карда шуд:
Мубрамии мавзӯи таҳқиқот. Пахтапарварӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон яке аз соҳаҳои муҳим ва аввалиндараҷа ба ҳисоб рафта, 
зироати пахта дар рушди соҳаи кишоварзй мавқеи асосиро ишғол 
менамояд. Дар Паёми Асосгузори сулҳу вахдати миллй, Пешвои миллат, 
Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 
22.12.2016 омадааст: «Соҳаи пахтакорй ба рушди саноати сабук, 

содироти маҳсулот ва бо ҷойи кор таъмин намудани аҳолӣ мусоидат 

менамояд».
Афзун гардонидани истеҳсоли у мумии пахта ва баланд 

бардоштани ҳосилнокии он бо истифодаи навъҳои нав ва дурагаҳои 
гетерозисӣ талаботи истеҳсолоти кишоварзй ва саноати насоҷӣ 
мебошад. Зеро муҳимтарин омили баланд бардоштани ҳосилнокии 
пахта доштани навъҳои устувору серҳосил ва дурагаҳои гетерозисй бо 
иқтидори баланди ҳосилнокй ва сифати нах мебошад.

Ба даст овардани дурагаҳои геторозисй дар пахтапарварй 

тавассути гардолудкунии дастй мушкилоти худро дошта, аз нигоҳи 
иқтисодӣ хароҷоти зиёдеро талаб менамояд. Бинобар ин ба даст 



овардани тухмии дурагаҳои гетерозисии дохилинамудӣ ва 
байнинамудии пахта тавассути гардолудкунӣ бо истифода аз оилаҳои 
занбӯри асал аҳамияти илмию амалӣ дошта, муҳимияти кори 

диссертатсионии моро ташкил менамояд.
Дараҷаи таҳқиқи мавзӯи илмӣ. Масъалаи истифодаи самараи 

гетерозис дар зироатҳои кишоварзй аз тарафи олимони зиёд мавриди 
омӯзиши илмию амалй қарор гирифта, дар зироати ҷуворй М.И. 
Хаджинов, солҳои 1957, 1959, 1968, дар гандум П.А. Лукяненко, 1973, 
М.П. Рейнолдс ва дигарон, 2007, дар ҷавдор И.М. Суриков, 1972, В.Д. 
Кобилянский 1982 ва дигарон, дар ҷав Д.С. Омаров, 1969, А.А. 

Помортсев ва дигарон, 2008, дар ҷуворимакка Б.П. Соколов, 1968 ва 
диг. Корҳои илмии бисёрҷабҳаро иҷро намудаанд. Дар пахтапарварй 
масъалаи истифодаи қувваи гетерозис ҳангоми намудҳои мухталифи 
ҷуфтикунй таваҷҷӯҳи олимони зиёд:-Н.О. Loden, 1951, В.П. Деревянко, 
Д.К. Егоров, 2008 ва дигаронро ҷалб намудааст. Аммо масъалаи 
истифодаи гардолудкунанда аз қабили занбӯргардолудкунӣ ҳамчун 
воситаи асосии ба даст овардани тухмии дурагаҳои гетерозисй бори 

аввал дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи мо амалй карда 
шуда, самаранокии илмӣ, истеҳсолй, маҳсулнокй ва иқтисодии он 

мавриди баҳодиҳӣ қарор дода шуд.
Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва ё мавзуъҳои илмй. 

Мавзӯи диссертатсия ба самти афзалиятноки таҳқиқоти илмй дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон алоқамандй дошта, он ба Консепсияи сиёсати 
аграрии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон №658, аз 31.12.2008 тасдиқ шуда, оид ба рушди таъминоти 

КАС-и мамлакат нигаронида шудааст, мувофиқ мебошад. Таҳқиқотҳо 

дар асоси барномаи корҳои илмию тадқиқотии кафедраи пахтапарварй, 

генетика, селексия ва тухмипарварии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба 
номи Шириншоҳ Шоҳтемур (минбаъд ДАТ): «Селексия ба устуворӣ, 
тезпазакӣ ва маҳсулнокии зироатҳои ғалладонагию пахта дар шароити 



тағйирёбии иқлим» (рақами Қайди давлатй РД 0105ТД235), мухлати 
иҷрояш солҳои 2016-2020, амалӣ шудааст.

Тавсифи умумии таҳқиқот
Мақсади таҳқиқот: Мақсади кори диссертатсионӣ омӯхтани 

самаранокӣ ва рӯёнидани тухмии дурагаҳои гетерозисии пахта бо 
истифода аз гардолудкунанда-занбӯри асал иборат аст. Ҳамзамон, 
муайян намудани самараи истифодаи оилаҳои занбӯри асал барои 
гардолудкунии дохилинамудӣ ва байнинамудии навъҳои пахтаи 
миёнанах ва маҳиннах ҷиҳати рӯёнидани тухмии дурагаҳои гетерозисӣ 

мебошад.
Вазифаҳои таҳқиқот: -муайян намудани самаранокии

гардолудкунии навъҳои пахта тавассути оилаҳои занбӯри асал ва дастӣ;
-баҳо додани нақши оилаҳои занбӯри асал дар гардолудкунӣ 

ҳангоми рӯёнидани дурагаҳои гетерозисии пахта;
-омӯзиш ва муайян намудани самараи гетерозис дар дурагаҳои 

дохилинамудӣ ва байнинамудӣ аз рӯйи аломатҳои пурқиммати 
хоҷагидорй, гузаронидани таҳлили қиёсии генотипҳои муносиб бо 

мақсади интихоб барои ҷуфтикунонӣ;
-муайян намудани роҳҳои ҷалби оилаҳои занбӯри асал барои 

гардолудкунии пахта бо мақсади баланд бардоштани самаранокии 

иқтисодй дар истеҳсоли тухмии дурагаҳои гетерозисии пахта.
Объекты таҳқиқот. Ба сифати объекта омӯзиш оилаҳои занбӯри 

асал, навъҳои пахтаи намуди G. hirzutum L. - «Суғдиён-2», «Сорбон», 
«Зироаткор-64» ва аз намуди G. barbadense L. - «9326-В», «750-В» 

истифода шуданд.
Мавзӯи (предмет) таҳқиқот. Таъсири гардолудкунандаҳо ба 

пайдошавии унсурҳои ҳосил дар дурагаҳои гетерозисии пахта дар 
шароити водии Вахши Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Навгонии илмии таҳқиқот. Дар шароити водии Вахши Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар киштзори пахта барои гирифтани тухмиҳои гетерозисӣ 

усули гардолудкунии дастӣ ва занбӯргардолудкунй истифода шуд. Бори 



аввал дар шароити Ҷумҳурии Точикистон бо истифода аз усулҳои 
мухталиф занбӯри асалро дар гардолудкунии дохилинамудӣ ва 
байнинамудии навъҳои пахта барон ба даст овардани тухмии дурагаҳои 
гетерозисӣ истифода намуда, самаранокии иқтисодии 
занбӯргардолудкуниро дар истеҳсоли тухмиҳои гетерозисӣ муайян ва 

баҳогузорӣ намудем.
Аҳамияти назарявӣ ва илмию амалии таҳқиқот. Барои гирифтани 

тухмиҳои дурагавӣ усулҳои гуногуни гардолудкунии дурага 

нишондиҳандаи муҳим буда, фоизи баланди дурагашавӣ аҳамияти 
калони амалию истеҳсолй дорад. Баромади баланди тухмиҳои дурага бо 
гардолудкунии дастӣ аз ҷуфтикунии навъҳои «Сорбон» х «750-В» - 36,6- 
39,7%, «Сорбон» х «9326-В» - 45,6-48,5% ба даст омад. Ҳангоми 

занбӯргардолудкунй дар ҷуфтикунии навъҳои «Сорбон» х «9326-В» - 
34,7-34,8% ва «Сорбон» х «750-В» - 37,1-39,1%-ро ташкил намуд, ки 

аҳамияти калони истеҳсолй дорад.
Ҳангоми гардолудкунии дастй ва занбӯргардолудкунии 

комбинатсияҳои «Сорбон х Суғдиён-2» ва «Суғдиён-2 х Сорбон» вазни 
ҳосили як кӯрак ба 5,6-5,8 г ва ҳангоми гардолудкунии дастӣ бо гарди 
сард дар ҳамин комбинатсияҳо мутаносибан вазни ҳосили як кӯрак ба 
5,2-5,3 г баробар гардид, ки дар варианти занбӯргардолудкунй вазни ҳар 
як кӯрак 0,4-0,5 г зиёд гардид, ки аҳамияти зиёди амалӣ дорад.

Дурагаҳои ба даст омада дар заминҳои истеҳсолии филиали 
Института зироаткорй кишт карда шуда, натиҷаи корҳои илмй дар 

истеҳсолот амалӣ карда шуд.
Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда.

қувваи гетерозиси бештар баланд дар дурагаҳои дохилинамудӣ 

ҳангоми ҷуфтикунонии навъҳои гуногуни пахта;
J самаранокии иқтисодии гардолудкунии гул бо занбӯри асал ва 

гирифтани тухмиҳои хушсифати дурагавй;
самаранокии қувваи гетерозис ҳангоми занбӯргардолудкунй ва 

гардолудкунии дастй аз рӯйи сифат ва ҳосилнокии наслҳо;



■/ равишҳои пурзӯркунии нақши оилаҳои занбӯри асал дар 
гардолудкунӣ ҳангоми дурагакунии навъу намунаҳои пахта;

J самаранокии иқтисодии сергардолудкунии гулҳо бо оилаҳои 
занбӯри асал ҷиҳати ба даст овардани тухмиҳо бо қувваи баланди 

гетерозисии дурагаҳои пахта;
•/ таносуби бавуҷудоии қувваи гетерозис дар дурагаҳои 

дохилинамудӣ ва байнинамудии пахта.
Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо. Таҷрибаҳои саҳрой бо шаклҳои 

волидайнй ва дурагаҳо бо риояи услуби таҷрибаҳои саҳроӣ (Доспехов. 
1985) ва гузаронидани таҳқиқоти генетикй-селексионй бо пахта 
(Симонгулян ва диг., 1987) амалӣ карда шуда, натиҷаи таҷрибаҳои 
гузаронидашуда бо услуби дисперсионй, оморию таҳлилй ва математикӣ 
(Б.А. Доспехов, 1985; В.Н. Перегудов, 1981) коркард гардида, 
эътимоднокии худро ба исбот расонидааст.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ (бо шарҳ ва 

соҳаи таҳқиқот). Соҳаи таҳқиқоти мавзӯи диссертатсионии мо селексия 
ва тухмипарварии зироатҳои кишоварзй буда, мазмуни диссертатсия ва 
таҳқиқоти иҷрошуда ба шиносномаи ихтисоси 06.01.05 -селексия ва 
тухмипарварии зироатҳои кишоварзй мутобиқат мекунад.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмй дар таҳқиқот. Саҳми шахсии 
муаллиф дар гузаронидани таҷрибаҳои саҳроӣ, озмоишгохӣ, 
гузаронидани мушоҳидаҳои фенологй, муайянкунии аломатҳои 
биометрй, ташкили раванди гардолудкунй, коркарди дисперсионию 
математикии натиҷаҳо, навиштани мақолаҳои илмй ва матни 
диссертатсия ба 80-85% баробар буда, аслияти матни дисертатсия ба 80% 

баробар мебошад.
Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаи таҳқикоти 

гузаронидашударо таҷрибаҳои саҳроии бисёромила, омӯзишҳои 
озмоишгоҳй, натиҷаҳои асосй, хулоса ва пешниҳоди илман асоснокшуда, 

тасдиқ менамоянд.



Напщаи таҷрибаҳои сахроӣ солҳои 2015-2018 дар ҷаласаҳои 
кафедраи пахтапарварй, генетика, селексия ва’ тухмипарварӣ, Шӯрои 
олимони факултети агрономии ДАТ ба номи Ш. Шоҳтемур баррасй 
гардида, ҳамасола аз тарафи комиссияи апробатсионӣ (таъйидӣ)-и ДАТ 
ба номи Ш.Шоҳтемур санҷида баҳогузорй карда шудааст. Ҳамчунин, аз 

рӯйи натиҷаҳои кори диссертатсионй дар конфренсияю семинарҳои 
донишгоҳй, ҷумҳуриявй ва байналмилалй:-конфренсияи ҷумҳуриявӣ дар 

мавзӯҳои «Вклад сельскохозяйственной науки в обеспечение 
продовольственной безопасности” (Душанбе, 2018), дуюмин 
конфренсияи байналмилалии илмй дар мавзӯи «Тенденции развития 
агрофизики от актуальных проблем земледелия и растениеводства к 

технологиям будущего», посвященной памяти академика Е.И. Ермакова 
(Санкт-Петербург, 2019), конфренсияи ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Вклад 
учёных в решение проблем продовольственной безопасности» (Душанбе, 

2016), конфренсияи байналмилалй дар мавзӯи «Процесс обучения и 
сельскохозяйственная наука в XXI веке: трудности и пути их решения» 
(Душанбе, 2017), конфренсияи ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Значение 
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