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 تحضيرهة ثورة في مجال الكيمياء وذلك الن المركب االول الذي تم لقد احدث تحضير المركبات العضوية الفلزي

(Zeise salt ملح ز )كان عبارة عن تفاعل غاز مع سائل وكان ارتباط الفلز مع االثلين عن طريق االصرة )باي  ياز

π وهو اول معقد حضر بهذا الشكل ) 

 

بواسطة العناصر االنتقالية كعوامل مساعدة , كما تم الحقا تحضير  ( دور المفتاح في تحول االولفيناتπتلعب االصرة )

 ( دور اساسي كما في التفاعل التالي  δمركبات تلعب فيها االصرة )سيكما 

 

 

,   IIa عناصرالمجموع ,Ia نقصد بالفلز هنا هو ) العناصر االنتقالية , عناصرالمجموع على اننا  التأكيدالبد من 

كما ان هناك بعض العناصر كونت معقدات مماثلة في خواصها للمركبات العضوية الفلزية لة اسفل الزمر ( العناصر الثقي

 كاربون وذلك بالنظر لتشابه الخواص كذلك -كاربون وانما فسفور -من ان االصرة ليست اصرة فلزمثل الفسفور بالرغم 

 .  Al , Si الحال بالنسبة 

ركب عضوي فلزي من مركبات ال تنتمي الى المركبات العضوية كما تجدر االشارة الى انه باإلمكان الحصول على م

 الفلزية مثال 

 



 

الى المركبات العضوية الفلزية ألنه ال يحتوي  ال ينتمي( اال انه werner( مستوي ويسمى بمعقد )1نالحظ ان المعقد )

 ( وهو مركب عضوي فلزي غير مستوي . 2كاربون ولكن بمعاملة بسيطة يتحول الى المركب ) -على اصرة فلز

 يمكن تصنيف المركبات العضوية الفلزية الى نوعين 

( Ia , IIa , IIIbالنموذجية ) قد تتكون مع العناصر االنتقالية او مع العناصر ( δ- bondنوع يحتوي على ) -1

(Representative elements  )) العناصر الممثلة ( 

  d( ال تتكون اال مع العناصر االنتقالية لوجود مجال اوربتال π- bondنوع يحتوي على ) -2

 كذلك يمكن تصنيفها حسب نوعيتها ) نوعية المركبات العضوية الفلزية (او صفاتها العامة 

   Ionic Compoundsاما ان تكون مركبات ايونية  -1

وذلك الن  Ia , IIaصر ذات الكهروموجبية العالية مثل ايونية تحمل شحنة ) تشمل العنا -M+- Cاي ان االصرة بين 

( 1.8-1.2والعناصر االنتقالية بصورة عامة اقل من ذلك حيث تتراوح قيمتها بين       ) 2.5كهروموجبية الكاربون 

اما خواص هذه المركبات فيمكن اجمالها بما يلي ) امالح , صلبة ,  1.2فقيمتها اقل من  Ia , IIaبينما العناصر الترابية 

 غير ذائبة في المذيبات العضوية , غير متطايرة ( 

   Covalent Compoundsتكون مركبات تساهمية  -2

خواصها ) تتميز هذه المركبات  N , Pماعدا   Vbماعدا ذرة الكاربون ,   IIb ,IIIb  ,VIbتشمل عناصر المجاميع 

)                           تطايرة  , تذوب في المذيبات العضوية البعض من مركباتها مع العناصر التاليةم

Pa,Bi,Pb,Hg . وهي عناصر ثقيلة( تمتلك صفات ايونية 

 : الفلزية العضوية المركبات مهميةاأل 

 المركبات من غيرها من واالنتقائية الكيميائي النشاط في أعلى فهي صفات, بعدة الفلزية العضوية المركبات تتميز

 كمبيدات وُتستخَدم مستقرة المركبات تلك من الكثير أن كما قطبية اصرة لوجود وذلك العضوية؛ وغير العضوية

 نقية عينة من عزلها يمكن حيث الفلزات من نقية عينة على الحصول في استخدامها إلى باإلضافة طبية, ومستحضرات

 .المطلوب الفلز على يحتوي مركب من

 العضوية الماغنسيوم مركبات كهاليدات الكيميائي, التصنيع في جًدا مهمة الفلزية العضوية المركبات من الكثير لذلك

 وأيًضا العضوية الكيمياء تحضيرات في واسع بشكل ُتستخَدم التي (Grignard reagents) جرينارد بعوامل المعروفة

 .العضوية والبورون الليثيوم مركبات

 مهمة محفزة  كعوامل التيتانيوم أمالح مع وُتستخَدم العضوية, التحضيرات في أيًضا ُتستخَدم األلومنيوم ألكيل ومركبات

  باي االواصر مع التيتانيوم ذرات تتفاعل حيث واأللكاينات, كاأللكينات الُمشَبعة غير الهيدروكربونات بلمرة عملية في

 ).الثالثية أو الثنائية(

 سبيل على  تجارية, أهمية ذات والزئبق والقصدير, الرصاص, على تحتوي التي الفلزية العضوية المركبات وتعتبر

 فينيل البولي لكلوريد (stabilizers) ومثبتات ومبيدات كأدوية ُتستخَدم العضوية القصدير مركبات من الكثير المثال

(polyvinyl chloride) للحرائق ومثبطات .  



  الفلز كربونيل ليكون اإلنتقالية الفلزات مع الكربون أكسيد أول تفاعل من يتكون ما الفلزية العضوية المركبات ومن

التي تم  اكتشافها   الفلزية العضوية المركبات اول من وهو النيكل كربونيل رباعي مثل  (metal carbonyls)  

.البتروكيميائية الصناعات في التفاعالت من الكثير في محفزة كعوامل ُتستخَدم الفلز كربونيالت أضحت و  

  -:مركباتها ثبات

الحراري الثبات إلى ترمز أن يمكن ثبات فكلمة الثبات, نوعية تحديد يجب فإنه ما مركب ثبات مناقشة عند  

 .األكسدة وخاصة الكيميائية للتفاعالت المقاومة إلى أو

 

  thermal stability :  الحراري الثبات

 يلثالم زمر تحوي التي المركبات تشكل طاقة وانخفاض الترموديناميكي, لثباتها قياساً  المركبات تشكل حرارة تعد

 العضوية المركبات تكون .والعنصر المرتبطات بين االرتباط قوة على دليل Me4C و Me3N مثل الثاني الدور لعناصر

 عناصر مركبات تكون حين في المكونة عناصرها إلى التفكك صعبة  Me4S و Me3B مثل ) العضوية الفلزية ( المعدنية

 ثابتة وغير للحرارة ماصة بأنها وتوصف مكوناتها إلى وتتفكك ثابتة ير  Me4Pb و  Me3Tlو Me2Hg السادس الدور

   ترموديناميكياً 

 

 -:األكسدة تجاه الثبات

 الطاقة في الكبير الربح بسبب األكسدة تفاعالت تجاه ثابتة غير ) العضوية الفلزية ( المعدنية العضوية المركبات تعد      

 لكن بسهولة المعدنية يليةثالم المركبات جميع تتأكسد. والماء الكربون أكسيد وثنائي المعدن أكسيد تشكل من الناتج الحرة

Me2Hg ة الفصيل عناصر ومشتقاتIV b مثل أخرى مركبات هنالك. خاملة تكون الدوري الجدول في Me2Zn Me3In 

 سطحية تحت مدارات بوجود األكسدة لتفاعالت بالنسبة الحركي الثبات عدم ويترافق .الهواء في تلقائياً  تحترق Me3Sb و

 Me3Sb حالة في كما رابط غير إلكتروني زوج بوجود أو Me3Inفي  P5 مثالً  فارغة

 

 لمركباتها والفيزيائية الكيميائية الخواص

وغليان الفلزات التي معظم المركبات العضوية الفلزية تمتلك درجات انصهار وغليان اقل بالمقارنة مع درجات انصهار 

( وعموها وعموما تتفكك Me3Bتدخل في تكوينها حيث توجد في درجة حرارة الغرفة بالحالة السائلة او الغازية مثال )

ان الخواص المركبات العضوية الفلزية في المحاليل العضوية المنخفضة القطبية مثل التلوين وااليثرات وغيرها ,

ات العضوية الفلزية متغيرة بسبب المدى الواسع للمركبات وذلك تبعا لتغير الخواص االيونية الكيميائية والفيزيائية للمركب

( واواصر +HC≡C-Na( وتتراوح بين اصرة ايونية كليا كما في استيليد الصوديوم )C-Mفلز( ) –لالصرة )كاربون 

 (C-Mازدادت ايونية االصرة ) , وكلما قلت سالبية الفلز 4Pb(C2H5)تساهمية كما في حالة رباعي اثيل الرصاص 

 



            Nomenclature of Organometallic Compoundsتسمية المركبات العضوية الفلزية 

 تعتمد تسمية المركبات العضوية الفلزية على تحديد نوع الفلز والجزء العضوي المرتبط به 

 

  # اسم المركب العضوي الفلزي = اسم االلكيل + اسم الفلز

 

 

 

 * مركبات البورون والقصدير والسليكون قد تسمى بأسماء مشتقاتها الهيدريدية المعروفة 

 

 * او تسمى حسب النظام السابق

  

 مثال 

 

* اما المركبات العضوية الفلزية التي يرتبط بها الفلز ببعض الذرات غير العضوية كالهالوجينات فتسمى بأسماء 

 المركبات الهالوجينية المشتقة منها 

 

 # اسم المركب العضوي الفلزي المرتبط بالهالوجين = اسم الهالوجين + اسم االلكيل + اسم الفلز

 

 
 وفيما يلي جدول بتسمية بعض المركبات العضوية الفلزية 



 

 


