
, Тақриз
ба рисолаи Сангов Мақсуд Маҳмадюсуфович дар мавзуи 

«Комплексҳосилкунии нуқра (I), мис (I) бо тиокарбогидразид ва БГ- 
атсетилтиомочевина дар об ва ҳалкунандаҳои обию спиртӣ», барои 
дарёфти дараҷаи номзади илмҳои химия аз рӯи ихтисоси 02.00.01- 

химияи ғайриорганикӣ
Дар замони ҳозира химияи пайвастҳои координатсионии металлҳо 

бо лигандҳои нитроген ва сулфурдор бо мақсади синтез ва таҳқиқи 
раванди комплексҳосилкунӣ ва омӯзиши хосиятҳои гуногуни пайвастҳои 
комплексӣ бошиддат инкишоф ёфта истодааст. Ин бо имконияти 
истифодаи амалии онҳо ҳам дар химия ва ҳам дар хоҷагии халқ, саноат 
ва катализ алоқаманд аст. Аз адабиёг маълум аст, ки нуқра ва мис 
комплексҳосилкунандаҳои фаъол ба ҳисоб рафта, то ба имрӯз 
пайвастҳои комплексии шакли гуногуни онҳо бо лигандҳои сулфур ва 
нитрогендори органикӣ ба таври васеъ омӯхта шудаанд. Ин бо он 
алоқаманд аст, ки бисёре аз ин пайвастҳо қобилияти баланди реаксионӣ 
дошта, аз ҷиҳати биологӣ ва каталитикӣ фаъол мебошанд.

Бинобар ин омӯзиши комплексҳосилкунии нуқра (I), мис (I) бо 
тиокарбогидразиД ва Н-атсетилтиомочевина, муайянкунии таркиб, сохт, 
устувории термодинамикии пайвастҳои комплексӣ ва коркарди 
электролитҳои самаранок дар асоси онҳо барои рӯйпӯшкунӣ ва 
сайқалдии сатҳи металлҳо аҳамияти назариявй ва амалӣ дорад.

Мақсади кори диссертатсионии Сангов М.М. омӯзиши микдории 
раванди комплексҳосилкунии нуқра (I), мис (I) бо тиокарбогидразид ва 
М-атсетилтиомочевина дар об ва ҳалкунандаҳои обию спиртӣ, инчунин 
коркарди усулҳои синтези пайвастҳои комплексии нукра (I) бо 
тиокарбогидразид ва омӯзиши хосиятҳои физико-химиявии онҳо иборат 
аст.

Дар кори диссертстионӣ чунин вазифаҳои муҳим ҳал карда 
шудаанд:

Муайя кардани имконияти ҳосилшавӣ ва устувории пайвастҳои 
комплексие, ки ҳангоми баҳамтаъсиркунии нуқра (I), мис (I) бо 
тиокарбогидразид ва К-атсетилтиомочевина ҳосил мешаванд; 
муқараркунии гаъсирн табиати металл, лиганди органикӣ ва ҳарорат ба 
мувозинати комплексҳосилшавӣ; баҳодиҳии функсияҳои
термодинамикии раванди комплексҳосилшавӣ. Дар натиҷаи таҳқиқот 
саҳми омили энталпия ва энропия ба худ ба худгузарии реаксияи 
комплексҳосилшавӣ муайян карда шудааст. Пайвастҳон комплексии 
нуқра бо тиокарбогидразид дар шакли сахт аз маҳлул чудо карда 
шудаанд. Дар асоси лигандҳои органикии истифодашуда электролитҳо 
барои сайқалдиҳии электрохимиявии сатҳи нуқра ва дар асоси пайвастаи 
комплексии нуқра электролит барон нуқрапӯшкунии сатҳи мис ва 
хӯлаҳои он коркард карда шудааст.

Дар баробари таҳлили автореферат чунин саволҳо ва гавсияҳо 
пешниҳод карда мешаванд:
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1. Оё ҳангоми омӯзиши раванди комплексҳосилкуни нуқра ва мис 
дар маҳлул таъсири консентратсияи мувозинатии ионҳон нитрат 
ба собитаҳон устувории комплексҳои ҳосилшуда ба назар 
гирифта шудааст?

2. Хуб мешуд, ки сабаби дар координатсия иштирок накардани 
атомҳои нитрогени лиганди органикӣ бо атоми марказӣ шарҳ 
дода мешуд.

3. Дар автореферат баъзе хатогиҳои граматики ва техникӣ дида 
мешавад.

Саволҳо ва камбудиҳои дарҷ шуда сифат ва сатҳи кори 
диссертатсионии иҷрошударо паст намекунанд.

Кори диссертатсионии мазкур аз рӯи ҳаҷм, таҳқиқотҳои 
эксперименталӣ ва назариявӣ дар сатҳи хеле баланд иҷро шудааст Аз рӯи 
натиҷаҳои таҳқиқот 4 мақола. ки ҳамаи онҳо дар маҷаллаҳои 
тақризшавандаи КОА Ҷумҳурни Тоҷикистон дохил мешаванд, 10 
фишурдаи маърӯзаҳо ва 2 нахустпатент дарҷ гардидааст.

Ҳамин тариқ диссертатсияи Сангов Мақсуд Маҳмадюсуфович дар 
мавзуи “Комплексҳосилкунии нуқра (I), мис (I) бо тиокарбогидразид ва 
М-атсетилтиомочевина дар об ва ҳалкунандаҳои обию спиртӣ’’, ба 
талаботҳои тартиби додани дараҷаҳои илмии Комиссияи олии 
Аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, 
муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз 
рӯи ихтисоси 02.00.01-химияи ғайриорганикӣ мебошад.

Муқарриз номзади илмҳои
ассистенти кафедраи қй&теи
фарматсевтӣ ва заҳрнж
Донишгоҳи давлатии
Тоҷикистон ба номи Абӯалш 
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