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  Coordination Numberالتناسقي  العدد 

المتكونة بٌن الذرة  المركزٌة والذرات  سكماٌطلق على عدد االواصر 

المرتبطة مباشرة مع الذرة المركزٌة  اللٌكانداتفً  لاللكتروناتالمانحة 

 بالعدد التناسقً

 Ligands   الليكاندات
 

مثال ذلك جزٌئات الماء   monodentate ligandsاحادٌة المخلب 

 واالمونٌا 
مثل جزٌئة االثلٌن ثنائً   bidentete ligandsثنائٌة المخلب و 

 االمٌن

 تشمل ثنائٌة الخلب صعودا  polydentateمتعددة المخالب  





 Coordination Numberاالعداد التناسقية واالشكال الهندسية   
and Geometry 

  2العدد التناسقي 

   (linear)الشكل الهندسً المحتمل هو الشكل الخطً 

 المكزي لالٌون  spالتهجٌن   

 مثل هذه المركبات   d10ٌكون نظام

  -[AuCl2] ,  -[Ag(CN)2]   ,  +[Ag(NH3)2] االمثلة مركباته قلٌلة من 
 

  3العدد التناسقي 
 trigonal)لهذه المركبات هما شكل المثلث المستوي شكالن هندسٌان متوقعان 

planar)   الشكل الهرمً او( pyramid )  وبتهجٌنsp2    المركزي  لالٌون 



 اٌضا مركباته قلٌلة... المركبات ٌكون مثل هذه   d10نظام 

  -2- , [HgI3][Cu(CN)3]امثلة المثلث المستوي 

  -[SnCl3]الهرمً 

  4العدد التناسقي 
 مركباته كثٌرة وهً 

  sp3بتهجٌن  (tetrahedral)السطوح رباعً * 
 -2- , [ZnCl4]2[NiBr4]مثال ذلك 

 dsp2وبتهجٌن   (square planar)المستوي المربع * 

  -2- , [AuCl4][PtCl4]مثال ذلك 



  5العدد التناسقي 
 اشكالها الهندسٌة......  4اقل انتشارا من معقدات العدد التناسقً 

  (trigonal bipyramid)ثنائً الهرم مثلث القاعدة 
 (square-based pyramid)الهرم مربع القاعدة 

 d اوربتالباختالف نوع لكلٌهما ،   dsp3بتهجٌن
  -3[CuCl5] , [Fe(CO)5]ثنائً الهرم مثلث القاعدة  مثل 

    [V(acac)2O] ,-[TcCl4N] , -[WCl4O]هرم مربع القاعدة مثل 



  6العدد التناسقي 
تكون مركبات بهذا العدد  (d0-d10)مختلف االنظمة  اهم االعداد التناسقٌة هو من  

 االشكال المحتملة .... التناسقً
   (octahedral)ثمانً السطوح 

   (trigonal prism)  المثلثً الموشور

  (hexagonal) المسدسًالشكل السداسً او 

 اهم هذه االشكال هو ثمانً السطوح وهذا الشكل ٌتشوه احٌانا بعدة اشكال
 . sp3d2 او   d2sp3التهجٌن للذرة المركزٌة فً ثمانً السطوح 

 من االمثلة لثمانً السطوح
[Ti(H2O)6]3+ , [Fe(CN)6]3- , [Ni(en)3]2+ 

 



  7العدد التناسقي 

مع عناصر السلسة الثانٌة والثالثة من  7تتواجد االعداد التناسقٌة اكبر او ٌساوي 

 واالكتٌنات الالنثٌناتالعناصر االنتقالٌة وعناصر 

 االشكال الهندسٌة المحتملة 
 , -3[ZrF7]كما فً  (pentagonal bipyramidal)ثنائً الهرم خماسً القاعدة * 

[UO2F5]3-  التاجٌة ذات الصٌغة   االٌثراتومع مركبات[M(15-crown5)X2] 

   
 -2- , [TaF7]2[NbF7]كما افً  ( trigonal prismatic)  المثلثً الموشور*



  8العدد التناسقي 
الرباعً المنقلب  الموشورمن اهم االشكال الهندسٌة فً المركبات التناسقٌة  هو شكل   

(square antiprismatic)    ًكما ف[Zr(acac)4] , [TaF8]3-  

 
والذي غالبا  (hexagonal bipyramid)الثانً هو ثنائً الهرم مسدس القاعدة الشكل 

  [CdBr2(18-crown6)]حلقٌة سداسٌة التناسق مثال ذلك  لٌكانداتما ٌتواجد مع 



  9العدد التناسقي 
    ( trigonal prismatic) المثلثً الموشورهو  9الشكل المحتمل لعدد التناسق   

تتوزع ذرات الهٌدروجٌن فً رؤوس  -2- , [TcH9]2[ReH9]ذلك االٌون المعقد مثال 

 وفً وسط كل وجه مستطٌل الموشور

الذرة المركزٌة فً االشكال الهندسٌة اكبر من  لتهجبنهنالك عدة احتماالت  
  f اوربتاالتوخاصة عناصر السلسلة االنتقالٌة الثانٌة والثالثة لدخول  6



 Isomerism in coordinationفي المركبات التناسقية     االيزومرات
compounds 

   اكثر من صٌغة تركٌبٌة واحدة لصٌغة جزٌئٌة معلومة هً وجود  االٌزومرٌة

 كما فً المخطط ادناه التناسقٌة ٌمكن تصنٌف التشابه الجزٌئً فً المركبات 

Isomerism in coordination compounds

Stereo isomerism
Structural isomerism

geometrical isomers optical isomers

cis

 trans

fac

fmer

Dextro

Levo

Ionization isomers

Hydration isomers

Coordination isomerism

Linkage isomerism

Polymerization isomerism



 A- الفراغية  االيزومراتStereo isomerism 
 

 Geometrical isomersالهندسية  االيزومرات -1
 مركبات لها نفس الصٌغة الجزٌئٌة ولكنها تختلف فً الصٌغة البنائٌة الهندسٌة 

I-  المستويالمربع معقدات 
MA4 و MA3B  : الصٌغهندسٌة لهذه  اٌزومراتال توجد 

MA2B2 : هندسٌٌن لهذه الصٌغة هما  اٌزومرٌنٌوجدcis   وtrans  
 [PtCl2(NH3)2]  و [PtCl2py2]  

 



MA2BC : هندسٌٌن لهذه الصٌغة هما  اٌزومرٌنٌوجدcis   وtrans  نسبة الىA   
 [PtCl(NH3)py2]االمثلة على ذلك ومن 

ولكن توجد ثالث اشكال هندسٌة  transو   cisال ٌوجد هنا : MABCDالصٌغة 

 [PtClBr(NH3)py]ذلك المركب ومثال 



II-  معقدات ثماني السطوح: 
MA6 و MA5B  : الصٌغهندسٌة لهذه  اٌزومراتال توجد 

  cisالهندسٌة هما  االٌزومراتتظهر هذه الصٌغة توعٌن من : MA4B2الصٌغة 

  +[CoCl2(NH3)4]و    -[Cr(C2O4)2(H2O)2]، مثال ذلك  transو 

MA3B3 : الهندسٌة لهذه الصٌغة هما الوجهً  االٌزومراتٌوجد نوعٌن منfac   و

  [Co(NO3)3(NH3)3]و   [Rh(py)3Cl3]، مثال ذلك   merالمحوري 



 MA2B2C2  وMABCDEF   : 

كما فً االٌون المعقد  اٌزومراتاالولى تمتلك ستة الصٌغة 
[Co(NH3)2(H2O)2Br2]+   

  [Pt(NH3)(NO2)((py)Cl)(Br)I]كما فً  اٌزومرتمتلك خمسة عشر الصٌغة الثانٌة 

 : Optical isomersالبصرية  االيزومرات -2
 

) لها نفس الصٌغة الجزٌئٌة ولكن احداهما ٌعتبر صورة بالمرآة لآلخرمركبات    

، احداهما ٌدٌر مستوى الضوء المستقطب نحو الٌمٌن ( متشابهة لكن غٌر متطابقة 
، اما االخر فٌدٌر   Dextroمختصر  Dاو + وٌسمى شبه الٌمٌن وٌرمز له بالرمز 

،  Levoمختصر   Lاو  –مستوي الضوء المستقطب نحو الٌسار وٌرمز له بالرمز 

 +3[Co(en)3]مثال ذلك االٌون المعقد  االٌزومرٌنجمٌع الزواٌا واالواصر متشابه فً 

 +[Rh(en)2Cl2] و 
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