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Дар Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат
муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон
омадааст: «Мо таъмини истиќлолияти энергетикї ва истифодаи
самарабахши нерўи барќ, аз бунбасти коммуникатсионї баровардан
ва ба кишвари транзитї табдил додани Тољикистон, њифзи амнияти
озуќаворї ва дастрасии ањолии мамлакат ба ѓизои хушсифат, инчунин,
вусъатдињии шуѓли пурмањсулро њамчун њадафњои стратегии худ
интихоб намуда, наќши гузариши иќтисодиёти кишварро аз шакли
аграрї-индустриалї ба индустриалї-аграрї амалї гардонда истодаем.
Дар натиљаи тадбирњои амалинамудаи Њукумати мамлакат дар се соли охир њиссаи саноат
дар маљмўи мањсулоти дохилї аз 15.2 то 17.3 фоиз афзоиш ёфт. Дар робита ба ин ва бо
дарназардошти ањамияти соњаи саноат дар њалли масъалањои иќтисодиву иљтимої ва таъсиси
љойњои корї пешнињод менамоям, ки саноатикунонии босуръати кишвар њадафи чоруми миллї
эълон карда шавад».
Инстиути ботаника, физиогия ва генетикаи растании Академияи илмњои Љумњурии
Тољикистон дар амалї гаштани ин гуфтањо чунин корњои назаррасро ба љо оварда истодааст.
Навъњои нави картошка аз ќабили «Дўстї», «Файзобод», «Тољикистон», «Рашт», «АИ-1» ва
«Нилуфар»; навъњои нави пахта ба монанди «20- солагии истиќлол», «Шавкат», «Гулистон»;
навъи зироати батат (картошкаи ширин); навъи гандуми «Сомониён» ва ќатраборони навъи
«Зиддї» ва ѓайрањо, ки њоло дар саросари кишвар дар майдони бештар аз 10 њазор гектар кишту
кор карда истодаанд.
Дар ба даст овардни чунин муваффаќиятњои илмї сањми олимони Институт, ба монанди
Ќ.Алиев, Х.Абдуллоев, А. Абдуллоев, М.Б.Ниёзмухамедова, Носирова Ф.Ю. ва дигарон нињоят
калон мебошад. Вале, сањми устод Алиев Ќ., махсусан дар бахши биотехнологияи муосир хеле
чашмрас аст. Аз ин лињоз, барои амалї намудани пешнињоди сариваќтї ва бенињоят муњими дар
Паём ироа шуда, муаррифї намудани устод Ќурбон Алиев яке аз олимони шинохтаи соњањои
биохимия, биологияи молекулявї, физиологияи растанї, ки бештар аз 55 соли умри бобаракати
хешро ба равнаќи илми биология, аз он љумла биотехнологияи растанї, ки дар Тољикистон ў
асосгузори илми мазкури замонавии муосир ба њисоб меравад, айни муддао мебошад.
Ў соли 1962 Донишгоњи давлатии ба номи В.И. Ленин (њоло Донишгоњи миллии
Тољикистон)-ро бомуваффаќият хатм намуда, дар Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон дар
шуъбаи физиология ва биофизикаи растанињо ва Институти физиология ва биофизикаи
растанињо аз соли 1964 то кунун ба кори илмї машѓул аст. Вазифа ва даврањои фаъолияти илмии
ў чунинанд: солњои 1962-1963 – лаборанти калон, солњои 1963-1964 – коромўз-тадќиќотчї, солњои
1964-1967 дар лабораторияи энзимологияи Институти биохимияи ордени Лениндори ба номи
А.Н. Бахи собиќ АИ ИЉШС (СССР) аспирант, солњои 1967-1970 ходими хурди илмї, солњои
1970-1973 ходими калони илмии Институти физиология ва биофизикаи растании АИ ЉТ. Ў соли
1972 озмоишгоњи биологияи молекулавии хлоропластњоро ташкил намуд ва то кунун роњбари ин
озмоишгоњи илмиро ба дўш дорад.
Ќ. Алиев соли 1969 дар Институти ордени Лениндори биохимияи ш. Москва тањти роњбарии
академики АИ ИЉШС Н.М. Сисакян рисолаи номзадиашро дар мавзўи «Аминоцил-т РНКсинтетазы и транспортные РНК хлоропластов и цитоплазмы проростков гороха» њимоя намуд.
Соли 1985 бошад рисолаи докториашро дар мавзўи «Молекулярные механизмы биогенеза
хлоропластов» дар ш. Минск зери мушрвараи профессор Филиппович И.И. ва академик А.Н.
Опарин њимоя намудааст. Соли 1991 бо унвони профессор дар соњаи биологияи молекулявї
сарфароз гардонида шуд ва соли 1997 аз рўйи ихтисоси биологияи молекулавї узви вобастаи АИ
ЉТ интихоб гардидааст.
Як ќатор дастовардњои илмї-бунёдї ва кашфиётњои нодираш дар маљаллањои илмии Русия
ва ИМА аз чоп баромадаанд. Ў яке аз аввалинњо шуда, њодисаи алоќамандии наќши ду системаи
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генетикии њуљайра – геном ва пластомро дар раванди ташаккулёбии љараёни фотосинтез кашф
намудааст. Тадќиќоти мазкур барои ташаккулёбии консепсияи назорати тарафайни њаста ва
пластидии раванди фотосинтезро асос гузошт ва ин назария аз тарафи кулли олимони љањон
эътироф гардид.
Ќ. Алиев бори аввал пайдоиши љараёни кислотаи рибонуклеинии наќлиёти (КРН-н)-и
хлоропластњоро низ исбот намуд. Натиљаи кашфиёти мазкур дар маљаллаи байналмиллалии
Biochem.Biophys.Acta (1967,№95, сањ. 474) чоп гардид. Ў бо академик Н.М. Сисакян ва
профессорон И.И. Филиппович, Э.Н. Светайло њаммуаллифи кашфиёти рибосомањои
хлоропластњо (дастгоњи биосинтези сафедањо) мебошад. Ќ. Алиев яке аз аввалинњо шуда њиссаи
генњои танзимкунандаи пайдарпаии нуклеотидњои зервоњиди калони ферменти калидии
фотосинтез - рибулозо-1.5-бисфосфаткарбоксилаза/ оксигеназа (Рубиско)-и пахта ва
пайдарпайии боќимондаи аминокислотагии зервоњиди калони Рубискоро низ муайян намудааст.
Натиљањои ин тадќиќот дар сањифањои маљаллаи байналмиллии Nucleic Acids Reserch (1990, №,
сањ. 185) нашр шудаанд. Ин дастоварди илмї ба Бонки илмии љањонї дар Швейтсария ворид шуд
ва њамчун кашфиёт дар соњаи биологияи молекулавии растанї эътироф шудааст.
Соли 2000 тањти роњбарии профессор Алиев Ќ. шакли мембранапайвасти Рубиско зери тањќиќ
ќарор гирифт ва исбот гардид, ки таѓйирёбии амалиёти карбоксилкунонии Рубиско ба
ассотсиатсияи он бо мембранаи якумин наќши асосиро иљро мекунад (ж. Физиология растений,
2001. Т. 48.- №2.-С. 185- маљаллаи Академияи илмњои Россия).
Бо њамроњии шогирдонаш ў усулњои биологияи молекулавї, биохимия ва физиологияи
растаниро дар соњаи биотехнологияи њозиразамон бомуваффаќият истифода мебарад. Тањти
роњбарии ў як зумра навъњои картошка аз њуљайрањои столонї, ки ба омилњои стрессї
устуворанд, ба даст оварда шудаанд. Ќ.Алиев аввалин маротиба парвариши картошкаи
бељирмро аз столонњо дар соњаи тухмипарварии картошка дар истењсолот ба роњ мондааст, ки
дар биотехнологияи растанї дастоварди инноватсионї ба шумор меравад.
Хизмати
Ќ.Алиев дар тарбияи кадрњои баландихтисос низ хеле назаррас аст. Дар
озмоишгоње, ки ў роњбарии онро бештар аз 40 сол боз ба уњда дорад, то њол бештар аз 40 нафар
рисолњои номзадї ва докториро дифоъ намудаанд. Аз он љумла, 23 нафарашон тањти роњбарии
бевоситаи ў рисолањои илмии хешро њимоя намудаанд. Айни замон тањти роњбарии ў 2 рисолаи
докторї ва 2 рисолаи номзадї ба њимоя омода мебошанд, инчунин 2 нафар унвонљў ва 2 нафар
аспирант тањти роњбарии ў корњои илмї- тадќиќотии худро давом дода истодаанд.
Бояд ќайд намуд, ки њар сол аз мамлакатњои хориљ (Норвегия, Олмон, Полша, Њиндустон ва
ѓайрањо) ба озмоишгоњи биологияи молекулавї ва биотехнолгияи растанињо донишљўёни хориљї
омада, дар ин љо корњои илмї-тадќиќотирро зери роњбарии профессор Алиев Ќ. мегузаронанд.
Ќ. Алиев асосгузори мактаби илмии биологияи молекулавї, биохимия ва биотехнологияи
растанињо дар Тољикистон ба шумор рафта, бо шогирдонаш дар натиљаи омезиши усулњои
селексияи анъанавї ва биотехнологияи муосир 6 навъи нави картошкаро ба даст овардаанд, ки
онњо њоло дар минтаќањои гуногуни Љумњурии Тољикистон дар майдони бештар аз 5 њаз. гектар
кишт мегарданд, ки ин бањри таъмини амнияти озуќавории кишварамон мусоидат менамояд.
Ќ. Алиев муаллифи бештар аз 250 асари илмї, аз љумла 4 монография: «Механизми
молекулавии биогенези дастгоњи фотосинтези растанї» (1997), китобњои «Парвариши картошкаи
солимгардонидашуда дар Тољикистон» (1996), «Биотехнологияи растанї: асосњои њуљайравї ва
биологияи молекулявї, ќисми 1 (2012), «Биотехнологияи растанї: столонњо усули нави
солимгардонии картошка бо усули њуљайравї», ќисми 2 (2014) мебошад.
Њукумати Љумњурии Тољикистон даствордњои илмию эљодии Ќ. Алиевро ба назар гирифта,
ўро соли 1999 бо ордени «Шараф» ва соли 2011 бошад бо унвони фахрии «Арбоби шоистаи илм
ва техникаи Тољикистон» сарфароз гардонидааст. Бояд ёдовар шуд, ки солњои тўлонї Ќ. Алиев
аъзои Шўрои илмї оид ба њимояи рисолањои илмї дар љумњурї буд ва дар солњои охир
љонишини раиси Шўрои диссертасионї оид ба ихтисоси биохимия дар назди Донишгоњи милли
Тољикистон мебошад.
Ќ. Алиев дар ќатори иљро намудани наќшањои илмї- тадќиќотї инчунин ба корњои омўзгорї
машѓул мебошад. Ў ба донишљўён дар Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Ш.Шотемур,
дар филиали Донишгоњи давлатии Москваи ба номи М.В. Ломаносов дар ш. Душанбе ва дар
Донишгоњи милли Тољикистон дарсњои махсуси омўзиширо оид ба биохимия, биологияи
молекулявї ва биотехнологияи растанињо дар сатњи балан мегузаронад.
Алиев Ќ. тамоми умри худро ба тадќиќотњои илмї бахшида, дар Љумњурии Тољикистон
асосгузори мактаби илмии биотехнология, физиолгия ва биохимияи растанињо ба шумор
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меравад. Ў дар рушду нумўи биологияи молекулавї, биохимия ва физиологияи растанї дар
ќатори дигар олимони варзидаи олам, дар ин љабња сањми арзанда дорад. Пайваста бо корњои
илмию тадќиќотї ў дар корњои ташкилї ва оммавии Институти ботаника, физиология ва
генетикаи растании АИ ЉТ фаъолона иштирок менамояд.
Устод моњи аввали соли 2020 ба синни мубораки 80- солагї ќадам мегузоранд, коллективи
кормандони Институти ботаника, физиология ва генетикаи растании АИ Љумњурии Тољикистон
устодро ба муносибати зодрўзашон аз самими ќалб табрик намуда, ба эшон саломатї ва
комёбињои нави илмиро таманно менамоянд.
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