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 Square Planar Complexesمعقدات المربع المستوي   
   

 باالستطالةالمربع المستوي هً حالة خاصة لتشوه ثمانً السطوح حالة ** 

 الٌكانداتالمستوي إذا تقدم التشوه فً ثمانً السطوح إلى حد ابتعاد ٌتكون المربع **   
 .نهاٌة  الماالإلى  zعلى طول محور 

 
 لمعقدات المربع المستوي  d اوربتالمخطط انقسام   

d splitting diagram in square planar 
   

 الفرضٌات 
 .المربع المستوي ٌعتبر حالة من حاالت التشوه لثمانً السطوح **  
 نهاٌة الماالإلى  zعلى طول محور  لٌكاندٌنٌتكون المربع المستوي عند ابتعاد **  



فان ذلك سوف ٌؤثر على جمٌع  zعلى طول محور  اللٌكانداتعند ابتعاد ** 

فتنخفض  ( dz2 , dxz , dyz)  اوربتاالتوهً  zالواقعة على محور  االوربتاالت

   األخرى  االوربتاالتطاقاتها، وهذا االنخفاض ٌقبله زٌادة فً طاقات 
 

المركزي فً حالة تناسق  لالٌون  d  اوربتالسوف ٌكون مخطط انقسام بذلك ** 

فً ثمانً السطوح المشوه   d  اوربتاالتالمربع المستوي مشتق من مخطط انقسام 

 الشكلباالستطالة وكما فً 



ذات مجال قوي مع  لٌكانداتتتكون معقدات المربع المستوي عند تفاعل **  
 d8اٌونات فلزٌة ذات ترتٌب الكترونً 



وٌبقى  بااللكترونات  ( dxz , dyz , dz2 , dxy) اوربتاالتتشغل  d8نظام فً **   

 فارغ   dx2-y2 اوربتال

 
 , -2- , [PdCl4]2[Ni(CN)4]األمثلة على معقدات المربع المستوي من ** 

[Pt(NH3)4]2+ , [PtCl4]2- , [AuCl4]2-   تكون جمٌع معقدات نظامd8  لعناصر

 لٌكاندالسلسلة االنتقالٌة األولى ذات برم عالً عدى عندما ٌتحد االٌون الفلزي مع 

وبشكل مربع  واطًءذو مجال قوي مثل السٌانٌد فتتكون معقدات ذات برم 

 مستوي 

 

وبشكل  واطًءتكون معقدات السلسلة االنتقالٌة الثانٌة والثالثة ذات برم بٌنما ** 

  ذات مجال ضعٌف  لٌكانداتمربع مستوي حتى لو اتحدت مع 





كم فً معقدات النحاس الثنائٌة ، ٌكون التوزٌع االلكترونً لمعقدات  d9نظام **    

 المربع المستوي كم موضح 



معقدات النحاس الثنائٌة ذات الشكل المربع المستوي غالبا ما تتأثر بالمذٌب الذي 

ترتبط جزٌئتٌن منه لكمال بنٌة ثمانً السطوح المشوه وٌعتمد ذلك على قاعدٌة 

 المذٌب 



لمختلف األشكال الهندسٌة    dالمستوي الثانوي  اوربتاالتمخطط انقسام 

 األخرى 



 الخواص المغناطيسية للمركبات التناسقية 
Magnetic Properties of Coordination Complexes 

 

 المواد من ناحٌة التأثر بالمجال المغناطٌسً الخارجً من عدمه الى تصنٌف **   

 
بالمجال  تتاثروهً مواد ال   Diamagnetic Compounds داٌامغناطٌسٌةمركبات 

 ،المغناطٌسً الخارجً وتكون جمٌع الكتروناتها مزدوجة 

 
بالمجال  تتاثروهً مواد  Paramagnetic Compounds بارامغناطٌسةومركبات   

 .المغناطٌسً الخارجً وتمتلك الكترونات منفردة 
   
للتعبٌر عن   magnetic moment( μ)ٌستخدم العزم المغناطٌسً   

وعدد االلكترونات  البارامغناطٌسٌةٌعنً زٌادة  μ، بزٌادة قٌمة  البارامغناطٌسٌة

 المنفردة ، 

 

 



 ،  االوربتالًوالعزم الزاوي  البرمًالعزم الزاوي ٌنشأ العزم المغناطٌسً من ** 

 

 فقط من المعادلة   البرمًحساب العزم المغناطٌسً اعتمادا على العزم الزاوي ٌمكن 

 
μeff = μs.o = 2[S(S+1)]1/2 = [n(n+2)]1/2    BM  ……… a 

 
 Bohrهً BMااللكترونات المنفردة  و عدد    nمحصلة البرم و  Sحٌث  

magneton  

 
 بنظر االعتبار تكتب المعادلة السابقة بالشكل التالً  االوربتالٌةالمساهمة  اخذنااواذا ** 

 
μ = *L(L+1) + 4S(S+1)]1/2  BM ……….. b    

 
 



μeff S      ا         ا لكت   ا  المن

3=1.73 1/2 1 Ti
3+
 

8=2.83 1 2 V
3+
 

15=3.87 3/2 3 Cr
3+
 

25=4.90 2 4 Mn
3+

 

35=4.92 5/2 5 Fe
3+
 

 

μeff الت    ية  µ  الم ا لة     a µ  الم ا لة     b 
       ا لكت   ا  

   ا    ي  dا   تا  

1.7 - 1.8 1.73 3.00 1 

2.8 – 2.9 2.83 4.47 2 

3.7 – 3.9 3.87 5.20 3 

4.8 – 5.0 4.90 5.48 4 

5.8 – 6.0 5.92 5.92 5 

5.1 - 5.7 4.90 5.48 6 

4.3 – 5.2 3.87 5.20 7 

2.9 - 3.9 2.83 4.47 8 

1.7 – 2.2  1.73 3.00 9 

0 0.00 0.00 10 

 



 امثلة 
 

 .B.M 2.3البرم ٌساوي   واطًء  d5نظام  K3[Fe(CN)6]المغناطٌسً العزم **  
ٌساوي  عالً البرم   d5نظام  +3[Fe(H2O)6]ٌكون العزم المغناطٌسً بٌنما **  

6 B.M. 
  

فً قٌمة العزم المغناطٌسً عندما ٌكون هنالك  االوربتالٌةالمساهمة تحصل **  
فً معقدات ثمانً السطوح     t2gتباٌن فً التوزٌع االلكترونً فً المستوي 

 فً رباعً السطوح  t2والمستوي 

 
 مثال 

 



هنا تساوي صفر  االوربتالٌةالمساهمة 
 aوالعزم المغناطٌس ٌطابق المعالة 

العزم المغناطٌسً هنا اكبر من العزم    

المغناطٌسً للبرم فقط لوجود مساهمة 

   اوربتالٌة
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