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Тақризи
муасисаи пешбар ба диссертатсияи Сангов Мақсуд Маҳмадюсуфович 

дар мавзӯи «Комплексҳосилкунии нуқра (I), мис (I) бо тиокарбогидразид 
ва Ы-атсетилтиомочевина дар об ва ҳалкунандаҳоӣ обию спиртӣ», барои 

дарёфти дараҷаи номзади илмҳои химия аз рӯи ихтисоси 02.00.01-
Химияи ғайриорганикӣ

Химияи координатсионӣ бо шарофати имконияти 
истифодабарии лигандҳои нави органикӣ ва ғайриорганикӣ барои 
омӯзиши мақсадноки равандҳои комплексҳосилкунии металлҳои 
гуногун босуръат инкишоф ёфта истодааст. Пайвастагиҳои комплексӣ 

қобилияти баланди реаксионӣ дошта, аз ҷиҳати биологй ва каталитикӣ 

фаъол мебошанд. Аз вақте усули электрохимиявии рӯйпӯшкунии 

металлҳо дар истеҳсолот ба роҳ монда шуд, дар баробари дигар 

пайвастҳо, пайвастҳои комплексӣ барои ин раванд васеъ истифода 

мешаванд. Сабаби асосии истифодаи пайвастаҳои комплексӣ дар 

раванди рӯйпӯшкунӣ он аст, ки ин пайвастҳо дар маҳлул дорои 



собитаҳои баланди устувориӣ буда, ҷудошавии иони металл аз таркиби 

онҳо суст сурат мегирад ва ин сабаби он мешавад, ки дар сатҳи металл ё 
хӯлаи рӯйпӯшаванда таҳшинҳои зич, якҷинса, хурдкристаллӣ ва 

ҷилодор ҳосил шаванд. Нуқра ва мис комплексҳосилкунандаҳои фаъол 
ба ҳисоб рафта, то имрӯз пайвастҳои комплексии шаклҳои гуногуни 
(мономерӣ, димерӣ ва полимерӣ) онҳо бо лигандҳои сулфур ва 
нитрогендори органикӣ маълуманд.

Кори диссертатсионии Сангов М.М. ба омӯзиши 

комплексҳосилкунии нуқра (I), мис (I) бо тиокарбогидразид (ТКЗ) ва М- 

атсетилтиомочевина (А1с) дар об ва ҳалкунандаҳоӣ обию спиртӣ ва 
паҳлӯҳои истифодаи амалии онҳо бахшида шуда, аҳамияти амалӣ ва 
назариявӣ дорад.

Рисолаи диссертатсионии Сангов М.М. аз сарсухан, чор боб ва 

хулосаҳои таҳияшуда иборат буда, рӯйхати сарчашмаҳои истифодашуда 

148 номгуйро дар бар мегирад. Ҳаҷми рисола 144 саҳифаи компютериро 
ташкил медиҳад.

Дар муқаддимаи рисола мубрамияти мавзуъ, дараҷаи омӯзиши кор, 
мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, методи таҳқиқ, ифодаи мухтасари ҳадафи 

кор, навгониҳо, аҳамияти амалии тадқиқот асоснок карда шуда, асосҳои 

назариявӣ ва методологии таҳқиқот, сохтори диссертатсия ва нуқтаҳои 

ҳимояшавандаи диссертатсия зикр гардидааст.

Боби аввал шарҳи адабиётро аз руи мавзӯи таҳқиқот дар бар мегирад. Дар 

боби мазкур оиди пайвастаҳои комплексии б-элементҳо бо ҳосилаҳои 
тиомочевина ва тиосемикарбазид маълумот оварда шудааст. Дар боби 

мазкур инчунин як қатор маълумот оиди комплексҳосилкунии нуқра (I), 

мис (I) бо лигандҳои тиоамидӣ ва асосҳои физико-химиявии раванди 
сайқалдиҳӣ ва руйпушкунии электрохимиявӣ маълумотҳои муфассал 
оварда шудааст. Шарҳи адабиёт пурра ҳолати масъалаҳои 
гузошташударо дар бар мегирад.
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Дар боби дуввуми рисола маълумот оиди моддаҳои аввалае, ки дар 
раванди эксперимент истифода шудаанд, усули ҳосилкунии пайвастаҳои 
комплексии А§ (I) бо ТКЗ, сайқалдиҳи ва руйпӯшкунии сатҳи нуқра ва 
мис, усулҳои физикию химиявии муайянкунии таркиб ва сохти 
пайвастаҳои комплексии А§ (I) бо ТКЗ оварда шудааст.

Дар боби сеюм натиҷаи таҳқиқотҳои эксперименталй дар бораи 

омӯзиши раванди комплексҳосилкунии нуқра (I), мис (I) бо 

тиокарбогидразид, Ы-атсетилтиомочевина дар маҳлулҳои обӣ ва 
ҳалкунандаҳои обию спиртӣ натиҷагирӣ карда шудааст. Вобатса аз 
табиати лиганд ва комплексҳосилкунанда равандҳои комплексҳосилкунӣ 
дар маҳлул муқаррар карда шудааст.

Боби чорум ба таҳқиқи физикӣ-химиявии пайвастаҳои комплексии 

нуқра (I) бо ТКЗ, ки дар намуди сахт ҳосил карда шудаанд, бахшида 
шудааст. Дар натиҷаи таҳқиқотҳои гузаронидашуда шакли электролит, 
кристаллнокӣ ва тарзи координатсияи атоми марказӣ бо лигандҳои 
органикӣ таҳқиқ карда шудааст.

Барои ноил шудан ба мақсад дар кори диссертатсионӣ ҳалли 
вазифаҳои зерин пешбинӣ шудааст:

- бо усули рН-метрӣ омӯзиши хосияти кислотагию асосии 
тиокарбогидразид дар маҳлули обӣ ва ҳалкунандаи обию спиртӣ. 
Муайян намудани таъсири таркиби ҳалкунандаи обию спиртӣ ба 

хосиятҳои кислотагию асосии ТКЗ;

- омӯзиши раванди комплексҳосилкунии нуқра (I) ва мис (I) бо 

тиокарбогидразид ва 1ч[-атсетилтиомочевина дар ҳудуди васеи ҳарорат ва 

таркиби ҳалкунандаи обию метанолӣ (обию этанолӣ). Бо истифода аз 

усулҳои замонавии физикию химиявӣ муайян кардани собитаҳои 
устуворӣ ва функсияҳои термодинамикии пайвастаҳои комплексӣ;

- муайян кардани таъсири ҳарорат ва таркиби ҳалкунандаи обию 
спиртӣ ба собитаҳои устувории комплекҳои А§ (I) ва Си (I) бо ТКЗ ва 
А1с . Дар асоси натиҷаҳои бадастомада нишон додани монандӣ ва 

фарқият дар раванди комплексҳосилкунии А§ (I) ва Си (I) бо ТКЗ;
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- бо усули коэффитсиенти ҳароратӣ ҳисоб кардани функсияҳои 

термодинамикӣ (ДН, Д8 ва ДО) ва муайян кардани саҳми ДН ва Д8 дар 

худ ба худ гузаштани раванди комплексҳосилшавӣ;
- коркарди методикаи ҳосилкунӣ, муайянкунии таркиб ва сохти 

пайвастаҳои комплексии А§ (I) бо ТКЗ бо истифода аз усулҳои муосири 
физикию химиявӣ;

- ҷустуҷӯи роҳҳои татбиқи амалии истифодаи ТКЗ, А1с ва 
пайвастаҳои комплексии онҳо бо А§ (I) ба ҳайси электролитҳо барои 
сайқалдиҳии электрохимиявии сатҳи нуқра ва нуқрапӯшкунии сатҳи мис 
ва хӯлаҳои он.

Дар натиҷаи таҳқиқотҳои гузаронидашуда аввалин бор раванди 
комплексҳосилкунии А§ (I) ва Сп (I) бо ТКЗ бо тиокарбогидразид, ЬГ- 
атсетилтиомочевина омӯхта шудааст. Муайян гардид, ки ҳангоми 
барзиёд будани консентратсияи нуқра (I) нисбат ба ТКЗ шакли димерӣ 
ва дар ҳолати баробар шудани таносуб ва зиёдшавии консентратсияи 

ТКЗ дар маҳлул шаклҳои мономерии комплексҳо ҳосил мешаванд. 

Нишон дода шудааст, ки устувории пайвастаҳои комплексии А§ (I) ва Си 

(I) бо ТКЗ бо зиёдшавии ҳарорат кам мешавад, Маълум гардид, ки 
собитаҳои устувории комплексҳои А§ (I) бо ТКЗ аз комплексҳои Си (I) 
бо ин лиганди органикӣ ду баробар зиёд буда ин аз тарзи 
координатсияишавии ТКЗ бо иони марказӣ вобаста аст. Ҳангоми 

гузаштан аз об ба ҳалкунандаи обию спиртӣ дар умум устувории 
зарраҳои комплексӣ меафзояд. Бори аввал дар асоси ТКЗ, А1с ва 

[А§(ТКЗ)з]НОз электролитҳои самаранокиашон баланд барои 

сайқалдиҳй ва нуқрапӯшкунии сатҳи металлҳо ва хӯлаҳои онҳо коркард 
кардашуд.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳҳиҳот. Омӯзиши раванди 

комплексҳосилкунии А§ (I) ва Си (I) бо ТКЗ, А1с дар маҳлули обӣ ва 
ҳалкунандаи обию спиртӣ муайянкунии ҳосилшавии комплексҳои 
димерӣ ва мономерӣ, таъсири ҳарорат ва таркиби ҳалкунандаи обию 
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спиртӣ ба мувозинати раванди комплексҳосилшавӣ барои пешрафти 
асосҳои назариявии химияи пайвастаҳои кординатсионӣ ва физикӣ саҳм 
мегузоранд. Электролитҳои коркардшудаи самаранокиашон баланд дар 
асоси ТКЗ, А1с ва [А§(ТКЗ)з]КОз дар саноат метавонанд барои 
сайқалдиҳӣ ва нуқрапӯшкунии истифода шаванд.

Нуктаҳои ҳимояшавандаи диссертатсия аз инҳо иборантанд:

- муайянкунии тағйирёбии собитаи ионизатсияи тиокарбогидразид 
ҳангоми гузаштан аз об ба ҳалкунандаи обию спртӣ. Муайянии 
мавҷудияти шаклҳои гуногуни ТКЗ дар ҳудуди васеи рН.

- муайянкунии собитаҳои устуворӣ ва функсияҳои термодинамикии 

пайвастаҳои комплексии А§ (1), Си(1) бо ТКЗ ва А1с дар маҳлули обӣ ва 
ҳалкунандаи обию спиртӣ. Баҳодиҳии таъсири ҳалкунанда ва ҳаротат ба 
ба устувории пайвастаҳои комплексии А§ (I) бо ТКЗ ва А1с.

- дарёфти равандҳо дар тағйирёбии функсияҳои термодинамикии 
пайвастаҳои комплексии А§ (I), Си (I) бо ТКЗ вобаста аз шумораи 

лиганд дар сфераи дохилаи пайвастаи комплексӣ. Таъсири ДН ва Д8 ба 

аломати энергияи Гиббси реаксияи комплексҳосилшавӣ.

- коркарди усулҳои ҳосилкунии пайвастаҳои нави комплексии А§ (I) 
бо ТКЗ дар намуди сахт бо баромади максималии реаксия. Натиҷаҳои 
омӯзиши хосиятҳои спектралӣ, ҳароратӣ ва кристаллографии 

пайвастаҳои комплексии ҳосилкардашуда.
- коркарди электролитҳои самаранок барои сайқалдиҳӣ ва 

нуқрапӯшкунӣ дар асоси ТКЗ, А1с ва пайвастаи комплексии 

[А§(ТКЗ)з]МОз.
Диссертатсия ба бандҳои зерини шиносномаи ихтисоси 02.00.01- 

Химияи ғайриорганикӣ мувофиқат мекунад:
- таҳрезӣ ва ҳосилкунии моддаҳои нави ғайриорганикии аз 

ҷиҳати химияви тоза бо нишондоди хосиятҳояшон;
- қобилияти реаксионии пайвастагиҳои ғайриорганикӣ дар 

ҳолатҳои гуногуни агрегатӣ ва шароитҳои экстремалӣ;
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- раванди комплексҳосилшавӣ ва қобилияти реаксионии 

пайвастагиҳои комплексӣ бо лигандҳо.
Автореферат ва корҳои нашршуда мазмуну муҳтавои 

диссертатсияро дар бар мегирад.
Кори диссертатсионии Сангов М.М. таҳқиқоти илмии пурра буда, 

дар сатҳи баланди эксперименталӣ иҷро карда шудааст.
Ҳангоми хондани диссертатсия дар баробари комёбиҳои 

арзишманди илмӣ норасогиҳо низ ба назар расиданд:

1. б- металлҳои интиқолӣ ё сЬметаллҳои гузаранда?Дар рисола 

шаҳр дода нашудааст, ки сухан оиди интиқоли метал меравад ё 
электронҳои он?

2. Мувозинати комплексҳосилкунӣ чи гуна маънидод мешавад? 

Шояд раванди комплексҳосилкунӣ бошад?
3. Ҳангоми гузаштан аз муҳити обӣ ба муҳити обӣ-спиртй хосияти 

асосии ТКЗ кам тағир ёфтааст, инро чи гуни шарҳ додан мумкин 
аст?

4. Дар кор диссертант пурра шарҳ надодааст, ки барои чи маҳз 

нуқраи (I) ва миси (I) -ро ҳамчун комплексҳосилкунанда 

интихоб намудааст.

5. Чуноне, ки аз адабиёт маълум аст нуқра адади координатсионии 

чорро низ зоҳир мекунад. Шаклҳои комплексие, ки аз тарафи 

диссертант дар маҳлул ҳосил шудаанд адади координатсионии 
максималии серо зоҳир мекунад. Сабабаш дар диссертатсия 
пурра фаҳмонида нашудааст.

КамбуДиҳои зикршуда тавсиявӣ буда, қиммати кори 

диссертатсиониро паст намекунад.

Эътимоднокии натиҷаҳо. Эътимоднокии натиҷаҳои 

бадастовардашуда бо истифодаи усулҳои муосири физикию химиявӣ ва 

коркарди омории (статистикии) натиҷаҳо таъмин ва асоснок карда 

шудааст. Эътимоднокии натиҷаҳои бадастовардашуда бо истифодаи 



усулҳои муосири физикию химиявӣ ва коркарди омории натиҷаҳо 

таъмин ва асоснок карда шудааст. Барои омӯзиши раванди 

комплексҳосилкунии А§(1), Си(1) бо тиокарбогидразид ва № 
атсетилтиомочевина тариқаҳои потенсиометрӣ, кондуктометрӣ, 
термогравиметрӣ, спектроскопияи ИС ва рентгенографӣ, инчунин 
ҳисобкунии мувозинати комплексҳосилшавӣ бо усулҳои Леден, 
Фридман, Василев, усули ғайрихаттии квадратҳои хурдтарин ва 
барномаи онлайнии КЕУ истифода шуданд. Ҳамаи хулосаҳои асосӣ ба 
таври илмӣ асоснок карда шуда, ба рисолаи номзадӣ мувофиқат 
мекунанд.

Саҳми шахсии довталаб. Дар диссертатсия натиҷаҳои таҳқиқоти 

муаллиф оид ба омӯзиши равандҳои комплексҳосилкунии нуқра (I) ва 

мис (I) бо тиокарбогидразид, М-атсетилтиомочевина дар маҳлулҳои обӣ 

ва ҳалкунандаҳои обию спйртӣ, таъсири омилҳои гуногун ба қонунияти 

ҳосилшавии пайвастҳои координатсионӣ оварда шудааст.

Аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқот 4 мақола, ки ҳамаи онҳо дар 

маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шуда, 10 

фишурдаи маърӯзаҳо ва 2 нахустпатент дарҷ гардидааст,

Кори диссертатсионии Сангов Мақсуд Маҳмадюсуфович дар мавзӯи 

«Комплексҳосилкунии нуқра (I), мис (I) бо тиокарбогидразид ва М- 

атсетилтиомочевина дар об ва ҳалкунандаҳоӣ обию спиртӣ» бо мазмуну 

мӯҳтаво, масъалагузорӣ ва хулосаҳои дақиқ диссертатсияи пурра 
анҷомёфта буда, мазмуни он дар мӯҳтавои автореферати диссертатсия 
оварда шудааст.

Диссертатсия ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад. Худи муаллифи 

диссертатсия Сангов Мақсуд Маҳмадюсуфович барои дарёфти дараҷаи 

илмии номзади илмҳои химия аз руйи ихтисоси 02.00.01- химияи 

ғайриорганикӣ сазовор аст.
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Тақриз дар ҷаласаи васеи кафедраи химияи умумӣ ва 

ғайриорганикии Донишгоҳи омузгории Тоҷикистон ба номи С Айнӣ дар 

таърихи «30» июни соли 2022, суратҷаласаи №. 11 баъд аз муҳокима ва 

тасдиқ мураттаб гардид.

Раиси ҷаласа, мудири кафедраи 
“Химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ”-и 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории 
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, 
номзади илмҳои химия, дотсент Низомов И.М.

Номзади илмҳои химия, дотсенти 
кафедраи “Химияи умумӣ ва
ғайриорганикӣ”-и Донишгоҳи давлатии 
омӯзгории Тоҷикистон ба номи
Садриддин Айнӣ, бо ихтисоси 02.00.01 -7 
химияи ғайриорганикӣ
Имзои дотсентон Низомов И.М. ва
Жумаев М.Т. - ро тасдиқ мекунам: 
Сардори Раёсати кадрҳо ва корҳои 
махсуси ДДОТ ба номи С.Айнӣ 
“ Ж’ 2022 с.
Нишонӣ: 734003, ш.Душанбе, хиёбони 
Рӯдакӣ, 121, ДДОТ ба номи С.Айнӣ, 
факултети химия
Е-шаП: 1£ри2004@шаП.ги, Тел.: +992- 
224-13-83

'маев М. Т.

' Мустафозода А.

8


