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 النظزيات واألفكار البسيطة في الكيمياء التناسقية 
 

 Chain theory (1869)السلسلة نظزية 
 

 كمب انزكبفؤ مه َاحذ وُع ثُجُد ٌؤمه انسبئذ االػزقبد كبن انُقذ ٌزا فً * 

   فً كبسثُن - كبسثُن سالسم ٌكٌُه نزنك انشثبػً انزكبفؤ رَ انكبسثُن فً
  

 وظشٌخ Blomstrand ثهُمسزشوذ َ Jorgenson جُسجىسه اقزشح *

  رشرجظ انزكبفئً نؼذدي مسبَ االَاصش مه ثؼذد انفهض ٌشرجظ حٍش . انسهسهخ

   خالنٍب مه انهٍكبوذاد

 

 انمشكت فً  االضبفٍخ انسذ االمُوٍب جضٌئبد َجُد نزفسٍش َ *

CoCl3.6NH3  انزشكٍت جُسجىسه اقزشح 



  انفضخ كهُسٌذ مه مُالد صالس رزشست AgNO3  اضبفخ ػىذ *

3AgCl 
   مكبفئخ اٌُوبد ألسثؼخ نهكٍشثبئٍخ مُصم انمشكت *
 

 ثصُسح مشرجطخ غٍش انكهُسٌذ اٌُوبد ثبن .... رنك جُسجىسه فسش *

 رشسٍجٍب انسٍُنخ مه نزنك انفهضي ثبألٌُن مجبششح
 



  CoCl3.5NH3المزكب  

 2AgCl انفضخ كهُسٌذ مه مُنٍه رزشست AgNO3  اضبفخ ػىذ *
   مكبفئخ اٌُوبد نضالس نهكٍشثبئٍخ مُصم انمشكت *
 

 ثصُسح مشرجطخ انغٍش انكهُسٌذ اٌُوً ثبن .... رنك جُسجىسه فسش *

 اسرجبطً فٍكُن االخش االٌُن امب رزشست انفهضي ثبألٌُن مجبششح

 االٌُن ٌزا ٌزبٌه ال كزنك .. ٌزشست َال  انفهضي ثبألٌُن مجبشش
 



 CoCl3.4NH3المزكب 

 AgCl انفضخ كهُسٌذ مه َاحذ مُل ٌزشست AgNO3  اضبفخ ػىذ *
   مكبفئخ ألٌُوٍه نهكٍشثبئٍخ مُصم انمشكت *
 

 ثصُسح مشرجطخ انغٍش انكهُسٌذ اٌُن ثبن .... رنك جُسجىسه فسش *

 اسرجبطٍمب فٍكُن االخشٌه االٌُوٍه امب ٌزشست انفهضي ثبألٌُن مجبششح

 رزبٌه َال رزشست َال  انفهضي ثبألٌُن مجبشش
 



  IrCl3.3NH3وكذلك المزكب  CoCl3.3NH3المزكب  

 موصل يكون وان واحد كلوريد ايون يترسب أن المتولع من *

  مكافئين أليونين للكهربائية

 

 اوً َجذ َنكه

 نً AgNO3  اضبفخ ػىذ كهُسٌذ اٌُن اي مىً ٌزشست ال *
  نهكٍشثبئٍخ مُصم غٍش *
 

   انىظشٌخ ٌزي ضؼف سجت ٌَزا *



 Werner  theory (1893)  ويزنزنظزية فيزنز او 

   الفزضيات
 -: ٌمب انزكبفؤ مه وُػٍه انفهضٌخ انؼىبصش أكضش رظٍش -1 
 نً ٌَشمض انزأكسذ حبنخ ػه ٌَؼجش  primary valance أَنً ركبفؤ -أ  

 .              انمزقطغ ثبنخظ
  انزىبسق ػذد ػه ٌَؼجش   secondary valanceصبوُي ركبفؤ -ة  

coordination number   انمسزمش ثبنخظ نً ٌشمض          . 
 انسبنجخ ثبالٌُوبد األَنً ، انزكبفؤٌه كال إشجبع ػىصش كم ٌحبَل -2

   . انمزؼبدنخ انجضٌئبد اَ انسبنجخ ثبالٌُوبد َانضبوُي
 انفهض اٌُن حُل انفشاؽ فً صبثزخ مُاقغ وحُ انضبوٌُخ انزكبفؤاد رزجً -3

 انمشكضي



 CoCl3.6NH3المزكب 

 .   6، َانؼذد انزىبسقً ٌُ  3+نهكُثبنذ ٌُ  انزبكسذيانؼذد 
 صٍغزًوظشٌخ فٍشوش حست 

H 3N

C o

N H 3

N H 3

H 3N

N H 3

C l

C l

C l

N H 3

  +Co3أشجؼذ انزكبفؤ األَنً نهكُثبنذ انضالصً   -Clصالس اٌُوبد كهُسٌذ  
   6NH3 آمُوٍبانزكبفؤ انضبوُي اشجغ ثسزخ جضٌئبد 

  Cl3[Co(NH3)6]انصٍغخ انجضٌئٍخ  حست وظشٌخ فٍشوش 
 



االٌُن انفهضي َاالٌُوبد َانجضٌئبد انزً رشجغ انزكبفؤ انضبوُي ٌكزت * 

داخم أقُاط كجٍشح (  انهٍكبوذاد) انفهضي  ثبالٌُنَرشرجظ ثصُسح مجبششح 

 رسمى كشح انزىبسق أَ مجبل انزىبسق ، 
انكهُسٌذ َانزً أشجؼذ انزكبفؤ األَنً فزكزت خبسط األقُاط اٌُوبد * 

 (  كشح انزىبسق )انكجٍشح 
اسرجبط االٌُوبد خبسط كشح انزىبسق  ثبنفهض انمشكضي ثصُسح غٍش ٌكُن * 

 مجبششح
 جمٍؼٍب ػىذ إضبفخ اٌُن انفضخ نٍزا انمشكت ، -Clرزشست اٌُوبد  نزنك * 

  
انسبثق مُصم نهكٍشثبئٍخ ألسثؼخ اٌُوبد مكبفئخ االٌُن انمؼقذ انمشكت *  

 .َصالصخ اٌُوبد كهُسٌذ 
[Co(NH3)6]Cl3    +   3Ag+       [Co(NH3)6]3+    +   3AgCl 

[Co(NH3)6]Cl3         [Co(NH3)6]3+    +   3Cl- 



 CoCl3.5NH3المزكب 

 .   6، َانؼذد انزىبسقً ٌُ  3+انؼذد انزأكسذي نهكُثبنذ ٌُ 
 

 

 صٍغزًوظشٌخ فٍشوش حست 
H 3N

Co

N H 3

Cl

H 3N

NH 3
C l

C l

NH 3

 اشجغ كم مه انزكبفؤٌه االَنً َانضبوُي   -Clاحذ اٌُوبد *  
  Cl2[Co(NH3)5Cl]انجضٌئٍخ  حست وظشٌخ فٍشوش انصٍغخ * 
 ػىذ إضبفخ اٌُن انفضخ نٍزا انمشكت ،   -Clرزشست اٌُوً  * 

مكبفئخ االٌُن انمؼقذ نضالس اٌُوبد انمشكت انسبثق مُصم نهكٍشثبئٍخ *  

 .كهُسٌذ  الٌُوً
[Co(NH3)5CL]Cl2    +   2Ag+       [Co(NH3)2Cl]2+    +   2AgCl 

[Co(NH3)5CL]Cl2           [Co(NH3)2Cl]2+    +   2Cl 

 



     CoCl3.4NH3   المركب 

 
 

 حسب نظرية فيرنر صيغته

 

[Co(NH3)4Cl2]Cl    +   Ag
+
       [Co(NH3)4Cl2]

+
      +   AgCl 

 يترسب منه ايون كلور واحد عند اضافة نترات الفضة له* 

 مكافئين  اليونينموصل للكهربائية * 

 ايوني كلور اشبعا التكافؤين االولي والثانوي* 
  Cl[Co(NH3)4Cl2]الصيغة الجزيئية * 

 



 CoCl3.3NH3المركب 

 
  

 صيغة فيرنر

[Co(NH3)3Cl3]    +   Ag
+
       N. R. 

 ال يتفاعل مع نترات الفضة وال يترسب اب ايون كلور* 

 غير موصل للكهربائية  * 

 جميع ايونات الكلور اشبعتا التكافؤين االولي والثانوي* 
 [Co(NH3)3Cl3]الصيغة الجزيئية * 



نظرية فيرنر أعطت تفسيرا أدق من نظرية السلسة وخاصة عند 
  CoCl3.3NH3تفسير بنية المركب األخير 

حُل االٌُن  نهٍكبوذادانفشاغً رزؼهق ثبنزُصٌغ انضبنضخ نىظشٌخ فٍشوش انفشضٍخ * 

 انفهضي 

انزً ٌكُوً كم شكم ٌىذسً وظشٌب مغ ػذد  االٌضَمشادػذد ػىذ انمقبسوخ ثٍه * 

   انٍىذطٌزم رحذٌذ انشكم انمحذدح ػمهٍب ،  االٌضَمشاد

 َانمُشُسانزىبسق انسذاسً رُجذ صالصخ أشكبل سئٍسٍخ ًٌ انمسذط انمسزُي فً * 

 MA4B2انضالصً َصمبوً انسطُح ، َكمضبل ػىذ اخز مشكت ثبنصٍغخ 





في شكل ثماني السطوح وهو مطابك للنتائج العملية  ايزومرينيمتلك 

لألشكال األخرى ، فلذك يكون شكل ثماني  ايزومراتبينما توجد ثالث 

 السطوح هو الصحيح
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