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 The Crystal Field Theory (CFT)نظرٌة المجال البلوري 
 

 هذه النظرٌة طورا   Vleckو فلٌك   Betheالعالمان بٌث  **

حٌث كانت   1950هذه النظرٌة مجهولة بالنسبة للكٌمٌائٌٌن حتى سنة كانت  **
VBT    لسهولتها على كل تساؤالت الكٌمٌائٌٌن تجٌب  . 

التداخل بٌن الشحنات )النقً  االلكتروستاتٌكًتفترض هذه النظرٌة أن التداخل  **  

 واللٌكانداتهو التداخل الوحٌد بٌن الذرة المركزٌة ( المختلفة 

 للتاصراي انها تعطً صفة أٌونٌة  **  

 والكترونات الذرة المركزٌة فقط  اوربتاالتتتعامل هذه النظرٌة مع   **  

كنقاط مشحونة أو  اللٌكانداتوتصف  اللٌكاندات اوربتاالتهذه النظرٌة تهمل   **  

 نقاط لمزدوجات قطبٌة 

لٌست نقاط مشحونة  اللٌكانداتال تتطابق مع الحقٌقة كون ذرات هذه الفرضٌة  **  

 والكترونات وحجوم مختلفة  اوربتاالتكما أنها تمتلك 

ولها  اللٌكانديتعتبر هذه النظرٌة مهمة جدا ألنها األساس فً نظرٌة المجال   **

 القدرة على إعطاء نتائج جٌدة فً تفسٌر المركبات التناسقٌة 



 Octahedral Complexesمعقدات ثمانٌة السطوح   
 ثمانً السطوح الكتروستاتٌكًفً مجال  d  اوربتاالتانفصام 

 

 الفرضٌات 
التجاذب ٌكون ) من االٌون الفلزي ٌحصل تجاذب وتنافر  اللٌكانداتعند اقتراب  -1

وااللكترونات  اللٌكاندواالٌون المركزي والتنافر ٌحصل بٌن الكترونات  اللٌكاند مابٌن
 (المركزي  لالٌونالعائد   d اوربتاالتالموجودة فً 

تكون ذات طاقات ( االٌون الحر الطلٌق ) الغٌر متفاعل  لالٌون d اوربتاالت -2

 .متساوٌة وٌرمز لها بخمسة خطوط متساوٌة 
 

االٌون المركزي ٌحصل تنافر من  لٌكنداتتقترب ستة ثمانً السطوح فً  -3
 لالٌون  d اوربتاالتوااللكترونات الموجودة فً  اللٌكانداتالكترونات  مابٌن

 d اوربتاالتطاقات ترتفع  المركزي 





 ،تكون بشكل مجموعتٌن    dالغالف  اوربتاالت

 egالمستوي  اوربتالتوتسمى   dx2-y2 , dz2 اوربتاالتالمحاور وهً على مجموعة   
 اوربتاالتوتسمى  dxy ,dxz ,dyz اوربتاالتالمحاور وهً بٌن ومجموعة اخرى 

 . t2gالمستوي 

نحو االٌون الفلزي على المحاور وبذلك تكون اقرب الى فصوص  اللٌكانداتتتقدم هذه   
 طاقاتها ترتفع  egالمستوي  اوربتاالتالتً تقع على المحاور أي  االوربتاالت

 ، (  t2g)االخرى  االوربتاالتبالمقابل طاقات تنخفض 

بشكل  d اوربتاالتترتفع طاقات اثنان من  -4

الثالثة  االوربتاالتكبٌر وتنخفض طاقات 

 االخرى

 



فً ثمانً  dالمدار الثانوي   اوربتاالتمخطط انقسام او انفصام 

 ادناهالسطوح كما فً 



 اوربتالٌنعبارة عن ......   egالمستوي  اوربتالت  dx2-y2 , dz2 اوربتاالت -5

 منحلٌن عالٌا الطاقة ، 
 اوربتاالتعن ثالث عبارة ... .... t2gالمستوي  اوربتاالت dxy ,dxz ,dyz اوربتاالت

 .  منحلة واطئة الطاقة 
 

البلوري وٌرمز لها انفصام المجال تسمى طاقة  egو    t2gبٌن    الفاصلة المسافة  -6

 .   oاو   10Dqبالرمز 

 
 ،  0.6oاو   6Dqعن مركز الثقل بمقدار eg  اوربتاالتتتنافر  -7

 0.4o-او   4Dq-عن مركز الثقل بمقدار t2g  اوربتاالتتتنافر 
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 oالبلوري  انفصام المجال قٌمة طاقة 

 

الالزمة لالنتقال من حساب الطاقة   oالبلوري انفصام المجال طاقة تقاس قٌمة **  
   egإلى المستوي  t2g االلكترونً من المستوي

الحاوي على  +3[Ti(H2O)6]المعقد لألٌون االلكترونً الطٌف  على ذلك مثال **   

    dالمدار الثانوي  اوربتاالتإلكترون واحد فً 



  cm-1 20300امتصاص عرٌضة عند حزمة  

( 243 kJ mol-1   1حٌث انcm-1 = 11.96 x 10-3 kJ mol-1    ) 

    egإلى المستوي  t2gالمستوي من  d1 الالزمة لرفع إلكترون الطاقة أن ٌعنً 
(t2g

1, eg
0 t2g

0, eg
1 )   

أي امتصاص ضوء  cm-1 20300امتصاص ضوء بطاقة مقدارها حوالً  تتطلب 

 تقرٌبا   nm 492بطول موجً 

 nm = 10-7، وان   ῡ  ألموجًٌساوي مقلوب العدد   ان الطول الموجًحٌث 
cm  .  



   oالبلوري  انفصام المجال العوامل المؤثرة على قٌمة طاقة 
Ligand field splitting parameters 

 Ionic chargeالشحنة األٌونٌة  -
  oالشحنة األٌونٌة للفلز المركزي تزداد قٌمة بزٌادة   **

 

فتكون قرٌبة من الفلز المركزي و إلى الكترونات  اللٌكانداتتؤدي إلى سحب  النها** 
 اوربتاالتوالكترونات  اللٌكانداتبٌن حٌث ٌزداد التنافر للفلز المركزي   d اوربتاالت

d  للفلز المركزي وتزداد درجة االنقسام 

 
إلى  2+عند التغٌر فً الشحنة األٌونٌة من  %   80- 40بٌن تكون الزٌادة بنسبة  **

+3    . 

 

للمعقدات المائٌة ثنائٌة التكافؤ لعناصر السلسلة  oعلى ذلك تتراوح قٌمة مثال  **
 13500بٌنما تكون قٌمها بٌن  1-سم 14000   -  1-سم  8000االنتقالٌة األولى بٌن 

 .المعقدة المائٌة  ثالثٌة التكافؤ لنفس السلسة  لالٌونات 1-سم21000 - 1-سم



  Coordination typeالتناسق نوع -

 
الفلزي وهذا ٌزٌد  زٌادة الشحنة السالبة حول االٌون ٌعنً   اللٌكانداتعدد زٌادة   **

 للفلز نفسه  oقٌمة االنفصام  وتزداد تزداد درجة وبذلك   dمع الكترونات 

 

فً تناسق ثمانً السطوح   oبٌن قٌمة طاقة استقرار المجال البلوري  العالقة  **
 :  فً تناسق رباعً السطوح  هً  tوقٌمتها  

t = 4/9 o       

 
بٌنما  cm-1 9400هً   +2[Fe(H2O)6]فً االٌون المعقد   oمثال  ذلك  قٌمة  **

 .   +2[Fe(H2O)4]المعقد  لالٌون  cm-1 4180تكون تقرٌبا  
  
 



  Metal ion typeنوع االٌون الفلزي  -
 للفلز المركزي     d الوربتاالتالرئٌسً المدار ٌعنً رقم االٌون الفلزي نوع  **  

نفسها وبالنسبة  4dnالى   3dnعند االنتقال من %  50 الى  30بنسبة  oتزداد قٌمة   

 لنفس  5dnالى  4dnتقرٌبا عند االنتقال من 

 
   +3[M(NH3)6]المعقدة ذات الصٌغة  لالٌونات oقٌم ادناه  ... مثال ذلك  **  

على التوالً ، ٌالحظ  Co  ،Rh   ،Irهً  Mحٌث  nd6والتً تمتلك ترتٌب الكترونً 

 ،  5d6و  4d6إلى  3d6عند االنتقال من  oزٌادة فً قٌم 

o 
 / cm-1                d               

22900 3d
6 

[Co(NH3)6]
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34000 4d
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41000 5d
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[Ir(NH3)6]
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فتكون بذلك قرٌبة المدارات مسافة معٌنة من اٌون فلزي  لٌكانداقتراب عند  **  
 n=3اكثر من قربها من    n=5 او   n=4الرئٌسٌة 

بشكل اكبر من اقترابها من المدار  5dقرٌبة من المدار الثانوي  اللٌكانداتتكون  **  

  3dاكبر من حجم  5dو  4dالمدار الثانوي   اوربتالحجم كما ان   3dالثانوي  

مما ٌؤدي إلى زٌادة  اللٌكاندقرٌبة من  االوربتاالتتكون هذه وفصوصها اكبر لذلك 
  oوتزداد قٌمة d  اوربتاالتالتنافر   فتزداد درجة انقسام 
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