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 الجزيئي االوربتالمخطط 

 في ثماني السطوح



 مالحظبت•

ان ٌمكه اعتجبس  •

انمضدوجبد االنكتشووٍخ 

 انٍكبوذادانممىىحخ مه 

انستخ  هً انتً تشغم 

انجضٌئٍخ  االوسثتبالد

انشاثطخ ، وهىب ٌكىن هزا 

انجضء مه انمخطط مشبثه 

حست  انتبصشنتفسٍش 

   انتكبفًءوظشٌخ اصشح 

 

 



و   t2g اوسثتبالدتعجش انمسبفخ انفبصهخ ثٍه . •
عه طبقخ استقشاس انمجبل    *eg اوسثتبالد
 ، oانجهىسي 

تتىصع االنكتشووبد فً هزٌه انمستىٌٍه مه  •
ثىفس انطشٌقخ انتً تتىصع ثهب  االوسثتبالد

فً وظشٌخ انمجبل انجهىسي أي أوهب تتىصع 
وثعذ رنك  t2gثصىسح مىفشدح فً انمستىي 

 *egٌعتمذ صعىد اإلنكتشون إنى انمستىي 
عهى قٍمخ  t2gأو اصدواجه فً انمستىي  

كمب مش ثىب  oطبقخ استقشاس انمجبل انجهىي 
 فً انفصم انسبثق ،

وٌمكه اعتجبس هزا انجضء مه انمخطط  •
مشبثه نتفسٍش وظشٌخ انمجبل انجهىسي 

 نهمشكجبد انتىبسقٍخ

ٌمكنها التداخل   t2gالمستوي  اوربتاالت•
 تاصرلتكوٌن  اللٌكاند اوربتاالتالجانبً مع 

 πنوع 
 





الجزٌئً موزعا علٌه االلكترونات ثم  لالوربتالأوجد مخطط مستوٌات الطاقة •
 أوجد رتبة اآلصرة والصفات المغناطٌسٌة والترتٌب االلكترونً الجزٌئً لـ 

[Co(NH3)6]3+ ,  
 

 عذد األواصش  

=(12-0)/2  =  6   

عذد = ستجخ اَصشح أمب 

  انهٍكبوذادعذد / األواصش 

أي اوه تىجذ آصشح ، 1=6/6=

امىوٍب   نٍكبوذثٍه كم  مىقشدح

امب انصفبد انمغىبطٍسٍخ . وانفهض

نعذو وجىد  مغىبطٍسخ داٌبفهً 

انكتشووبد مىفشدح فً 

انجضٌئٍخ ، وٌمكه  االوسثتبالد

كتبثخ انتشتٍت االنكتشووً 

انمعقذ ثبنشكم  نالٌىنانجضٌئً 

a1g  :   آالتً 
2

 , t1u
6 ,  eg

4
 , 

t2g
6 



•[CoF6]3-  27Co = [18Ar]      3d7    4s2 

      27Co3+ = [18Ar]     3d6    4s0     4p0      d0 

 عذد األواصش 
=(12-2)/2=5، 

 أمب ستجخ اَصشح  
=5/6=0.83 

، ٌالحظ ان ستجخ االصشح اقم مه واحذ  

ان ٌكىن ونكه ارا اخزوب  الٌمكهوهزا 

واعذوب انحسبة  π تبصشثىظش االعتجبس 

 .ستكىن ستجخ االصشح مسبوٌخ انى واحذ 

  

انصفبد انمغىبطٍسٍخ فهً ثبسا امب 

نىجىد انكتشووبد مىفشدح فً  مغىبطٍسخ

  انجضٌئٍخ ،  االوسثتبالد

كتبثخ انتشتٍت االنكتشووً وٌمكه 

 :انمعقذ ثبنشكم آالتً  نالٌىنانجضٌئً 

     a1g
2

 , t1u
6 ,  eg

4
 , t2g

4 , eg*
2  



 مقارنة بسيطة بين نظريات التناسق

 هنالك عدة جوانب للمقارنة نختار منها بعض النقاط المهمة

تساهمً  تاصرعلى انه  واللٌكاندبٌن الفلز  التاصر  V.B.Tتفسر نظرٌة  -1

بانه  التاصر M.O.Tعلى الفكرة االٌونٌة ، بٌنما تصف نظرٌة   C.F.T وتركزنظرٌة

 اٌونً  –تساهمً 

اي  واللٌكاندبٌن الفلز  موقعٌةبانها ال  M.O.Tحسب  نظرٌة  اللكتروناتتوصف  -2

ال ٌكون فً موقع ثابت وانما تشترك جمٌع  لالصرةالمكون  االكترونًان المزدوج 

 بتكوٌن االواصر واللٌكانداتااللكترونات التكافؤٌة للفلز 

اكثر دقة من غٌرها فً وصف خصائص الجزٌئات وقوة  M.O.Tتعتبر نظرٌة  -3

 و انتقاالت الشحنة غٌرها  وتاصر،   التاصر

بٌنما تتعامل  واللٌكاندوالكترونات كل من الفلز  اوربتاالتمع  M.O.Tتتعامل    -4

 والكترونات الفلز فقط اورباالتالنظرٌات االخرى مع 



 للمركبات التناسقية ثمانية السطوح πنوع باي  تاصر•

 اوربتاالتللتداخل الجانبً مع مهٌأة  فً ثمانً   t2gالمستوي  اوربتاالت
  (dxy ,dxz , dyz)الفلز اوربتاالت، حٌث تتداخل   πلتكوٌن أواصر نوع  اللٌكاند

جزٌئٌة رابطة  اوربتاالتلتكوٌن ثالث  اللٌكانداتمن  اوربتاالتمع ثالث 
 :ٌلًوكما .  *t2gجزٌئٌة ضد الترابط بتماثل  اوربتاالتوثالث  t2gبتماثل 

 : لاللكتروناتالواهبة  الليكاندات -1•

  نالنكتشووبدواهت  انهٍكبوذعىذمب ٌكىن 

   I- , Cl- , H2Oمثم ( قبعذح نىٌس ) 

  t2gانمستىي   اوسثتبالد فتمهىء

 انهٍكبوذ ثبنكتشووبد

t2gانجضٌئخ  االوسثتبالد وتمهىء 
* 

 انفهض ثبنكتشووبد

تضداد ستجخ االصشح وٌقهم طبقخ 

استقشاس انمجبل انجهىسي وتضداد 

 انمعقذ استقشاسٌخ



 :   لاللكتروناتالمستقبلة  الليكاندات -2

 

  لاللكتروناتمستقبل  اللٌكاندٌكون عندما 
 , +CN- , NOمثل ( حامض لوٌس ) 

CO   المستوي   اوربتاالت فتملىءt2g  

 الفلز  بالكترونات

فارغة  *t2gالجزٌئة  االوربتاالتوتبقى 

وهذا ٌزٌد رتبة االصرة وٌزٌد طاقة 

استقرار المجال البلوري وتزداد اٌضا  
  πالمعقد لتكوٌن اصرة  استقرارٌة



   πباي  تاصرفي  االوربتاالتتداخل  •

•1-  pπ(L)→dπ(M)   : 

للفلز ،  d اوربتالمع  للٌكاند σالعمودي على اصرة  p اوربتالٌتداخل •
 بااللكترونات ممتلىء للٌكاند  p اوربتالٌحصل هذا النوع عندما ٌكون 

للفلز المركزي فارغ او ٌحتوي على الكترونات قلٌلة وفً   d واوربتال
فهو  اللٌكانداما   +Fe3+ ,Co3+ Mn7+ , Cr6العالً مثل  التاكسدحالة 

 -F- , Cl- , H2O , SCNمثل   لاللكتروناتالواهبة  اللٌكانداتمثال على 

LMCT 

 



2-  dπ(M)→dπ(L)  : 

الذي ٌقع فً نفس المستوي مع  اللٌكاندالفارغ فً  d اوربتالٌتداخل 
 اوربتالللفلز ، ٌحصل هذا النوع مع الفلزات التً ٌكون فٌها  d اوربتال

d على اكبر عدد ممكن من االلكترونات أي ٌكون  اوٌحتوي ممتلىء
 اللٌكاندوٌحتوي  +Fe2+ , Co2+ ,Ni2الواطئة مثل  التاكسدالفلز فً حالة 

Cl- , PR3 , PX3مثل (  لاللكتروناتمستقبل ) فارغ  d  اوربتالعلى 
 , 

SR2  

 

MLCT 

 
 



•dπ(M)→pπ*(L)  : 

ٌحصل هذا  لالكتروناتالمستقبلة  اللٌكانداتهذا مثال آخر على   •

الحاوٌة على عدد كبٌر من  التاكسدالنوع فً الفلزات واطئة 
 لاللكتروناتمستقبلة  لٌكانداتمع   d اوربتالااللكترونات فً 

 , -CO , CN فارغة مثل  *πجزٌئة نوع  اوربتاالتتمتلك 
NO+ والباي بردٌن فٌنانثرولٌن 10-1مثل  االروماتٌةواألنظمة. 

MLCT 

 



 

 

 الصغبئكمشكرا  


