
ХУЛОСАИ ниҳоии 
шурои диссертатсионии бИ.КОА-ОЮ-и 

назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз рӯйи 
диссертатсия оид ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Парвандаи атестатсионии №
Қарори шурои диссертатсионӣ аз 15-уми сентябри соли 2022 №15

Барои сазовор донистани Сангов Мақсуд Маҳмадюсуфович, 
шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илмҳои 
химия аз рӯйи ихтисоси 02.00.01-Химияи ғайриорганикӣ.

Диссертатсияи Сангов Мақсуд Маҳмадюсуфовичро дар мавзуи 
«Комплексҳосилкунии нуқра (I) ва мис (I) бо тиокарбогидразид, Ы- 
атсетилтиомочевина дар об ва ҳалкунандаҳои обию спиртӣ», ки барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз рӯйи ихтисоси 02.00.01 
- Химияи ғайриорганикӣ, дар таърихи 17.06.2022, суратмаҷлиси №11 аз 
ҷониби шурои диссертатсионии бВ.КОА-ОЮ-и назди Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17, Фармоиши 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 19 январи соли 2022, № 27/шд) ба ҳимоя кабул карда 
шудааст.

Довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ Сангов Мақсуд 
Маҳмадюсуфович 11-уми апрели соли 1990 дар н. Ёвон таваллуд 
шудааст. Соли 2013 Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро бо ихтисоси 
«Муҳандис-химик-технолог» хатм намудааст.

Соли 2015 ба шуъбаи ғоибонаи аспирантураи Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон дохил шуда, соли 2018 онро хатм намудааст. Сангов М.М. 
ба ҳайси ходими калони илм дар Институти илмию таҳқиқотии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон кору фаъолият менамояд.

Диссертатсия дар озмоишгоҳи илмӣ-таҳқиқотии «Тавлиф ва 
озмоиши пайвастҳои координатсионӣ»-и ба номи узви вобастаи АМИТ, 
д.и.х., профессор Аминҷонов А.О. Институти илмию-таҳқиқотии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иҷро шудааст.

Роҳбари илмӣ: доктори илмҳои химия, профессори кафедраи 
химияи ғайриорганикии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
Сафармамадзода Сафармамад Муборакшо

Муқарризони расмӣ:
Джураев Тухтасун Джураевич - доктори илмҳои химия, профессори 

кафедраи “Металлургияи”-и Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи. 
академик М.С. Осимӣ

Назаров Шамс Бароталиевич - доктори илмҳои химия, дотсент 
ходими пешбари илмии озмоишгоҳи “Коркарди комплексии маъдан ва 
партовҳои саноатӣ”-и Институти химияи ба номи В.И. Никитини АМИТ

Муассисаи тақриздиҳанда - Донишгоҳи давлатии омӯзгории 
Тоҷикистон ба номи. С Айнӣ кафедраи химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ, 



дар хулосаи додашудаи мусбати худ, ки аз тарафи Джумаев М - номзади 
илмҳои химия, дотсенти кафедраи химияи Донишгоҳи мазкур (эксперт) 
ва мудири кафедраи мазкур, номзади илмҳои химия, дотсент Низомов И. 
имзо шудааст ва аз ҷониби ректори донишгоҳ профессор Ибодулозода 
А.И. тасдиқ шуда, қайд шудааст, ки довталаби дараҷаи илмӣ 16 
интишороти илмӣ, аз ҷумла оид ба мавзуи диссертатсия 2-нахустпатент, 
4 мақолаи илмӣ ва 10 фишурдаи маърӯзаҳо, аз ҷумла 4 мақолаи илмӣ дар 
маҷаллаҳои тақризшавандаи тавсиянамудаи КОА-и назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон чопшуда дорад. Интишороти унвонҷӯ нуктаҳои 
асосӣ, натиҷа ва мазмуни диссертатсияро инъикос намуда, саҳми шахсии 
муаллифро нишон медиҳад.

Диссертатсияи Сангов Мақсуд Маҳмадюсуфович дар мавзӯи 
«Комплексҳосилкунии нуқра (I) ва мис (I) бо тиокарбогидразид, Т4- 
атсетилтиомочевина дар об ва ҳалкунандаҳои обию спиртӣ» аз рӯйи 
навгонии илмӣ, мубрамият ва аҳамияти назариявӣ ва амалӣ доштанаш 
сазовори баҳои мусбат буда, ба бандҳои 10-12, 67 ва 69-и Тартиби 
додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор), ки бо 
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти 
№267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ мебошад. Дар тақриз дарҷ гардидааст, ки 
диссертатсияи пешниҳодшуда кори илмии ба итмом расонида буда аз 
нигоҳи сохтор ва мундариҷа коми ласт.

Муҳимтарин интишороти довталаби дараҷаи илмӣ аз рӯйи мавзуи 
диссертатсия:

1. Сангов, М.М. Комплексообразование А§(1) с 
тиокарбогидразидом в интервале 288-328К / М. М. Сангов, С. М. 
Сафармамадов// Вестник ТНУ. 1/6(91) - 2015г С. 74-78

2. Сангов, М.М. Комплексообразование А§ (I) с 
тиокарбогидразидом в водно-спиртовых растворах / М.М.Сангов, С.М 
Сафармамадов//Вестник ТНУ. 2016. 1/3(200). С. 179-183.

3. Сангов, М.М. Комплексообразование меди (I) с 
тиокабогидразидом. // М.М. Сангов, С.М.Сафармамадов, 
К.С.Мабаткадамзода / Известия АН РТ. -2020. №2 (179) - С. 63-71.

4. Сангов, М.М. Получение и изучение физико-химических свойств 
координационных соединении А§(1) с тиокарбогидразидом / М.М. 
Сангов // Вестник ТНУ. -2022. №1 С.209-222.

5. Сафармамадов С.М., Сангов М.М. Способ переработки отходов 
электрохимического полирования ювелирной промышленности - 
Душанбе, 2015, № Т1 763,

6. Сафармамадов С.М., Сангов М.М. Способ лектрохимического 
полирования серебряных изделий на основе ?4-ацетилтиомочевины- 
Душанбе, 2016, № Т1 774.

Ба диссертатсия ва автореферат тақризҳо ворид шуданд:
Берзин Д.Б. - доктори илмҳои химия, профессори кафедраи химияи 

органикии Донишгоҳи давлатии химико-технологии Иванова ба 
автореферати диссертатсия тақриз навиштааст (тақриз бо забони руси 
пешниҳод шудааст);



Гамов Г.А. - номзади илмҳои химия, ходими калони илмии 
Донишгоҳи давлатии химико-технологии Иванова;

Камилов Х.Ч. - номзади илмҳои химия, муалими калони кафедраи 
математика ва илмҳои табии филиали Донишгоҳи давлатии Москваи ба 
номи М.В Ломаносов дар ш. Душанбе;

Сакримзакова Р.К. - доктори илмҳои химия, профессор декани 
факултети химия ва технологияи Донишгоҳи миллии Қирғизистон ба 
автореферат тақриз навиштааст;

Кабиров Ҷ.Н. - номзади илмҳои химия, ассистенти кафедраи 
кимиёи фарматсевтӣ ва заҳршиносии Донишгоҳи давлатии тиббии 
Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино.

Ҳамаи тақризҳо мусбат буда, муқарризони ғайрирасмӣ дар баробари 
муайян кардани баъзе эроду нуқсонҳои автореферати диссертатсия (тоҷикӣ ва 
русӣ) муҳиммияти ҷанбаҳои назариявию амалӣ, навоварӣ ва дастовардҳои 
илмии муаллифи диссертатсияро таъкид кардаанд.

Интихоби муқарризони расмӣ ва муассисаи пешбар ба он асоснок 
мегардад, ки онҳо мутахассисони бевосита дар соҳаи химияи ғайриорганикӣ 
буда, дар корҳои илмию таҳқиқотӣ фаъолона иштирок карда, дар ин самт 
мақолаҳои зиёде таълиф кардаанд, ки мазмун ва муҳтавои онҳо ба 
диссертатсияи мазкур наздикӣ дорад. Муассисаи пешбар яке аз бонуфузтарин 
муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба шумор рафта, бо мутахассисони варзидаи худ дар самти 
таҳқику таҳлили масоили химияи ғайриорганикӣ хеле маъруф гардидаанд.

Шурои диссертатсионӣ қайд мекунад, ки аз тарафи довталаби дарёфти 
дараҷаи илмӣ Сангов Мақсуд Маҳмадюсуфович дар асоси иҷро кардани 
таҳқиқоти илмӣ:

- бори аввал бо истифода аз усули рН-метрӣ хосияти кислотагию 
асосии ТКЗ дар маҳлули обӣ ва ҳалкунандаи обию спиртӣ омӯхта шуд. 
Собитаи ионнокшавӣ (ионизатсия)-и тиокарбогидразид дар маҳлули обӣ 
рКа=4,56±0,012-ро ташкил медиҳад. Ҳангоми гузаштан аз об ба 
ҳалкунандаи обию спиртӣ хосияти асосии тиокарбогидразид кам тағйир 
меёбад. Муайян карда шуд, ки ТКЗ дар ҳудуди рН-и 6,0-9,0 дар намуди 
молекулаи нейтралӣ мавҷуд аст.

- муайян гардид, ки нуқра (I) ва мис (I) бо тиокарбогидразид дар 
ҳароратҳои 288-328К ба таври зинагӣ бо ҳосилшавии зарраҳои 
комплексии шакли димерӣ ва мономерӣ ба реаксия дохил мешавад. 
Собитаҳои устуворӣ ва функсияҳои термодинамикии зарраҳои 
комплексӣ бо усулҳои муосири физикию химиявӣ ҳисоб карда шуданд. 
Нишон дода шудааст, ки бо зиёдшавии ҳарорат собитаҳои устувории 
комплексҳои А§(1) ва Си(1) бо ТКЗ кам мешаванд. Тахдили натиҷаҳои ба 
даст омада нишон дод, ки комплексҳои А§(1) бо ТКЗ аз комплексҳои 
Си(1) бо ин лиганди органикӣ қариб ду баробар устувортар мебошанд .

- бори аввал бо усули потенсиометрӣ комплексҳосилкуниии А§(1) 
бо ТКЗ ва А1с дар ҳудуди васеи консентратсияи ҳалкунандаи обию 
этанолӣ омӯхта шуд. Муайян гардид, ки вобастагии 1§|31 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 аз тағйирёбии структурии ҳалкунандаи обию органикӣ ва 
солвататсияшавии иштирокчиёни реаксия вобастагӣ дорад .

- муайян гардид, ки ДН-и реаксия барои ҳамаи зарраҳои комплексӣ 
қимати манфӣ дорад ва аз он шаҳодат медиҳад, ки энергияе, ки ҳангоми 
ҳосилшавии банди А§-ТКЗ хориҷ мешавад, аз он энергияе, ки барои 
кандани банди А§-НзО сарф мешавад, зиёд аст. Қимати энергияи Гиббси 
гузариши реаксияҳо манфӣ мебошад.

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

- дар асоси ТКЗ ва А1с электролитҳо барои сайқалдиҳии 
электрохимиявии сатҳи нуқра ва дар асоси пайвастаи комплексии 
таркибаш [А§(ТКЗ)з]>Юз электролит барои нуқрапӯшкунии сатҳи мис ва 
хӯлаҳои он коркард карда шуд. Муайян гардид, ки электролитҳои дар 
асоси ТКЗ, А1с коркардшуда вақти сайқалдиҳиро кӯтоҳ намуда, сифати 
онро баланд мекунанд. Электролити дар асоси [А§(ТКЗ)з]^Оз 
коркардшуда рӯйпӯшҳои зич, якҷинса, хурдкристаллӣ ва ҷилодорро 
ҳосил мекунад.

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Омӯзиши раванди 
комплексҳосилкунии А§(1) ва Си(1) бо ТКЗ, А1с 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, А1с ва [А§(ТКЗ)з]ЙОз дар саноат метавонанд барои 
сайқалдиҳӣ ва нуқрапӯшкуни истифода шаванд.

Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои татқиқ бо истифодаи усулҳои 
муосири физикию химиявӣ ва коркарди омории (статистикии) натиҷаҳо 
таъмин ва асоснок карда шудааст.

Саҳми шахсии довталаб. Муаллифи кори диссертатсионй 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, >Гатсетилтиомочевина дар маҳлулҳои обӣ ва 
ҳалкунандаҳои обию спиртӣ, таъсири омилҳои гуногун ба қонунияти 
ҳосилшавии пайвастҳои координатсионӣ оварда шудааст.

Нуктаҳои ҳимояшавандаи диссертатсия:



- муайянкунии тағйирёбии собитаи ионизатсияи тиокарбогидразид 
ҳангоми гузаштан аз об ба ҳалкунандаи обию спиртӣ. 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 ҳарорат ба 
устувории пайвастаҳои комплексии А§(1) бо ТКЗ ва А1с.

- дарёфти қонуният дар тағйирёбии функсияҳои термодинамикии 
пайвастаҳои комплексии А§(1), Си(1) 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§(1) 
бо ТКЗ дар намуди сахт. Натиҷаҳои омӯзиши хосиятҳои спектралӣ, 
ҳароратӣ ва кристаллографии пайвастаҳои комплексии ҳосилкардашуда.

- коркарди электролитҳои самаранок барои сайқалдиҳӣ ва 
нуқрапӯшкунӣ дар асоси ТКЗ, А1с ва пайвастаи комплексии 
[Аё(ТКЗ)з]КОз.

Мутобицати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.
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;

раванди комплексҳосилшавӣ ва қобилияти реаксионии 
пайвастагиҳои комплексӣ бо лигандҳо.

Асолат ва эътимоднокии натиҷаҳои илмӣ ва хулосаҳо:
Кори диссертатсионии Сангов М.М. дар сатҳи баланди илмӣ иҷро 

гардидааст. Хулосаҳои асосии диссертатсия дар сатҳи баланди илмӣ бо 
истифода аз усулҳои муосири физикию химиявӣ ва барномаҳои нави 
компютери асоснок карда шудааст.

Тавсия оид ба истифодашавии натиҷаҳои кори диссертатсионӣ:
Қонуниятхои таъсири табиати металл, лиганди органикӣ ва 

ҳалкунанда ба раванди комплексҳосилшавии мис ва нукра, ки дар кори 
илмӣ ба даст омадааст, барои пешрафти асосҳои назариявии химияи 
пайвастаҳои кординатсионӣ ва физикӣ саҳми калон мегузорад. 
Электролитҳои коркардшудаи самаранокиашон баланд дар асоси 
лигандхои органикии истифодашуда ва пайвстаҳои комплексии онхо дар 
саноат барои сайқалдиҳӣ ва нуқрапӯшкунии сатҳи металлҳо ва хӯлаҳои 
онҳо истифода хоҳанд шуд.

Шурои диссертатсионӣ аз он хулосабарорӣ намуд, ки диссертатсияи 
пешниҳодшуда кори илмии ба анҷомрасонидашуда буда, аз ҷиҳати 
мазмун ва мундариҷа ба ихтисоси 02.00.01 - Химияи ғайриорганикӣ 
мувофиқат намуда, ба талаботи банди 2 ва зербандҳои 67 ва 69-и 
«Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, 
профессор)»-и Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 



Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, комилан мувофиқат 
мекунад.

Дар маҷлиси рӯзи 15.09.2022 с., протоколи №15, шурои 
диссертатсионӣ қарори сазовор донистани Сангов Мақсуд 
Маҳмадюсуфович бо дараҷаи илмии номзади илмҳои химия қарор 
қабул кард.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар шурои 
диссертатсионӣ аз шумораи умумии 15 нафар аъзои шурои 
диссертатсионӣ, 13 нафар иштирок доштанд. Аз ин 5 нафар доктори 
илм аз рӯйи ихтисоси 02.00.01. - Химияи ғайриорганикӣ мебошанд.

Дар овоздиҳӣ аз 13 нафар (13-доктори илм) 13 нафар иштирок 
карданд.

Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» - 13 нафар, «зид» - нест, 
«варақаҳои беэътибор» - нест.

Раҳимова М.

Раҷабов С.И.

Муовини раиси шурои диссе 
доктори илмҳои химия, про

Котиби илмии шурои диссертй 
доктори ИЛМҲОИ ХИМИЯ, дотсент 17


