
 Organometallic Chemistryالكيمياء العضوية الفلزية 

 

يمكن ان تعرف الكيمياء العضوية الفلزية بأنها فرع المعرفة الذي يتعامل مع المركبات 

 كاربون. -التي تحتوي على االقل آصرة واحدة من نوع فلز

Organometallic chemistry: Is the discipline dealing with compounds 

containing at least one direct Metal-Carbon bond. 



 وتبعًا لهذا التعريف فان المركبات التالية: 

- [Al(OC2H5)3] الكوكسيد  -نوع االصرة فلزMetal-alkoxide  

- [LiN(CH3)3]  امايد  –نوع االصرة فلزMetal-amide  

- [M(acac)n]  )نوع االصرة تناسقية )كليتيةChelate compound (complex)  

- [M(OOCR)n]  )نوع االصرة ايونية )امالح الحوامض الكاربوكسيليةMetal salts of 

carboxylic acid  

عضوية فلزية على الرغم من انها تحتوي ذرات الفلز  اعاله مركبات التعتبر مركبات

والمجاميع العضوية، فهي مشتقات امالح عضوية وليست مركبات عضوية فلزية. وبذلك يمكن ان 

 يصبح التعريف اعاله:

الكيمياء العضوية الفلزية تتعامل نع المركبات التي تكون المجاميع العضوية قد ارتبطت 

تم رة ذات كهروسالبية اقل من ذرة الكاربون، وضمن هذا التعريف عن طريق ذرة الكاربون مع ذ

استبعاد المركبات العضوية الحاوية على الهالوجينات الخفيفة من حقل الكيمياء العضوية الفلزية، 

ولكنه تضمن المركبات العضوية للبورون والسليكون والزرنيخ، اما المركبات العضوية للفسفور فان 

ى الرغم من كونها اقل سالبية كهربائية من الكاربون اآل ان المركبات العضوية لها مكان متميز فعل

للفسفور لم تضمن مع المركبات العضوية الفلزية وتدرس كفرع مستقل وكذلك فان صفات الفسفور 

 غير الفلزية يجعل من الصعوبة ان نطلق على مركباته عضوية فلزية. 



)فيما عدا الغازات النبيلة( مركبات حاوية على من الناحية العملية تكون جميع العناصر 

أواصر مع الكاربون. اذن تتضمن الكيمياء العضوية الفلزية المركبات العضوية الحاوية على االفل 

آصرة مباشرة بين ذرة الكاربون وعناصر الفلزات القلوية والقلوية الترابية والعناصر غير االنتقالية 

والالنثنيدات والالكتنيدات( وبعض  dنتقالية )عناصر القطاع ( والفلزات اال4,5,6)المجموعة 

 العناصر الالفلزية مثل البورون والسليكون واالنتيمون والتيليريوم(.

 لمحة تاريخية عن تطور الكيمياء العضوية الفلزية:

مرت الكيمياء العضوية الفلزية بالديد من المراحل لتطور هذا العلم ويمكن ان يتضمن لقد 

 االكتشافات التالية:اهم 

 3As(CH—As2)3(CH(2( او Cacodylالمعروف )حضر المركب العضوي الفلزي االول  -1

Tetramethyldiarsine  وهو سائل ذو قوام زيتي سام جدًا وذو رائحة كريهة جدًا يحترق

  Louis Claude Cadet deتلقائيًا عند مالمسة الهواء الجوي حضرة العالم الفرنسي )

Gassicourt( ومنه اشتق اسمه )Cacodyl كما ان ناتج التفاعل قد احتوى على )

and cacodyl oxide dicacodyldimethylarsenous oxide (  )O 2As)2)3((CH 

 .وبذلك يعتبر العالم لويس كالودي هو مؤسس الكيمياء العضوية الفلزية.

 Alkylzincبتخليق مركبات الكيل الزنك  Franklandقام العالم   1849في عام   -2

compounds  :كما في المعادلة 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Claude_Cadet_de_Gassicourt
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Claude_Cadet_de_Gassicourt


بصورة مباشرة وبشكل متتالي وبعد تحضير مركبات الكيل الزنك تم تحضير المشتقات  -3

 ,Mercury, Antimony, Tin, Lead, Cadmium, Aluminumالعضوية للعناصر 

Magnesium  وهذه مشتقات  1870وعناصر المجموعات الرئيسية الفلزية بعد عام

 صرة نوع سيكما بين الفلز وذرة الكاربون.العناصر الفلزية غير االنتقالية والتي تحتوي على ا

رغم التطور الذي شهدته الكيمياء العضوية الفلزية اال ان معرفة تحضير مشتقات فلزية مع  -4

التي تتاصر مع  Alkenesمركبات عضوية غير مشبعة لم تكن معروفة وخاصة االولفينات 

ة للفلزات االنتقالية على يد العالم الفلزات االنتقالية، لذلك كانت والدة الكيمياء العضوية الفلزي

W.C. Zeise  والذي تمكن من تحضير معقد البالتين لـ 1927في عامethylene  ،

وعلى الرغم من ان هذه المركبات قد درست في بعض المختبرات وقد حضرت بضع 

( مع الفلزات النتقالية، اآل انه لم تدرك Butadieneمعقدات لالوليفينات االخرى )مثل 

 .N.J.Sعندما فسر تركيبها البنائي من قبل العالم  1950يتها اآل الى مابعد العام اهم

Dewar  ومن ثم من قبل العالمينChatl & Duncauson . 

 

التركيب ثالثي االبعاد لكيمياء العضوية الفلزية كان يتركز بشكل خاص على كيمياء  -5

الكاربونيل والتي عولجت في بعض االحيان كمركبات تناسقية، والتي قد اكتشفت بواسطة 



Mond  والتي تضمنت  1890الذي قام بتحضير الول مرة عامNickel carbonyl & 

Iron carbonyl. 

مناصفة  1912والذي حصل على جائزة نوبل عام  كرينيارد كاشفهاكتشف  1900في عام  -6

 Barbierطالبًا مع استاذه  Grignardحيث تم االكتشاف عندما كان  P.Sabatierمع 

 . Znبدل  Mgواجروا التفاعل االتي، الذي استعمل فيه 

 
 Alkylationحيث يستعمل كاشف كرينيارد اآلن بشكل واسع كعامل او كاشف لأللكلة 

reagent (RMgX). 

 ,Kealy, Pausonبواسطة  1951عام  Ferroceneلقد كانت نقطة التحول باكتشاف  -7

Miller, Tebboth & Termamine  باالضافة الىFischer & Wilkinson  اللذان طورا

. ان هذا 1973العضوية الفلزية ليحصال على جائزة نوبل  بشكل واسع وشامل الكيمياء

االكتشاف ومعرفة نوع جديد من التآصر بين الفلزات والجزيئات العضوية غير المشبعة قد 

تغيرت  Ferroceneحفز أهتمام واسع جدًا في دراسة مثل هذه المركبات ومع اكتشاف 

 الفكرة التقليدية )الكالسيكية( للكيمياء العضوية الفلزية الى النظرية الحديثة لها.

هو حالة رنين انتقالية  ferroceneواالخرين ان شكل المركب الجديد   Pausonفقد اقترح 

 بين الصيغتين ادناه:



 
    كانت الصيغة التالية: Fischer & Wilkinsonاما اقتراح 

 
 .X-rayواخيرًا بواسطة  NMRو IRوالتي تم تاكيدها من خالل دراسة 

هاليد فلز انتقالي  ) لمزيج عامل مساعد يتكون من Ziegler & Nattaان استخدام العالمين  -8

transition-metal halide TiCl4  / الكيل االلمنيومAlR3 )  في بلمرة االوليفينات مثاًل

(polyethylene في ضغط منخفض وحصال على جائز نوبل عام )1963. 

 [RhCl(PPh3)3]المركب  Wilkinson & Cotteyاكتشف العالمين  1965في عام  -9

 كعامل مساعد غير متجانس لهدرجة االلكين.

 .[(  )I(CO)4Cr]معقدات الكاربين  Fischerحضر العالم  1973في عام  -10

على جائز نوبل وذلك  Brown & Wittingحصال العالمين  1979وفي عام  -11

لقيامهما باستخدام مركبات البورون العضوية ومركب مثلين فوسفوريز في التخليق او 

 االصطناع العضوي.



بتفاعالت االنتقال في  Bergmen & Grhamقام العالمين  1983في عام  -12

مع االلكانات اي  االنتقالية الفلزية العضوية لمركبات intermolecular reactionالجزيئة 

 (.C-Hتفاعل االصرة )

اضيف نطاق جديد الى الكيمياء العضوية الفلزية وذلك عن طريق تضمين الفعالية  -13

عضوية فلزية  -التي تعرف بمركبات البايوالبايولوجية لبعض المركبات العضوية الفلزية 

لصناعية مثل مركبات السيليكون العضوية ورباعي اضافة الى التطبيقات البيئية والتطبيقات ا

 اثيل ورباعي مثيل الرصاص المضاد للفرقعة والمضافة الى الوقود ومثبتات البوليمرات.

   


