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 التجمع الفلزي
صالً بحد ذاتھ ، وتتكون ھذه المركبات فاصرة ، صنفاً من - متعددة المركز الفلزي التي تحتوي على اصرة  المعقداتتمثل 

یمكن أن تعمل مثل ھذه المركبات بشكل لیكاندات تجاه ذرات فلزیة .  منخفضة ومستقرةمن عناصر تظھر حاالت تكافؤ 
 Mn2(CO)10، فالمركب  Mn(CO)6مجموعة كاربونیل من   Mn(CO)5و -Cl أخرى ، مثال ذلك ، یزیح كالً من 

  :، حیث تترتب اللیكاندات بشكل ثماني السطوح حول كل ذرة فلزیة ھكذافلزیة-یحتوي على رابطة

-CO Cl -
  

  

  ؟] Cl2 2  Cr(en) [ + الطرائق المستعملة للتمییز مابین الشكلین سسر وترانس للمعقد  يھ ما -س   

تنطبق الصورتان على بعضھما أي یحث انحراف للضوء المستقطب ناحیة  یتحقق التماثل الضوئي عندما ال:الجواب  
  .تماثل ضوي للصورة ترانس  و ال یوجد.الیسار  أوالیمین 

  ؟ال  أمchiral وھل یعد كیرالي    -3[Cr(ox)3]ارسم شكل المعقد    - س 

  نعم یعد كیرالي وكما مبین في الرسم : الجواب 

  

 كیرالي  كال المعقدین   وھل یعد    ,  +cis-[RhCl2(NH3)4] و cis-[PtCl2(en)]   ین ارسم شكل المعقد -س
chiral؟ال أم  

   :ین االتیینوكما مبین في الرسم not chiralكیرالي أي منھما  ال یعد : الجواب 

cis-[PtCl2(en)], not chiral 
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cis-[RhCl2(NH3)4]+, not chiral 

  Nomenclatureالمعقدات  تسمیة) 2-3(     
ا یكون نوعھ فان صیغتھ ومھم.المركب المعقد قد یكون ایونا سالبا أو ایونا موجبا أو قد یمثل جزیئھ متعادلة       

قواعد التسمیة المقررة من االتحاد   Coordination  Sphereتمثل كرة التناسق   ]   [تنحصر بین قوسین مربعین 
 IUPAC ،Pure and Applied Chemistry International(الدولي للكیمیاء الصرف والتطبیقیة أیوباك 

Union  (لعضویة ، واسمھا مشتق من أوائل الحروف في اسم المنظمة قواعد لتسمیة المركبات ا  تتم بإتباع.  
 Termination of Names &Order of listing ionsتسلسل إدراج االیونات والنھایة في التسمیات 

عند كتابة ھذا  فإنھ یكتب ككلمھ واحدة بمعنى ال نضع مسافات) ولیكاندفلز الذي یتكون من (اسم المعقد  أثناء كتابة )1
 .طى المعقدات غیر االیونیھ أو الجزیئیھ اسم من مقطع واحد فقط وبدون فواصل تع .االسم

 ).أي فصیل اومجموعة تتصل بالفلز(واللیكاند ) الفلز أوال من جھة الیسار  ثم اللیكاند( المعقد نكتب كتابة صیغة عند - 2
  :تسمى حسب التسلسل األتي  ligands order ofتسلسل اللیكاندات 

  السالبة -1
  .ido  تصبح  ideإذا انتھى اسم - أ  

 :CN - = cyano باستثناء   : Cl - = chloro   ,   Br - = bromo  ,  OH - = hydroxo , I - = iodo  .أمثلة 
    O2 - oxo :   .  

 
ate  إذا انتھى -ب     تصبح    ato. 
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"ito."     تصبح "ite," إذا انتھى  -ج   

 
 ات الخاصة مثلدأسمائھا في حال كونھا  غیر متناسقة لبعض اللیكانالمتعادلة  غالبا تأخذ نفس   -2
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[Co(NH3)4Cl2]+  tetramminedichlorocobalt(III) 
Fe(CO)5  pentacarbonyliron(0) 
[Cr(en)2I2]+ bis(ethylenediamine)diiodochromium(III) 

[Pt(H2O)4](NO3)2  tetraquoplatinum(II)  nitrate 
  :مثال (o)یوضع فیأخذ اسمھ الحرفAnionic اللیكاند یحمل شحنة سالبة  ثم المعدن إذ كان للیكاند أوالبتسمیة ا
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   :في حالة المجامیع العضویة  O وال یوضع حرف 

  
 إذا احتوى المعقد. (حسب الترتیب األبجدي  لھذه اللیكاندات  و إذا كان یوجد أكثر من لیكاند فإنھ یوضع اسم اللیكاند اوال

اسم  أما عند كتابة.على لیكاندات من  الھالوجینات  نكتب اللیكاندات حسب تناقص سالبیتھا أي الفلور أوال والیود أخیرا
 -3- المعدن حیث إن الرقم الذي یدل على تكافؤه ھو الرقم الروماني  تكافؤ+ نكتب أوال اسم اللیكاند ثم اسم الفلز  المعقد

اسم التیني  لم یكن لدیھ فإنھ یكتب أما إذا اسم التیني إذا كان للفلز فإنھ شحنة سالبة یحملإذا كان المعقد  - الفلز   اسم 
وضعنا اسمھ الالتیني إن وجدنا أو  یوضع في آخر اسم المعدن سواء ate + فإنھ یكتب اسمھ اإلنجلیزي العادي

فھنا نضع    ironاالسم اإلنجلیزي  ferrate االسم الالتیني لھ ھو : یوجد لھ اسمان   Fe :اإلنجلیزي  إذا لم نجد فمثال
اسمھ  یكتب فإنھ إذا كان للفلز اسم التیني أو انجلیزي فإنھ موجبھ شحنة الالتیني وھكذا إذا كان المعقد یحمل اسمھ

یبین أسماء عناصر السلسلة األولى للعناصر االنتقالیة )    5- 2الجدول ( ate في آخر اسمھ   فقط وال یوضع اإلنجلیزي
في حین تبقى االیونات المعقدة ) السالب  الشحنة(و المعقد االنیوني ) الموجب الشحنة(ي حالة المعقد الكاتیوني ف

  . الموجبة والمتعادلة بدون نھایات ممیزة

 
  um or –ium-وبعض الفلزات تنتھي ب 

  
  مثل  um or –iumوالبعض اكثر من 

 
  Latin name وبعضھا تحمل أسماء التینیة  
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  Naming metals in complexesتسمیة  العناصر في المعقدات  )  5- 2(الجدول 
 )السالب  الشحنة(و المعقد االنیوني )الموجب الشحنة(في حالة المعقد الكاتیوني 

 
 

Transition 
Metal 

Name if in  
Cationic  

   Complex 
)الموجب الشحنة(  

Name if in  
Anionic 
Complex 

)ةالسالب  الشحن(  
 

Sc Scandium Scandate 

Ti Titanium Titanate 

V Vanadium Vanadate 

Cr Chromium chromate 

Mn Manganese Manganate 

Fe Iron Ferrate 

Co Cobalt Cobaltate 

Ni Nickel Nickelate 

Cu Copper Cuprate 

Zn Zinc Zincate 

Ag Silver Argenate 

Au Gold Aurate 

pt Platinum platinate 

 عناصر غیر انتقالیة

Tin  Stannate 

Lead Lead Plumbate 

Aluminum Aluminum Alumanate 

Antimony Antimony Antimonate 

  
حیث أن ھذه الشحنة السالبة ھي ) سالبة شحنة لكي یعادل شحنة المعقد سواء كان یحمل المعادل األیون عندما یأتي -3

 ,k1 : ال نضع كم عدده مثال كتابة اسم ھذا األیون فعند شحنة موجبة أو یحمل( المربعمحصلة  ما داخل القوس 
k2.k4.kn في جمیع الحاالت نقول ھنا  potassium و لیس di or tri أوtetra potassium   كتابة  أما عند

  (k1 ,k2).الخ أي ....فإننا نكتب كم عدده سواء كان واحد أو اثنین لھ الصیغة
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) میو μ یوضع قبل اسمھ الحرف اإلغریقي  فإنھBridging group) (لیكاند  ذو مجموعة جسریة   المعقد كان في إذا
  :ویسمى ھذا اللیكاند كاسم عادي مثال

 
:مثال آخر  

   
  الرموز التي تدل على العدد أي ال نستعمل أو لھ اسم طویل فأننا مركب عضوي اللیكاند عبارة عن إذا كان

di = 2            tri = 3            tetra = 4         penta = 5           hexa = 6  
etc .ولكن نستخدم  :  bis , tris , teteakis , pentakis   وكاالتي:  

  
 عضوي غالبا یحتوي على اسمھ ھذه الرموز الدالة على تعددیة اللیكاند  ولكن للتمییز اللیكاند الذي یتكون من مركبالن 

األسماء  وأیضا في بعض ... bis , tris , tetrakis وضعنا ھذه الرموز وھي أصال بالفلز اللیكاند وبین تعددیة بینھا
  :اآلتیة تبین ذلكبھا نفس ھذه ألمشكلھ و األمثلة  یوجد الطویلة

    [Cu(NH3)4 Cl ] C l                            Tetraamminechlorocopper(II) chloride  
K3 [ Co (NH3)4 Cl6 ]                           Tripotassium Tetraamminehexachlorocobalt(III)   

Triamminebromoplatinum(II) chloride                                  [Pt(NH3)3Br]Cl  
Potassium hexafluorocobaltate(III)                                             K3[CoF6]  

  
  

 في تسمیھ المعقد االسم الرقم
   2  di bis 
   3  tri tris 
   4  tetra tetrakis 
   5  penta pentakis 
   6  hexa hexakis 
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   Oxidation States: حاالت التأكسد 
العادیة  والتي تكتب بین قوسین وعندما تكون سالبة توضع  األرقام أو المفضلةیعبر عنھا باألرقام الالتینیة وھي 

  ).0(قبل الرقم االیوني اما اذاكانت  حالة التاكسد صفرا فیستعمل الرقم  ) -(االشارة 
  Na [ Co (CO)4 ]       Sodiumtrtracarbonylcobaltate(-1):   1مثال  
  K4 [Ni(CN)4 ]      potassium tetracyanonikelate   (0) :  2مثال

  
ium ة اسمھا المقطعاللیكندات الموجبھ وھي نادره یضاف في نھای       

 صیغة الجزیئھ اسم الجزیئھ
Hydronium 

 
Nitroselium 

 
 Point attachment:   نقطة الوصل

ئلة قلیال الى الیمین عندما یكون ضروریا بیان جانب ارتباط اللیكاند یكتب رمز العنصر اللیكاند بین خطین وبصورة ما
  :وبصورة مائلھ الى الیمین بعد اسم المجموعة مباشرة

NH4)3[Cr(NCS)6]([              (III)  ammonium hexathiocyanato-N-chromate  
NH4)2 [Pt (SNC)6](ammonium hexathiocyanato-s-platinate(IV)                [   

  
  NCS  ثایوسیاناتو  اوایزو ثایوسیاناتو    (thiocyanato) تسمى  SNC باإلمكان أو

في حالة وجود  cis- or trans- and fac- and merنتریتو وتوضع بادئات  -ONOنترو  و NO2-ونفس الشيء 
  . الھندسیة االیزومراتا
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  Geometric (cis-trans) isomerism :  الھندسیة  االیزومرات 
، و  لیشیر إلى مواقع اللیكاندات المتجاورة) -cis) (-سیس(ال االصطالحین ات الھندسیة باستعمیزومرتسمى عادة اال  
 ).أو المتعاكسة(الذي یشیر إلى موقع اللیكاندات المتقابلة ) -trans) (-ترانس(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
طة في حالة یتبع النظام نفسھ المستخدم للمركبات العضویة النش:    Optical isomerismات الضوئیة یزومراال

، وھي تسبق ) - (و (+) أو اإلشارتان ) -lلیفو أو (، و ) -dدكسترو أو (ات التناسقیة ویستعمل االصطالحان المعقد
  .ات الھندسیة یزومراالصطالحات المستعملة لال

  
  
  
  
  
  

Geometric (cis-trans) isomerism. 
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       (in an octahedral complex ion )في المعقدات األیونیة في ثماني السطوح 

 
  
  
  


