
Тақризи

муқарризи расмӣ ба рисолаи Сангов Мақсуд Маҳмадюсуфович дар мавзуи 
«Комплексҳосилкунии нуқра (I), мис (I) бо тиокарбогидразид ва М- 
атсетилтиомочевина дар об ва ҳалкунандаҳои обию спиртн», барои 

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

Муҳиммияти мавзуъ: Дар химияи координатсионии муосир ба 
синтез ва омӯзиши пайвастҳои комплексие, ки дар таркибашон 
элементҳои ҳаётан муҳим доранд, аҳамияти махсус дода мешавад. 
Махсусан, дар байни ин элементҳо нуқра ва мис мавқеи муҳимро ишғол 
менамоянд. Бо ин мақсад пайвастҳои ин металлҳо на фақат диққати 
химикон, балки биологҳо, фармакологҳо, табибон, инчунин 
мутахасисони дигар соҳаҳоро ҷалб намудаанд.

Нуқра ва мис комплексҳосилкунандаҳои фаъол ба ҳисоб рафта, то 
ба имрӯз пайвастҳои комплексии шакли мономерӣ, димерӣ ва полимерии 
онҳо бо лигандхои сулфур ва нитрогендори органикӣ маълуманд. Бисёре 
аз ин пайвастҳо қобилияти баланди реаксионӣ дошта, аз ҷиҳати биологӣ 
ва каталитикӣ фаъол мебошанд. Аз вақте усули электрохимиявии 
рӯйпӯшкунии металлҳо дар истеҳсолот ба роҳ монда шуд, дар баробари 
дигар пайвастҳо, пайвастҳои комплексӣ низ барои ин раванд васеъ 
истифода мешаванд. Сабаби асосии истифодаи пайвастаҳои комплексӣ 
дар раванди рӯйпӯшкунӣ он аст, ки ин пайвастҳо дар маҳпул дорои 
собитаҳои баланди устуворӣ 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.

Таҳлили адабиёт нишон дод, ки дар баробари мавҷуд будани 
маълумотҳои алоҳида оид ба комплексҳосилкунии нуқра (I) ва мис (I) бо 
тиосемикарбазид ва баъзе ҳосилаҳои он то ба имрӯз доир ба омӯзиши 
хосияти кислотагию асосии тиокарбогидразид (ТКЗ) ва раванди 
комплексҳосилкунии он бо нуқра (I) ва мис (I) дар ҳалкунандаҳои обию 
спиртӣ таҳқиқоти мақсаднок гузаронида нашудаст.

Бо назардошти гуфтаҳои боло таҳқиқи раванди 
комплексҳосилкунии нуқра (I), мис (I) бо ТКЗ ва М- ацетилтиомочевина 
(АТМ) муайянкунии таркиб, сохт, устувории термодинамикии 
пайвастҳои комплексӣ ва коркарди электролитҳои самаранок дар асоси 
онҳо барои рӯйпӯшкунӣ ва сайқалдиҳии сатҳи металлҳо аҳамияти 
назариявӣ ва амалӣ дорад.



Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот. Рисолаи диссертатсионӣ ба омӯзиш 
ва муайянкунии қонуниятҳо дар раванди комплексҳосилшавии нуқраю 
(I) мис (I) бо ТКЗ ва АТМ дар маҳлули обӣ ва халкунандаҳои обию 
спиртӣ, инчунин, коркарди электролитҳои самаранок барои сайқалдиҳии 
электрохимиявии сатҳи нуқра ва нуқрапӯшкунии мис ва хӯлаҳои он 
бахшида шудааст.

Барои ноил шудан ба мақсади гузошташуда аз тарафи муаллиф 
ҳалли масъалаҳои зерин ба накша гирифта шудааст:

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

- омӯзиши раванди комплексҳосилкунии нуқраю (I) мис (I) бо ТКЗ 
ва АТМ 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 собитахои устувории комплексҳои А^(1) ва Си(1) бо ТКЗ ва 
АТМ. Дар асоси натиҷаҳои бадастомада монандӣ ва фарқият дар 
раванди комплексҳосилкунии А§(1) ва Си(1) нишон дода шудааст;

- бо усули коэффитсиенти ҳароратӣ ҳисоб кардани функсияҳои 
термодинамикӣ (ДН, Д8 ва АО) ва муайян кардани саҳми ДН ва Д8 дар 
худ ба худ гузаштани раваяди комплексҳосилшавӣ;

- коркарди методикаи ҳосилкунӣ, муайянкунии таркиб ва сохти 
пайвастаҳои комплексии А§(1) бо ТКЗ бо истифода аз усулҳои муосири 
физикию химиявӣ;

- коркарди электролитҳо дар асоси ТКЗ, АТМ ва пайвастаҳои 
комплексии онҳо бо А§(1) барои сайқалдихии электрохимиявии сатҳӣ, 
хӯлаҳои нуқра ва нуқрапӯшкунии сатҳи мис ва хӯлаҳои мисин.

Сохт, мундариҷа ва ҳаҷми рисола. Рисолаи Сангов Мақсуд 
Маҳмадюсуфович дар мавзуи «Комплексҳосилкунии нуқра (I), мис (I) бо 
ТКЗ ва АТМ дар об ва ҳалкунандахои обию спирти» ба омӯзиши 
раванди комплексҳосилкунии нуқра (I) ва мис (I) бо ТКЗ ва АТМ дар 
ҳудуди васеи ҳарорат ва таркиби ҳалкунандаи обию органикӣ, муайян 
кардани таъсири ҳарорат ва таркиби ҳалкунандаи обию спиртӣ ба 
собитаҳои устувории комплекҳои А§(1) ва Си(1) бо ТКЗ ва АТМ, 
ҷудокунии ин пайвастҳои комплексӣ дар шакли сахт бахшида шудааст.



Рисолаи диссертатсионии Сангов М.М. аз сарсухан, чор боб ва 
хулосаҳои таҳияшуда иборат буда, рӯйхати сарчашмаҳои истифодашуда 
147 номгӯйро дар бар мегирад.

Дар муқаддимаи рисола мубрамияти мавзуъ, дарачаи 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.

Дар боби аввал шарҳи адабиёт, ки аз се қисм иборат аст, оварда 
шудааст. Қисми 1.1. ба таҳлили адабиёт оид ба пайвастаҳои комплексии 
б-элементҳо бо ҳосилаҳои тиомочевина ва ТКЗ бахшида шудааст. 
Инчунин. дар мавриди комплексхосвдкунии рений (V), симоб (II), 
висмут, мис (II), оҳан (II) ва (III), кобалт ва дигар металлҳо бо ҳосилаҳои 
тиомочевина ва ТКЗ маълумотҳо оварда шудааст. Дар боби мазкур 
таҳлили адабиёт оид ба комплексҳосилкунии нуқра (I), мис (I) бо 
лигандҳои тиоамиди ва асосҳои физико-химиявии раванди сайқалдиҳӣ 
ва рӯйпушкунии электрохимиявӣ маълумотҳои муфассал оварда 
шудааст.

Дар боби дувуми рисола маълумотҳо оид ба моддаҳои аввалае, ки 
дар кор истифода шудаанд, методикаи хосилкунии пайвастаҳои 
комплексии А§(1) бо ТКЗ, методикаи сайқалдиҳӣ ва рӯйпӯшкунии сатҳи 
нуқра ва мис, усулҳои физикию химиявии муайянкунии таркиб ва сохти 
пайвастахои комплексии А ц(1) бо ТКЗ оварда шудааст.

Дар боби сеюм маълумот дар бораи омӯзиши раванди 
комплексҳосилкунии нуқра (I), мис (I) бо ТКЗ ва АТМ дар маҳлулҳои 
обӣ ва ҳалкунандаҳои обию спиртӣ натидагирӣ карда шудааст.

Боби чорум ба таҳқиқи физикӣ-химиявии пайвастахои комплексии 
нуқра (I) бо ТКЗ, ки дар намуди сахт хосил карда шудаанд, бахшида 
шудааст.

Ҳар як боби рисола бо хулосаҳои мушаххаси муаллиф ба охир 
расвдааст.

Аҳамияти илмӣ ва амалии кор. Дар диссертатсия аввалин бор 
раванди комплексҳосилкунии А§(1) ва Си(1) бо ТКЗ дар маҳлули обӣ ва 
ҳалкунандаи обию спиртӣ омӯхта шудааст. Муайян гардид, ки ҳангоми 
барзиёд будани консентратсияи нуқра (I) нисбат ба ТКЗ шакли димерӣ 
ва дар холати баробар шудани таносуб ва зиёдшавии консентратсияи 
ТКЗ дар маҳлул шаклҳои мономерии комплексҳо ҳосил мешаванд. 
Нишон дода шудааст, ки устувории пайвастаҳои комплексии А§(1) ва 
Си(1) бо ТКЗ бо зиёдшавии ҳарорат кам мешавад. Маълум гардид, ки 



собитаҳои устувории комплексҳои А§(1) бо ТКЗ аз комплексҳои Си(1) бо 
ин лиганди органикӣ ду баробар зиёд буда, ки 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, АТМ ва 
[А§(ТКЗ)з]ҲОз электролитҳои самаранокиашон баланд барои 
сайқалдиҳӣ ва нуқрапӯшкунии сатҳи металлҳо ва хӯлаҳои онҳо коркард 
карда шуд.

Омӯзиши раванди комплексҳосилкунии А§(1) ва Си(1) бо ТКЗ, 
АТМ дар маҳлули обӣ ва ҳалкунандаи обию спиртӣ муайянкунии 
ҳосилшавии комплексҳои димерӣ ва мономерӣ, таъсири ҳарорат ва 
таркиби ҳалкунандаи обию спиртӣ ба мувозинати раванди 
комплексҳосилшавӣ барои пешрафти асосҳои назариявии химияи 
пайвастаҳои кординатсионӣ ва физикӣ саҳм мегузоранд. Электролитҳои 
коркардшудаи самаранокиашон баланд дар асоси ТКЗ, АТМ ва 
[А§(ТКЗ)з]КОз дар саноат метавонанд барои сайқалдиҳӣ ва 
нуқрапӯшкуни истифода шаванд.

Автореферат ва корҳои нашршуда ба мазмуну мухтавои рисола 
мувофиқат мекунанд.

Эътимоднокии натиҷаҳо. Эътимоднокии натиҷаҳои 
бадастовардашуда бо истифодаи усулҳои муосири физикию химиявӣ ва 
коркарди омории (статистикии) натиҷаҳо таъмин ва асоснок карда 
шудааст.

Саҳми шахсии довталаб. Муаллифи кори диссертатсионӣ дар 
ҳамаи марҳилаҳои таҳқиқот аз гузоштани масъала ва ичрои амалҳои он 
то таҳлили натиҷаҳои бадастовардашудаи эксперименталӣ иштироки 
бевосита иштирок намудааст. Дар диссертатсия натиҷаҳои таҳқиқоти 
муаллиф оид ба омӯзиши равандҳои комплексҳосилкунии нуқра (I) ва 
мис (I) бо тиокарбогидразид, Н-атсетилтиомочевина дар маҳлулҳои обӣ 
ва ҳалкунандаҳои обию спиртӣ, таъсири омилҳои гуногун ба қонунияти 
ҳосилшавии пайвастҳои координатсионӣ оварда шудааст.

Аз тарафи унвонҷӯ комплексҳосилкунии нуқраю (I), мис (I) бо 
(ТКЗ) ва (АТМ) дар об ва ҳалкунандаҳои обию спиртӣ тахқиқ карда 
шудааст. Муқаррар карда шудааст, ки нуқра (I) ва мис (I) бо ТКЗ дар 
ҳароратҳои 288-328К ба таври зинагӣ ба реаксия дохил мешавад. 
Ҳангоми барзиёд будани консентратсияи нуқра (I) нисбат ба ТКЗ дар 
маҳлул шакли димерӣ ва дар ҳолати баробар шудани таносуб ва 
зиёдшавии консентратсияи ТКЗ дар маҳлул шаклҳои мономерии 
комплексҳо ҳосил мешаванд. Собитаҳои устуворӣ ва функсияҳои 
термодинамикии зарраҳои комплексӣ бо усулҳои муосири физикию 



химиявӣ ҳисоб карда шудаанд. Бо усули потенсиометрӣ 
комплексҳосилкуниии А§(1) бо ТКЗ ва АТМ дар ҳудуди васеи 
консентратсияи ҳалкунандаи обию этанолӣ (обию метанолӣ) омӯхта 
шудааст. Дар асоси ТКЗ ва АТМ электролитҳо барои сайқалдиҳии 
электрохимиявии сатҳи нуқра ва дар асоси пайвастаи комплексии 
таркибаш [А§(ТКЗ)3]МОЗ электролит барои нуқрапӯшкунии сатҳи мис 
ва хӯлаҳои он коркард карда шудаанд.

Қанд кардан зарур аст, ки дар саҳехии натиҷаҳои дар кор 
гирифташуда шубҳае нест. Барои омӯзиши раванди комплексҳосилкунии 
А§(1), Си(1) бо ТКЗ ва АТМ тариқаҳои потенсиометрӣ, кондуктометрӣ, 
термогравиметрй, 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.

Дар баробари хондани автореферат ва рисолаи номзади ба 
муаллиф баъзе камбуди ва пешниҳодҳои ошкоршуда пениҳод карда 
мешавад:

1. Хуб мешуд, ки чанд пайвасти координатсионии ҳосилшудаи А§(1) 
бо ТКЗ аввалин бор аз тарафи муаллиф ҳосил карда шудааст дар 
рисола ва ё автореферат муайян карда нашудааст.

2. Сохти умумии пайвастаҳои комплексие, ки дар рисола ва 
автореферат оварда шудааст аз руи он адади координатсионии 
А§(1)-ро муайян кардан номумкин аст. Хуб мешуд, ки барои ин 
полиэдри координатсионии А§(1) ё ин ки сохти структурии пурраи 
пайвастаи комплексиро аз тарафи муаллиф пешниҳод карда мешуд.

3. Дар рисола оид ба комплексҳосилшавӣ А§(1) бо ТКЗ ва ТМА маҳз 
дар махлулҳои спиртӣ овардра шудааст. Хуб мешуд, чунин 
таҳқиқотҳо дар дигар ҳалкунандаҳои органикӣ низ мавриди 
омузиш қарор мегирифт ва монандӣ ва фарқияти онҳо нишон дода 
мешуд.

4. Дар рисола баъзе хатогиҳои грамматикӣ ва техникӣ ба назар 
мерасанд ( саҳ. 102, 103, 115, 121,127 ва ғайра).

Хатогиҳои мазкур ба моҳияти илмии рисола таъсир нарасонида, 
ислоҳи онҳо баҳри беҳтар шудани кори илмӣ хизмат менамояд.

Муҳтавои асосӣ ва хулосаҳои рисолаи номзадӣ пурра дар 14 кори 
илмӣ, ки аз онҳо 4 мақола дар мачаллаҳои илмии тақризшавандаи аз 
чониби Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тавсия шудаанд, нашр гардидаанд. Маълумоти аз тарафи 



унвончу пешниҳоднамуда оид ба корҳои батабърасидааш, ки дар онҳо 
натиҷаҳои рисола дарҷ ёфтаанд, саҳеҳанд.

Дар маҷмуъ, рисолаи номзадии Сангов Мақсуд Маҳмадюсуфович 
“Комплексҳосилкунии нуқра (I), мис (I) бо тиокарбогидразид ва М- 
атсетилтиомочевина дар об ва ҳалкунандаҳои обию спиртӣ”, ба 
талаботи тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он 
сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз рӯи ихтисоси 
02.00.01-Химияи ғайриорганикӣ мебошад.

Муқарризи расмӣ, доктори илмҳои химия, профессор аз рӯи 
ихисоси 02.00.01-Химияи ғайриорганикӣ, 
профессори кафедраи “Металлургия” -и
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон 7~-
ба номи. академик М.С. Осимӣ ~ Джураев Тухтасун
Суроға: Донишгоҳи техникии
Тоҷикистон ба номи академик
М.С. Осимӣ 734044 ш.Душанбе
хиёбони Раҷабовҳо 10А
Е.таП: тст45@таП.ги

Имзои д.и.х, профессор, Т.Д. Джураевро-ро тасдиқ мекунам: 
Мудири шуъбаи кадрҳо вад^ 
махсуси Донишгоҳи 
техникии Тоҷикистон 
ба номи. академик М.( 
«_/£.» .соли 20

Шарипова Д.А


