
  المرحلة الثالثة  –الكیمیاء الالعضویة 

  المحاضرة الخامسة

  Molecular orbital theoryنظریة االوربیتال الجزیئي 

بدایة وللتذكیر بھذه النظریة والتي تم تناولھا في مراحل سابقة انظر المخطط التالي 
  وجزیئات اخرى F2 and O2لجزیئتي  MOTوالذي یمثل 
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یالحظ كیف تتحد االوربیتاالت الذریة مع بعضھا للغالف  اتومن ھذا المخطط
تابع بدقة تسلسل طاقات ھذه ( لتكوین اوربیتاالت جزیئیة  pالخارجي لعناصر الركن 

  )االوربیتاالت



وخصوصا في تكوین معقدات بین ایونات الفلزات االنتقالیة   dوفي حالة الركن 
تعتمد فكرة ھذه النظریة على التأصر التساھمي في المعقدات على ولیكاندات مختلفة ف

عكس نظریة المجال البلوري التي تفترض وجود تأصر أیوني ، ولغرض تبسیط 
  .رة ھذه النظریة ھناك العدید من العوامل المؤثرة في ھذا السیاقفك

على اساس نوع  )كما تم االشارة الیھ في المحاضرات السابقة(تصنف اللیكاندات 
مثل نوع االول الذي یتأصر بطریقة سكما الف. المنح ان كان من نوع سكما او باي 

[Co(NH3)6]المعقد 
، فان ارتباط نوع سكما  Octahedralولھ الشكل الھندسي   3+

كحامض لویس ) الكوبلت الثالثي(ھو الذي یمیز التأصر بین الفلز المركزي 
یعني وجود مزدوج الكتروني ) سكما(، وھذا النوع من المنح الستة  NH3ولیكاندات 

الت ایون غیر مشارك على ذرة النتروجین باالمكان استقبالھ من قبل احد  اوربیتا
  .حقق مفھوم االرتباط بین حامض لویس وقاعدة لویسنا یتالكوبلت الثالثي وھ

    في حالة عناصر السلسلة االنتقالیة االولى فان االغلفة الذریة الخارجیة المتاحة ھي
ویكون تعریف التماثل لھذه االوربیتاالت في حالة التماثل   3d, 4s and 4pكل من 
  :كالتالي octahedralمن نوع 

s orbital = a1g 

p orbital = t1u 

d orbital split into : eg (dz
2 , dx

2
-y

2) 

                                 : t2g ( dxy , dyz , dxz) 

 LGOs( orbitals ligand group(وھذه المجموعة من الرموز تشكل مایدعى 
یعتمد على طریقة الترابط بین اوربیتاالت  MOوان بناء مخطط مستویات الطاقة لل 

  .یون الفلز المركزيأد واللیكان

  :بالشكل التالياوربتاالت الفلز وذج في الشكل ادناه تترتب مللن

   

 



 

والذي یبین االوریتاالت التاصریة ولمزید من االیضاح انظر المخطط التالي 
والفرق بینھما والذي  HOMO , LUMOوالالتاصریة والمضادة للتاصر وكل من 

   octΔیمثل 

  

  



  :یمكن تصنیفھ الى مایلي  Octahedralان بناء مخطط الطاقة لل 

1- Complexes with no metal–ligand pi-bonding 

مثل  في حالة وجود لیكاند ذات طبیعة ارتباط سیكما مع أیون الفلز المركزي
[Co(NH3)6]

      بین الفلز واللیكاند ینتج ستة اواصر ترابطیة  االرتباطفان   3+
bonding  وستة اخرى مضادة للترابطantibonding  اما الفلز فتتوزع ارتباطات

 . non bondingوتسمى االوربیتاالت الالترابطیة  t2gاوبیتاالتھ في 

یكون  )s,pاوبیتاالت دیدا وتح(التداخل بین اوربیتاالت اللیكاند واوربیتاالت الفلز 
أكثر بكثیر من  a1g and t1uلذلك ستكون استقراریة  dأعلى من تداخل اوربیتاالت 

eg سیكما فقط تكون قیمة  في ھذا النوع من المعقدات التي تحتوي علىوΔoct  فعلیا
  .*egو t2gبین 

عند رسم مخطط  low and high spinمن الضروري االخذ بنظر االعتبار حالتي 
  : االوربیتال الجزیئى وكما موضح في االمثلة التالیة

[Co(NH3)6]للمعقد  
 NH3على اعتبار ان   low spinوالذي یكون من نوع  3+

الكترون  12الكترون ، ستة في ایون الكوبلت الثالثي و 18، فان ھناك كاند ضاغط یل
تشغل ھذه بحیث ) الكترونین لكل جزیئة امونیا( من ستة لیكاندات من االمونیا 

  :االلكترونات الثمانیة عشر كل من االوربیتاالت الجزیئیة التالیة

a1g   2  electron 

t1u      6 electron 

eg      4  electron 

t2g     6  electron 

[CoF6]مثل المعقد  high spinاما في حالة 
فتترتب االلكترونات الثمانیة عشر  3-

وتكون  *egو  t2gلستھ الكترونات االخیرة بین بنفس النسق السابق باستثناء توزع ا
  :بالشكل التالي

a1g   2  electron 

t1u      6 electron 

eg      4  electron 



t2g     4  electron 

eg
*    2 electron 

 

2- Complexes with metal–ligand pi-bonding 

ھذا  وتصنف لیكاندات ھذا النوع من المعقدات یمتلك صفة المنح باصرة باي
  :النوع الى

1- π  donor ligands 

2-  π  acceptor ligands 

فان منح االلكترونات یتم من اللیكاند الى اوربیتاالت  π donor ligandففي حالة 
الفلز ویكون التداخل بین اوربیتاالت اللیكاند الممتلئة واوربیتاالت الفلز الفارغة ، اما 

االلكترونات من الفلز الى اللیكاند حیث فیكون منح π  acceptor ligand  في حالة  
بین اوربیتاالت الفلز الممتلئة واوربیتاالت اللیكاند الفارغة، ولتوضیح  یكون التداخل

وھي ھالیدات ذات  -Cl- , Br- , Iتشمل اللیكاندات  π donor ligandفان  ذلك 
الى ) Sولیس من (الممتأل  Pممتلئة ویكون المنح من اوربیتال  S+Pاوربیتاالت 

وكذلك  CO , NO , N2مثل  π  acceptor ligandsاوربیتال الفلز ، اما في حالة 
ویسمى ھذا االرتباط بالتأصر الرجوعي االلكینات فان المنح یتم من الفلز الى اللیكاند 

back donation  وھذا التأصر ھو بین الكترونات الفلز واوربیتاالت اللیكاند
ویكون محدودا للمعقدات الحاویة anti bonding                  المضادة للترابط

كلما قلت الحالة التأكسدیة ( على ایونات الفلزات ذات االعداد التأكسدیة الواطئة 
لالیون تزید الكثافة االلكترونیة وبالتالي تكون عملیة المنح الرجوعي من الفلز الى 

م تناول اللیكاند اول اوكسید ، ولتوضیح ھذا النوع من اللیكاندات سیت) اللیكاند اسھل
  :الكربون وھو لیكاند ضاغط ، حیث یكون التوزیع االلكتروني بالشكل التالي
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من ( pπ-pπفي اوربیتال الكربون الفارغ المبین اعاله فان ھناك منح من نوع 
ه ھذا االوربیتال الفارغ في الوكسجین باتجافي ا  pالمزدوج االلكتروني في اوربیتال 

،  وفي حالة تكوین معقد مع الفلز فان ھذا االوربیتال الفارغ یسعى الستقبال )الكربون
المزدوج االلكتروني من اوربیتاالت الفلز الممتلئة ولیس من االوكسجین وعندھا 

  back donationیكون التاصر من نوع 

   MOT diagram امثلة تطبیقیة على مخططات االوربیتال الجزیئي

1- π  donor MOT  

  

  

π  donor ligands  

  

           في ھذا المخطط فان االرتباط یكون بین ایون الفلز وست لیكاندات من نوع 
π  donor ligands)(  اوربیتاالت حیث أمتألتp  في اللیكاندات مما ادى الى ان

في  dاوربیتاالت تكون بمستوى طاقة أعلى من سكما ، ویحدث التداخل بینھا وبین 
و  t2gفي  bondingمؤدیا الى حدوث تأصر من نوع  dxy , dyz , dxzالفلز وتحدیدا  

antibonding  في*
2gt  ، وتكون قیمةoctΔ  بین المستویین*

2gt   و*
ge .  



والتي ھي  a1g  ، t1u  ,eg لغرض تسھیل رسم المخطط فقد حذفت اوربیتاالت ( 
  ) ل الالحقوكما مبین في الشك موجودة أصال

   

في المخطط التالي فھناك تداخل بین ایون الفلز وست لیكاندات من نوع مستقبالت 
)  π*-orbitals(ویكون اللیكاند حاوي على اوربیتاالت فارغة ) π acceptor (باي 

التداخل في ھذا النوع یحدث . وتتواجد في مستوى طاقة أعلى من اوربیتاالت سیكما
t2gفي   antibondingكذلك و t2gفي  bondingتأصر 

كما في المخطط السابق  *
t2gوالفرق بینھما ان 

eg على منأ( یقع في مستوى طاقة عالي   *
لذلك ستكون )  *

egو  t2gبین المستویین  Δoctقیمة 
*  

  

π acceptor ligands  



في المخططات اعاله حذفت االلكترونات ولم یتم ترتیبھا على مستویات الطاقة 
  .ا حالة عامةباعتبار انھ

  :مالحظات عامة على االنواع الثالث من المخططات المبینة في االشكال اعاله

 π  donorالى   sigma complexعند االتجاه من  Δoctتقل قیمة  -1
complex 

، كلما زاد مقدار  π  donorللمعقدات الحاویة على لیكاندات من نوع   2-
من حیث موقعھا في  -Clو   -Iیكانداتقارن بین ال(  Δoctالمنح كلما قلت قیمة 

  ).Δoctالسلسلة الطیفوكیمیاویة وقیمة 

  π acceptor ligandsعالیة في المعقدات الحاویة على  Δoctتكون قیمة  3-

  . low spinوتترتب الكتروناتھا وفق 

كلما زاد  Δoctتزداد قیمة  π acceptor ligandsالمعقدات الحاویة على  4-
السلسلة  في COو  -CNلیكاندات  الحظ موقع(باي  مقدار تقبلھا لصفة

   )العالیة باعتبارھا تشكل مجال بلوري قويΔoct  الطیفوكیمیاویة وقیمة 

  

و   bonding orbitalالحظ في الشكل التالي كیف تتوزع االوربیتاالت بین 
antibonding orbital  فمثال عندما یكون ھناك ثالث اوربیتاالت فيp  

ما بالطریقة التي تشغل ثالث اوربیتاالت في كل من ھاذین فتتوزع بینھ
  المستویین من الطاقة



  

  في االنواع الثالث Δoctفي الشكل التالي مقارنة بین قیمة 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sigma donor                    pi-donor                               pi-acceptor 

Fig- MOT energy levels diagram (comparison between the 3 
Types)   

Exercise : construct MOT of [Cr(CO)6] 

               (Cr has zero oxidation state.. Cr0) 

 

 



كل لیكاند یمثل مزدوج ( لبناء اي مخطط البد من معرفة عدد اللیكاندات  :المناقشة
فمثال الكروم یمتلك العدد ،  ونوع الفلز والعدد التأكسديونوع اللیكاند ) الكتروني

    وبما انھ فلز في ھذا المثال ولیس ایون 4S2 3d4: وترتیبھ االلكتروني  24الذري 
فان عدد الكترونات الغالف الخارجي فیھ تكون ) وھذه حالة ممكنة في المعقدات ( 

ستة ، ولما كانت ھناك ست لیكاندات فان المجموع الكلي اللكترونات اللیكاندات 
ى شرط معرفة طبیعة اللیكاند وبما وھذه تتوزع على المخطط عل 18فلز تساوي وال

فیتم اختیار المخطط على اساس  π acceptor ligandsھو من صنف  COان 
  تدرج مستویات الطاقة في ھذا الصنف

  

Reference: CATHERINE E. HOUSECROFT AND ALAN G. SHARPE , 
INORGANIC CHEMISTRY, 2nd edition ,2005. 

  

  


