
 The classification of Organometallicتصنيف المركبات العضوية الفلزية 

compounds   

تشمل المركبات العضوية الفلزيةالمشخصة تنوعات واختالفات كبيرة لالنواع والتراكيب 

بواسطة االختالف في الترتيبات االلكترونية للذرات الرئيسية )ذرة الفلز( وانواع اآلواصر التي يمكن 

نيف المركبات العضوية الفلزية ترتبط بها باختالف موقعها في الجدول الدوري، ولذلك يمكن تصان 

 المشتقة الى:

مركبات فلزات العناصر الرئيسية )الممثلة(: والتي تتضمن تكوين االواصر بمشاركة  -1

( في التاصر مع الكاربون في المركبات العضوية s & pاالوربيتاالت االلكترونية نوع )  

 لزية.الف

بصورة عامة فان مجموعة العناصرالممثلة )الرئيسية( تكون اواصر تساهمية من نوع سيكما 

( والفزات القلوية الترابية alkali metalsبين الفلز والكاربون ويستثنى منها الفلزات القلوية )

(alkaline earth metals .)( والتي تكون بشكل عام مركبات آيونية )اواصر ايونية 

ت فلزات العناصر االنتقالية: والتي تتضمن تكوين االواصر بمشاركة االوربيتاالت مركبا -2

   في التاصر مع الكاربون في المركبات العضوية الفلزية. (d & f)االلكترونية نوع 

تعمل على تكوين نوع من االواصر تعرف باالواصر ذات النقص ان العناصر التالية  -

 Alوااللمنيوم  Beوالبريليوم  Li( هي الليثيوم Electron deficient bondsااللكتروني )

 . B، البورون  Mgوالمغنسيوم 



ان العناصر االنتقالية تعمل على تكوين اواصر باي المعقدة وتتضمن انواع منها اضافة الى  -

 استطاعتها تكوين االصرة التساهمية نوع سيكما كما سوف نوضح ذلك في ما بعد.

  The metal-carbon bondsالكاربون انواع االصرة بين الفلز و 

 -ان صفات المركبات العضوية الفلزية تتحدد بشكل قاطع بطبيعة واستقرارية اواصر فلز

كاربون فيها، وان حقيقة كون بعض المركبات تشتعل تلقائيًا في الهواء بينما يكون البعض االخر 

 -في فعالية آواصرها من نوع فلز ثابت تمامًا بوجود االوكسجين يعود ذلك بشكل رئيسي الى الفرق

 كاربون ومن العوامل التي تؤثر على السلوك الكيميائي للمركبات العضوية الفلزية هي:

 وجود أوربيتاالت فارغة او مزدوجات الكترونية على ذرة الفلز. .1

 . Delocalizationأحتمالية انتشار االلكترونات وعدم التمركز  .2

 حجم المجاميع العضوية. .3

ومن خالل ذلك  سلط تاثيرًا كبيرًا على السلوك الكيميائي للمركبات العضوية الفلزيةكل هذه ت

كاربون وقد تعطي اختالفات واسعة بين المركبات العضوية الفلزية  -تؤثر على فعالية اآلصرة فلز

 المشتقة من العنصر نفسُه.

جزئي بين  لتاصر بشكلان االنواع التقليدية لالواصر االيونية او التساهمية تستطيع تفسير ا

ذرات الفلز والجزيئات المرتبطة بالفلز. ان خصوصية او الصفة غير المألوفة لبعض المركبات 

العضوية الفلزية هي قدرة جزيئات عضوية غير مشبعة بأمكانها ان تتواجد بشكل منفرد من ان تربط 

 نفسها مع ذرة الفلز التي تكون في حالة تأكسد صفر.



اآلواصر في المركبات العضوية الفلزية غير موجودة في مركبات  انواع منان وجود 

 كيميائية اخرى يساهم كثيرًا في الفهم العام لطبيعة هذا التآصر ، وانواع هذا االواصر هي:

  Ionic bondاالواصر اآليونية -1

تتواجد هذه االواصر فقط في مركبات الفلزات القلوية والقلوية الترابية حيث يتواجد الفلز 

، Carbanionوتتواجد المجموعة العضوية بشكل آيون كاربوني سالب  +Mبشكل اآليون الموجب 

او تكون  Ethylsodiumوقد تكون الشحنة السالبة مستقرة على ذرة كاربون معينة كما في مركب 

على ذرة كاربون انما منتشرة على عدد من ذرات الكاربون كما  Delocalized bondغير متمركزة 

 .Cyclopentadienyl Sodiumفي 

  
 

 Ionفي مثل هذه الحالة تتكون الجزيئة العضوية الفلزية عن طريق االزدواج االيوني 

pairing يمكن افتراض بعض الدرجة من الصفة التساهمية تتواجد حتى في هذه المركبات خاصة ،

كاربون  -عندما التكون هنالك مذيبات تفصل االيونين، وبسبب صفتها االستقطابية فان آصرة فلز

( تظهر درجة معينة من الصفات اآليونية، ومن ناحية ثانية وعندما يكون المستقطبة )



ولغرض الوصول لذلك  Carbanionالمجموعة العضوية بشكل هنالك انفصام تام للشحنة تتواجد 

 .Electronegativityمن الضروري وجود فرق كبير وكافي في السالبية الكهربائية 

( لالصرة يمكن حسابها بشكل تقريبي من العالقة التي وضعها iان نسبة الصفة االيونية ) 

Pauling  

𝑖 = 1 − 𝑒−0.25 (𝑋𝐴−𝑋𝐵)2 

 المكونة لالصرة. A,Bهي السالبية الكهربائية للذرات  XA,XBحيث ان  -

( وبذلك تظهر اكبرصفة ايونية X∆تتميز الفلزات القلوية والقلوية الترابية بان لها اكبر قيمة )

فلز، ويجب ان ال توخذ قيم فرق السالبية الكهربائية بشكل حرفي، حيث في  -في اواصرها كاربون

( وذلك X∆كاربون الصفة التساهمية اكثر مما تقترحُه ) -اصرة فلزمركبات الليثيوم العضوية تمتلك 

 بسبب االستقطابية العالية لذرة الليثيوم.

اواصر اكثر  Mg, Beيكون كل من  IIAومن الضروري ان نذكر هنا انُه في المجموعة 

للفلزات تساهمية من الكاليسيوم وفلزات المجموعة االخرى االثقل. وفي المركبات العضوية الفلزية 

الواطئة )أفضلها درس هو الصوديوم( تحمل المجاميع العضوية في الغالب شحنة سالبة كاملة مكونة 

carbanion الكيميائي  وان مركز االيون السالب يكون السبب في الفعالية العالية وتحديد السلوك

من االنواع ) لهذه المركبات، وان الشحنة السالبة يمكن ان تستقر في االوربيتاالت المهجنة 

Sp,Sp2,Sp3 :) 



 

في  بسبب الزيادة Sp3>Sp2>Spيون الكاربوني السالب حيث يكون الترتيب تقل فعالية اال

الترتيب نفسُه، يمكن مالحظة هذه الفوارق بسهولة  السالبية الكهربائية الفعالة لذرات الكاربون وحسب

 في السلوك الكيميائي لمركبات الصوديوم العضوية )على سبيل المثال قابليتها لشطر االيثرات(.

ان تثبيت االيون الكاربوني السالب يصاحبه نقصان في الفعالية وغالبًا ما يصاحب ذلك 

حنة السالبة على عدة ذرات كاربون، يحصل هذا تكوين مركبات ملونة يحصل ذلك عندما تنتشر الش

C5H5المذكور اعاله  Cyclopentadienylعلى سبيل المثال في ايون 
 Benzylوايون  -

(C6H5CH2
الى ذرات  methylene، حيث بامكان ايون البنزيل ان يوزع الشحنة من مجموعة (-

 الكاربون الستة للحلقة، مما يؤدي الى امتداد نظام االلكترونات باي. 

 .Benzylانتشار الشحنة السالبة في ايون 

نوع اخر اقل شيوعًا من المركبات العضوية الفلزية تتكون باضافة الكترون يعطى من هنالك 

لز القلوي الى النظام االلكتروني للهيدروكاربون االروماتي مثل الفلز )يهب االلكترون من الف



Naphthalene بدون استبدال الهيدروجين، ان االلكترون المعطى يستقر في االوربيتال الجزيئي )

πالمضاد للتاصر )
C10H8( للهيدروكاربون االروماتي لتكوين جذر ايون سالب مثاًل )*

( وان هذه -

قوي القطبية، ان طاقة التمذوب اليون الفلز الموجب تساعد على تثبيت العملية ممكنة في وسط 

Na+ C10H8الناتج االيوني، ان مثل هذه المركبات )
 ( تكون ملونة وتظهر فعالية كيمياوية عالية.-

في الكيمياء العضوية الفلزية بسبب كاربون االيونية تلعب دورًا متواضعًا  -ان اواصر فلز

 والتي تشارك في تكوين المركبات. Be, Liهي قليلة فيما عدا  IA,IIAجاميع كون عدد من فلزات الم

حساسة جدًا تجاه الرطوبة بسبب االيونية  بصورة عامة تكون المركبات العضوية الفلزية

والذي يستخلص بروتون من الماء لتكوين هيدروكاربون القاعدية العالية لاليون الكاربوني السالب 

الفلز القلوي، كما انها )اي المركبات العضوية الفلزية االيونية( فعالة تجاه تاركًا هيدروكسيل 

 االوكسجين.

        ثنائية االلكترونات( -اواصر سيكما التساهمية )ثنائية المركز-2

Sigma-covalent bonds (Bicentric-Bielectronic) 

)الممثلة، الرئيسية( اآل  يعد هذا النوع من االواصر مثالية لجميع العانصر غير االنتقالية 

انها تتواجد ايضًا في المركبات العضوية للفلزات االنتقالية، وهي اواصر تساهمية تقليدية تتكون 

-Al-C, As-C, Pb-C, Snبأزدواج الكترونين ذاتا برميين متعاكسين. فمثاًل تعد االواصر التالية 

C  ( معتمدة على فرق السالبية الكهربائية بين ذات صفة قطبية من نوع )اواصر تساهمية

 Electronالذرتين، ومن الضروري ان نذكر هنا ان وجود معوضات ساحبة لاللكترونات 



withdraw  على المجموعة العضوية )مثل تعويض الهيدروجين بالفلور( يزيد من استقرارية أواصر

(M-Cفمثاًل تعد مركبـ ،) ـــاتM-CF3, M-C6H5  اكثر استقرارًا حراريًاmore stable thermal 

. تتواجد االواصر من نظيراتها من المركبات غير المعوضة بالفلور خاصتًا عندما يكون الفلز انتقالي

التساهمية في المركبات العضوية الفلزية لجميع العناصر فيما عدا العناصر التي ذكرت سابقًا والتي 

 ر ايونية. تكون اواص

 Homolepticتسمى  MRnتكون عناصر المجموعة الرئيسية مركبات من نوع 

compounds  مثلPbEt4  ،ويشير هذا االسم الى ان جميع المجاميع المرتبطة بالفلز تكون متماثلة

العدد التكافؤي للعنصر  nكاربون نوع سيكما، حيث يمثل  -من اواصر فلز nفتحتوي على العدد 

 (.Homoleptic compounds MRnونادرًا ما تكون الفلزات االنتقالية مركبات من هذا النوع )

 Kineticان عدم االستقرارية لهذه المركبات تعزى الى عوامل حركية االصل )كاينتيكية 

source وتنشأ عادة من عدم امتالء اوربيتاالت )d زواج االلكترونية تمأل اال ولكن عندما تتواجد

تعمل  d، فمثاًل اوربيتاالت CO, PR3, C5H5مثل  πالتي يهبها الليكاندات المستقبلة اللكترونات 

على زيادة االستقرارية الكاينتيكية لمركبات العناصر االنتقالية بسبب نوع الليكاند المعوض/ فمثاًل 

يعد مستقرًا بسبب منح  Ti(π-C5H5)2غير مستقر عند درجة حرارة الغرفة ولكن  Ti(CH3)4يكون 

 في الفلز. dااللكترونات من قبل الليكاندات الى االوربيتال 

والسبب الثاني في عدم استقرارالمركبات العضوية الفلزية الحاوية على اواصر سيكما هو ميل 

-ß)يسمى هذا النوع حذف بيتا  olefinعلى شكل اوليفين حذف المجموعة العضوية الن تُ 

elimination .مع تكون هيدريد الفلز ) 



 

غير ممكن بسبب بنية المجموعة العضوية على سبيل المثال  ßوالكن عندما يكون حذف 

وبالتالي  ßعندما يكون تركيب المجموعة العضوية بالشكل التالي فمن غير الممكن حصول حذف 

 فان مركبات الفلزات االنتقالية ذات التاصر سيكما تصبح مستقرة.

 

تحدد استقرارية المركبات العضوية الفلزية ذات التاصر سيكما بعوامل ثرموداينميكية اضافة 

الى العوامل الكاينتيكية، ويرتبط االستقرار الثرموداينميكي مع حرارة التكوين ويمكن الحكم عليها 

 M-CH3باالستعانة بطاقات االواصر، ويوضح الجدول االتي طاقات تفكك العديد من االواصر نوع 

 للفلزات غير االنتقالية.

 kJ/molمقاسة بوحدة  للفلزات غير االنتقالية M-CH3طاقات تفكك االواصر نوع 
314 N 347 C 364 B - Be 
276 P 293 Si 276 Al - Mg 
230 As 247 Ge 247 Ga 176 Zn 
218 Sb 218 Sn 172 In 138 Cd 
142 Bi 155 Pb - Tl 121 Hg 



حيث تقل طاقة االواصر عند النزول من اعلى المجموعة الى اسفلها حيث يكون      

ذات صفات اكثر انتشارًا الى الداخل في العناصر الثقيلة )اسفل المجموعة( مما  S,Pاالوربتالين 

اقل كفاءة. ان المركبات ذات  Spnيؤدي الى كون التداخل مع االوربيتاالت الكاربونية المهجنة  

( تتبلور بسهولة ويترسب الفلز، CdR2, HgR2, PbR4, BiR3( الضعيفة مثل )M-Cاواصر )

ي الفلز والهيدروكارونات الناتجة، وهي مركبات غير مستقرة ثرموداينميكيًا نسبة الى نواتج تفككها وه

من ناحية ثانية يمكن عزل المركبات بسبب استقراريتها الكاينتيكية بسبب عدم توفر ميكانيكية للتفكك 

 ا طاقة تنشيط واطئة بما يكفي لكي يتفكك المركب بسهولة.له

( فانها تمتلك BR3, SiR4, PR3اما المركبات العضوية الفلزية للعناصر االخف مثل )

 استقرارية حرارية اعلى بكثير وال تظهر اي ميل للتفكك واعطاء الفلز الحر.

تزداد االستقرارية الحرارية للمركبات العضوية الفلزية بازدياد الصفة  وكما ذكرنا سابقاً 

كاربون فمثاًل المجاميع المعوضة بالهالوجينات وخاصة الفلور تكون مركبات  -القطبية آلصرة فلز

اكثر استقرارًا من نظيراتها غير المعوضة بالفلور، كذلك تميل المجاميع االروماتية لتكوين مركبات 

 ًا من المجاميع االلفاتية.اكثر ثبات

تعد جميع المركبات العضوية الفلزية غير مستقرة من الناحية الثرموديناميكية بالنسبة 

وينعكس ذلك في حرارة االحتراق العالية لها والناتجة من تكوين نواتج مستقرة )اكاسيد الفلزات  لالكسدة

كسدة المالحظة لبعض المركبات العضوية وثنائي اوكسيد الكاربون والماء(، وان االستقرارية ضد اال

يتيكية وبالتحديد عدم توفر ميكانيكية تعود مرة اخرى الى العوامل الكاين SiR4, SnR4, HgR2مثل 

اكسدة ذات طاقة تنشيط واطئة، وان مثل هذه االستقرارية الحركية عادة تالحظ في المركبات التي ال 



ات طاقة واطئة، وبالعكس فان مثل هذه الميكانيكية تكون تمتلك ذراتها المركزية اوربيتاالت فارغة ذ

مفضلة بوجود اوربيتاالت فارغة ونتيجة لذلك تكون المركبات العضوية الفلزية لبعض العناصر مثل 

AlR3, ZnR2, NaR, LiR  قابلة لالشتعال تلقائيًا في الهواء. في حاالت اخرى تنشأ عدم

 BiR3, SbR3مثل المركبات  Lone pairاالستقرارية الحركية من وجود زوج منفرد من االلكترونات 

 والتي هي مراكز فعالية.

تكون المركبات العضوية الفلزية رباعية التكافؤ للعناصر من السيليكون الى الرصاص غير 

الوكسجين الجو ويمكن التعامل معها في الهواء، بينما تكون المركبات العضوية للمجاميع حساسة 

 اكثر حساسية. IIIA, VAالمجاورة 

 كاربون تتحلل مائيًا بسهولة طبقًا للتفاعل العام:  -ان بعض اواصر فلز

 

وتكون مفضلة عند وجود  M-Cتعتمد استقرارية المركبات تجاه الماء على قطبية االصرة 

اوربيتاالت فارغة واطئة الطاقة على الفلز، حيث ُتسهل االوربيتاالت الفارغة ميكانيكية التحلل المائي 

لة ذات طاقة التنشيط الواطئة عن طريق احتمالية تناسق الماء في هذه الحالة مع فلز في الحا

حساسة للماء  GaR3, AlR3, MgR2, ZnR2، فمثاًل تعد المركبات Transition stateاالنتقالية 

كاربون ووجود االوربيتاالت الفارغة على ذرة الفلز. ومن ناحية  -بسبب الصفة القطبية الصرة فلز

د اوربيتال ثابتة اتجاه التحلل المائي على الرغم من وجو  BR3ثانية تعد مركبات البورون من النوع 

اذن تلعب العوامل الحركية  .كاربون -فارغ على البورون وذلك بسبب القطبية الواطئة لالصرة فلز



تكون دورًا مهمًا في تحديد استقرارية المركبات العضوية الفلزية اتجاه التحلل المائي ونفس االعتبارات 

الكواشف الباحثة عن النواة االخرى مثل نافذة عند الحكم على فعالية المركبات العضوية الفلزية اتجاه 

 الكحول واالمينات والحوامض والخ والتي تمتلك ذرة هيدروجين قابلة لالستبدال.

االواصر الناقصة الكترونيًا )االواصر متعددة المركز غير المنتشرة(  -3

Electron-Deficient bonds (Localized Polycentric Bonds ) 

( على M=Al, Be( حيث )M…CH3…Mمن النوع ) يمكن تفسير االواصر الجسرية

اساس ان المزدوج االلكتروني الواحد يربط ثالث ذرات، وتكون هذه االواصر اضعف من االواصر 

الشائعة، وتتكون عندما يكون عدد الكترونات التكافؤ الجاهزة لتكوين االواصر قليلة جدًا التساهمية 

 باالزواج االلكترونية.بحيث ال تمأل جميع االوربيتاالت التآصرية 

( بوليمرية على AlR3( وااللمنيوم )BeR2ُتكون بعض المركبات العضوية الفلزية للبريليوم )

الرغم من وجود نقص في األزواج االلكترونية المنفردة على المجموعة العضوية والتي تكون قادرة 

( تجمع هذه المركبات عن طريق تكوين Datineعلى عمل جسور مع الفلزات بأواصر تناسقية )

بشكل دايمر  2[Al(CH3)3]اواصر ناقصة الكترونيًا او متعددة المركز. وعلى سبيل المثال يكون 

 بين ذرات االلمنيوم. CH3حيث تحصل الديمرة عن طريق تكوين جسور من 

 



تحتوي على اربع اوربيتاالت  Sp3تكون االصرة الجسرية أطول من االواصر من نوع 

متكافئة بشكل رباعي السطوح تنشغل اثنان منها بتكوين اواصر سكما اعتيادية ذات الزوج االلكتروني 

Al-CH3 مستعماًل الكترونين من الكترونات التكافؤ لاللمنيوم كما في الشكل  

13Al 1s2 2S2 2P6 3S2 3S1 G.S.  )الحالة االرضية المستقرة( 

13Al 1s2 2S2 2P6 3S1 3S2 E.S.   )الحالة المثارة(  

حيث يالحظ في الحالة المثارة توافر ثالث الكترونات مفردة في االوربيتاالت الذرة مع اوربيتال فارغ 

)اوربيتاالت التكافؤ( في ذرة االلمنيوم، اما الكاربون فمن المعروف ان االوربيتاالت الذرية الخارجية 

تحتوي على اربع الكترونات مفردة، فلذا عند تكون االصرة التساهمية االعتيادية بين ذرة االلمنيوم 

وذرة الكاربون فان كال االلكترونين في غالف التكافؤ لذرة االلمنيوم قد شغل في تكوين االصرة وقد 

فارغ له القابلية على استقبال االلكترون المفرد تبقى اوربيتال يحتوي على الكترون مفرد واوربيتال ذري 

 الموجود على ذرة الكاربون لمجموعة المثيل الثالثة وكما يوضح الشكل التالي:

 

 
اوربيتال ذري يحتوي على  اوربيتال ذري فارغ

 الكترون واحد
ثالث اوربيتاالت ذرية 

 تحتوي على الكترونين فقط



االلكترون ناقصة الكترونيًا بالمقارنة مع االواصر تكون االواصر ثالثية المركز ثنائية 

التساهمية االعتيادية ولذلك تكون اضعف من االواصر ثنائية المركز وذلك لكون الكثافة االلكترونية 

مرات )ثنائية التي تربط الذرات قليقلة ومن ناحية ثانية تكون لهذه االواصر قوة كافية لتعطي داي

الدايمرات هي  الجزيئة( للعديد من ثالثي الكيل االلمنيوم عند درجة حرارة الغرفة، وان طاقة تفكك هذه

 وهي مقاربة مع طاقة تفكك االصرة التساهمية ثنائية االلكترون الضعيفة. 84kJ/molبحدود 

يعطي ايضًا دايمر)ثنائي الجزيئة( ويعتقد  Triphenyl aluminumومثال اخر هو المركب 

لذرة كاربون  PZاوربيتال تشارك في تكوين الجسور من خالل  phenyl groupبان مجموعة الفنيل 

 حلقة الفنيل مع بعض التشويش في الصفة االروماتية للحلقة.

 

 اواصر ثالثية المركز هي:من االمثلة االخرى للمركبات التي تحتوي على 

 

 (π-C5H5)2-M(Л-CH3)2-Al(CH3)2  



  Sc, Y, Dy, Ho, Er, Tm, Ybهي ذرة احد الفلزات  Mحيث ان 

يحتوي على آصرة  (Trimers)فيكون بشكل ترايمر R2AlHاما بالنسبة للمركب 

(Al…H…Alالجسرية، ويمكن )  تفسير التاصر في المركب ثنائي مثيل بريليوم

Dimethylberylium   بنفس االسلوب، حيث ُيكون هذا المركب سالسل ترتبط فيها ذرات البريليوم

Be  بجسرين من(Be…CH3…Be)  وُتكون كل ذرة من ذرات البريليوم محاطة باربعة ذرات كاربون

اهمية من نوع سكما اعتيادية بين ذرة والتوجد آصرة تس Tetrahedralبهيئة رباعي السطوح 

تكون مساهمة في  Sp3( ان جميع اوربيتاالت للبريليوم من نوع Be…Cالكاربون وذرة البريليوم )

 ثنائية االلكترون. -تكوين الجسور ثالثية المركز

 

 

يقتصر على العناصر التي تتصف  ان تكوين اآلواصر متعددة المركز الناقصة الكترونياً 

 بالصفات التالية:

اوربيتال مهجن فارغ 
 لذرة البريليوم

يحتوي اوربيتال مهجن 
كاربونلذرة ال الكترون واحد  

 ةمهجن ذرية اوربيتالثالث 
 يحتوي الكترونين فقط



الكترون وااللمنيوم  2يكون غالفها التكافؤي أقل من نصف ممتليء )يمتلك البريليوم  -1

والذي  Sp3المكون من اربعة اوربيتاالت مهجنة نوع الكترون في غالفيهما  3يمتلك 

 يتطلب ثمانية الكترونات لكي يمتليء تمامًا(.

القطر الذري ذرة الفلز تكون سهلة األستقطاب ) بسبب كون نسبة الشحنة الى نصف  -2

 منخفضة(.

ان تكوين مثل هذه اآلواصر يعكس الميل القوي للذرات ألستعمال اوربيتاالتها والكتروناتها التكافؤية 

       بشكل كامل قدر المستطاع في تكوين اآلواصر.

 


