
Тақризи

муқарризи расмӣ ба рисолаи Сангов Мақсуд Маҳмадюсуфович дар мавзуи 
«Комплексҳосилкунии нуқра (I), мис (I) бо тиокарбогидразид ва №• 
атсетилтиомочевина дар об ва ҳалкунандаҳои обию спиртӣ», барои 

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

Омӯзиши комплексҳосилкунии металлҳои интиқолӣ бо лигандҳои 
гетеросиклии сулфур ва нитрогендор яке аз самтҳои инкишофёфтаи 
химияи координастионии муосир ба ҳисоб меравад. Ба қатори синфи 
пайвастҳои координатсионӣ таҳқиқи пайвастҳои координатсионии 
металлҳои интиқоли бо ҳосилаҳои тиомочевина ва тиокарбогидразид 
дохил мешаванд. Ҳосилаҳои тиосемикарбазид қобилияти баланди 
донорӣ дошта, ҳамчун лиганд барои реаксияҳои комплексҳосилкунӣ аз 
аввали асри XX истифода мешаванд. Бо назардошти қобилияти баланди 
қомплексҳосилкуниашон, маҳлули ин пайвастаҳо ҳамчун электролит 
барои сайқалдиҳии электрохимиявии сатҳи металлҳо ва хӯлаҳо васеъ 
истифода мешаванд.

Таҳлили адабиёт нишон дод, ки омӯзиши комплексҳосилкунии 
А§(1), Си (I) тиосемикарбазид ва Н-атсетилтиомочевина ва таъсири 
табиати металл, лиганди органикӣ ва ҳалкунандаҳои органикӣ ба 
устуворӣ ва функсияҳои термодинамикии ҳосилшавии ин комплексҳо ба 
таври зарурӣ то ҳол омӯхта нашудааст.

Бинобар ин, таҳқиқи раванди комплексҳосилкунии металлҳои 
зикршуда бо тиокарбогидразид ва М-атсетилтиомочевина, 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.

Мақсади рисолаи диссертатсионӣ аз омӯзиш ва муайянкунии 
қонуниятҳо дар раванди комплексҳосилшавии нуқра (I) ва мис (I) бо 
тиокарбогидразид, Ы-атсетилтиомочевина дар маҳлули обӣ ва 
ҳалкунандаҳои обию спиртӣ, инчунин коркарди электролитҳои 
самаранок барои сайқалдиҳии электрохимиявии сатҳи нуқра ва 
нуқрапӯшкунии мис ва хӯлаҳои иборат аст.

Дар натиҷаи таҳқиқотҳои гузарондашуда муҳаққиқ Сангов М.М. 
аввалан собитаи ионизатсияи тиокарбогидразидро дар маҳлули обӣ ва 
ҳалкунандаи обию спиртӣ муайян намудааст. Муқаррар гардидааст, ки 
ҳангоми гузаштан аз маҳлули обӣ ба ҳалкунандаи обию спиртӣ хосияти 
асосии тиокарбогидразид кам мешавад. Бузургиҳои муайян намудаи 
рКа-и тиокарбогидразид дар ҳисобкуниҳои собитаҳои устувории 
раванди комплексҳосилкунии нуқра(1), мис(1) бо он дар маҳлулҳои обӣ 
ва ҳалкунандаҳои обию спиртӣ истифода бурда шуданд.



Аз тарафи муҳаққиқ аввалин бор исбот карда шуд, ки нуқра (I) ва 
мис (I) бо тиокарбогидразид дар ҳароратҳои 288-328К ба таври зинагӣ 
бо ҳосилшавии зарраҳои комплексии шакли димери ва мономерӣ ба 
реаксия дохил мешавад. Собитаҳои устуворӣ ва функсияҳои 
термодинамикии зарраҳои комплексӣ бо усулҳои муосири физикию 
химиявӣ ҳисоб карда шуданд. Бори аввал бо усули потенсиометрӣ 
комплексҳосилкуниии А§(1) бо тиокарбогидразид ва К- 
атсетилтиомочевина дар ҳудуди васеи консентратсияи ҳалкунандаи обию 
этанолӣ омӯхта шудааст. Муайян гардидааст, ки вобастагии аз 
ҳиссаи ҳаҷмии спирт мураккаб буда, дар умум бо зиёдшавии ҳаҷми спирт 
дар ҳалкунанда устувории зарраҳои комплексӣ меафзояд. Сабаби 
зиёдшавии устувории зарраҳои комплексӣ ҳангоми гузаштан аз об ба 
ҳалкунандаи обию спиртӣ муаллиф бо тағйирёбии структурии 
ҳалкунандаи обию органикӣ ва солвататсияшавии иштирокчиёни 
реаксия хулосабарорӣ мекунад.

Бо истифода аз усулҳои перепаративии химиявӣ тариқаи ҳосилкунӣ 
ва дар шакли тоза ҷудо намудани як қатор пайвастаҳои комплексии 
А§(1) бо тиокарбогидразид ба роҳ монда шуд. Бо усулҳои муосири 
физикию химиявӣ намуди электролит, тарзи координатсияшавии 
тиокарбогидразид ба нуқра, хосиятҳои ҳароратӣ ва кристаллографии 
пайвастаҳои ҳосилкардашуда омӯхта шуд. Муайян гардид, ки 
тиокарбогидразид бо нуқра ба таври монодентантӣ ба воситаи атоми 
сулфур координатсия мешавад Бо истифода аз усулҳои перепаративии 
химиявӣ тариқаи ҳосилкунӣ ва дар шакли тоза ҷудо намудани як қатор 
пайвастаҳои комплексии А§(1) бо тиокарбогидразид ба роҳ монда 
шудааст. Бо усулҳои муосири физикию химиявӣ намуди электролит, 
тарзи координатсияшавии тиокарбогидразид ба нуқра, хосиятҳои 
ҳароратӣ ва кристаллографии пайвастаҳои ҳосилкардашуда омӯхта 
шуда, муайян гардидааст, ки тиокарбогидразид (ТКЗ) бо нуқра ба таври 
монодентантӣ ба воситаи атоми сулфур координатсия мешавад.

Дар асоси тиокарбогидразид ва М-атсетилтиомочевина 
электролитҳо барои сайқалдиҳии электрохимиявии сатҳи нуқра ва дар 
асоси пайвастаи комплексии таркибаш [А§(ТКЗ)3]Т<ЮЗ электролит барои 
нуқрапӯшкунии сатҳи мис ва хӯлаҳои он коркард карда шудааст. Муайян 
гардид, ки электролитҳои дар асоси тиокарбогидразид ва М- 
атсетилтиомочевина коркардшуда вақти сайқалдиҳиро кӯтоҳ ва сифати 
онро баланд мекунанд

Рисолаи номзадии Сангов М.М. аз сарсухан, чор боб ва хулосаҳои 
таҳияшуда иборат буда, рӯйхати сарчашмаҳои истифодашуда 147 
номгуйро дар бар мегирад. Ҳаҷми рисола 144 саҳифаи компютериро дар 
бар мегирад.

Навгонии илмии таҳқиқот дар он аст, ки муаллифи рисола бори 
нахуст раванди комплексҳосилкунии А§(1) ва Си(1) бо ТКЗ дар маҳлули 
обӣ ва ҳалкунандаи обию спиртӣ омӯхтааст. Мавсуф ба хулоса омадааст, 



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§(1) ва Си(1) бо ТКЗ бо зиёдшавии ҳарорат кам мешавад. Собитаҳои 
устувории комплексҳои А§(1) бо ТКЗ аз комплексҳои Си(1) бо ин лиганди 
органикӣ ду баробар зиёд аст, ки ин аз тарзи координатсияишавии ТКЗ 
бо иони марказӣ вобаста мебошад. Ҳангоми гузаштан аз об ба 
ҳалкунандаи обию спиртӣ дар умум устувории зарраҳои комплексӣ 
меафзояд. Нахустин бор аз тарафи муаллифи рисола дар асоси 
лигандҳои истифодашуда дар кор ва пайвасти координатсионии 
ҳосилшуда дар асоси нуқра (ТКЗ, А1с ва [А§(ТКЗ)3]>ЮЗ) электролитҳои 
самаранокиашон баланд барои сайқалдиҳӣ ва нуқрапӯшкунии сатҳи 
металлҳо ва хӯлаҳои онҳо коркард карда шудааст.

Дар муқаддимаи рисола мумбрамияти мавзуъ, дараҷаи азхудкунии 
масъалаи гузошташуда, мақсад, 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 аввали рисола оид ба раванди комплексҳосилкунии як 
қатор металлҳо бо ҳосилаҳои тиомочевина ва тиосемикарбазид, инчунин 
доир ба қонуниятҳои комплексҳосишавии нуқра ва мис бо лигандҳои 
нитроген ва сулфурдор маълумот оварда шудааст. Ҳамзамон, 
сайқалдиҳӣ ва рӯйпушкунии электрохимиявии металлҳо ва хӯлаҳои онҳо 
адабиётҳо нишон дода шудааст. Дар охири боби мазкур хулоса оид ба 
шарҳи адабиёт бароварда шудааст.

Дар боби дуюм усулҳои гузаронидани титронидани потенсиометрӣ 
ва муайянкунии собитаҳои устувории комплексҳо, реактивҳо, асбобҳо ва 
усулҳои таҳқиқи физикию химиявии дар кор истифодашаванда, 
сайқалдиҳии электрохимиявӣ бо истифода аз электролити лигандҳои 
органикии истифодашуда ва тарзи сайқалдиҳии электрохимиявӣ баррасӣ 
шудааст.

Дар боби сеюм омӯзиши раванди комплексҳосилкунии нуқра(1), 
мис(1) бо тиокарбогидразид, М-атсетилтиомочевина дар маҳлулҳои обӣ 
ва ҳалкунандаҳои обию спиртӣ маълумоти таҷрибавӣ оварда шудааст.

Боби чорум ба таҳқиқи хосиятҳои физикӣ-химиявии пайвастаҳои 
комплексии нуқра (I) бо ТКЗ, ки дар намуди сахт ҳосил карда шудаанд, 
бахшида шудааст.
Ҳар як боби рисола бо хулосаҳои мушаххаси муаллиф ба охир 
расидаанд.



Автореферат ва корҳои нашршуда ба мазмуну муҳтавои рисола 
пурра мувофиқат мекунанд.

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

Қайд кардан зарур аст, ки дар саҳеҳии натиҷаҳои дар кор 
гирифташуда шубҳа нест. 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 Ы- 
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.

Дар баробари хондани автореферат ва рисолаи номзади баъзе 
камбудиҳо ба назар расиданд, аз ҷумла :
1. Дар қисмати таҷрибавии диссертатсия дараҷаи тозаги на ҳамаи 
моддаҳои аввалае, ки барои омузиши раванди комплексҳосилкуни 
истифода бурда шудаанд нишон дода шудааст.

2. Сабаби ба ҳайси ҳалкунандаи ғайриобӣ истифода шудани спиртҳои 
метил ва этил барои омузиши реаксияи комплексҳосилкуни дар 
диссертатсия ба таври лозима асоснок нашудааст.

3. Сабаби дар умум зиёдшавии собитаҳои устувории пайвастаҳои 
комплексии нуқра (1)-ро бо тиокарбогидразид муаллифи кор ба 
салвататсияшавии моддаҳои дар реаксия иштирок кунанда алоқаманд 
мекунад. Лекин дараҷаи салвататсияшавии иштирокчиёни реаксия 
муайян карда нашудааст?
4. Хуб аст, ки дар кори илми дар баробари татқиқотҳои бунёди якбора 
ҷамбаи амалии истифодабарии лигандҳои органикӣ ва пайвастаҳои нав 
ҳосилкардашуда омухта шудааст. Дар баробари ин қайд кардан лозим 
аст, ки самараи иқтисодии электролитҳои пешниҳодкардашуда нишон 
дода нашудааст.

5. Дар баробари он, ки кори диссертатсиони бо забони хуби илми 
навишта шуда бошад ҳам аз хатогиҳои имлои холи нест.



Хатогиҳои номбурда ба моҳияти илмии рисола таъсир нарасонида, 
ислоҳи онҳо баҳри беҳтар сохтани сифати кори илмӣ хизмат менамояд.

Муҳтавои асосӣ ва хулосаҳои рисолаи номзадӣ пурра дар корҳои 
илмӣ, ки аз онҳо 4 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи аз 
ҷониби Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тавсия шудаанд, нашр гардидаанд.

Дар маҷмуъ рисолаи номзадии Сангов Мақсуд Маҳмадюсуфович 
“Комплексҳосилкунии нуқра (I), мис (I) бо тиокарбогидразид ва К- 
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.
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