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Lecture of Isomerism in Coordination Compounds 

By: Dr MAHMOUD NAJIM ABID 2017-2018 
 

 Isomerism in Coordination Chemistry      اآلیزومریة في المركبات المعقدة
The metal complexes that have the same molecular formula and differ in 
the contribution of the molecules of ions are called isomers and can be 
divided into two main types with minor types as below: 
1-Stereo Isomerisms that are divided into two kinds 
 A-Geometrical: The isomers that have the same structures but are 
different in the orientation of ligands surrounded the central metal ion like 
cis and trans PtCl2Py2 and the facial and meridonal of [RhBr2(NH3)3] 
complex 
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B-Optical Isomerism: The optical activity means the ability of complexes 
to rotate the polarized light of their solutions to right or left and this 
physical behavior was shown in most metal chelates like [Fe(C2O4)3]3- ion. 

 
2-Structural Isomerism: These have many types and we may mention 
some of theses as below: 

 
A-Ionization Isomers: The metal complexes that have the same structures 
but differ in the one of negatively charged ligand or counter ion , for 
example : [Co(NH3)5SO4]Br and [Co(NH3)5Br]SO4  
B-Linkage Isomers: The metal complexes that have the same chemical 
structures but differ in the donating atom of one of the ligands like 
thiocyanato –SCN and Isothiocyanato –NCS where the binding of metal 
ion with sulfur M-SCN and M-NCS refers to the favorability of hardness 
and softness in Lewis acids and bases. 
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C-Coordination Isomerism: The metal complexes that have the same 
chemical formual and structures but are different in the positive and 
negative coordination sphere. The coordination isomerisms are common in 
the ionic complexes 

[Ni(PH3)6][Pt(NO2)4] 
 

[Pt(PH3)6][Ni(NO2)4] 
 
 

D-Hydration Isomerism: The presence of lattice water molecules and 
coordinated aqua in the structures of the same formula of complexes 
would have formed this type of isomers like [Cr(H2O)6]Cl3 and 
[Cr(H2O)5Cl]Cl2. H2O and the precipitation reaction via silver nitrate of 
barium sulfate may assist in the distinguishing among these structures. 

 
 

    
یمكن تقسیم . لھا نفس الصیغة الجزیئة إال أنھا تتواجد بصیغ تركیبیة مختلفة  اآلیزومرات ھي مركبات 

  :االیزومرات في حالة المركبات المعقدة إلى نوعین أساسیة وھذه بدورھا یمكن أْن تقسم إلى أنواع ثانویة اخرى
  :إلىوھذه تقسم   Stereo-isomersاآلیزومرات المجسمة أو الفراغیة  . 1
 Geometrical Isomers      اآلیزومرات الھندسیة) أ

 Optical Isomers    اآلیزومرات البصریة) ب
  
 structural Isomerism  اآلیزومرات التركیبیة  . 2
 Ionization Isomers  اآلیزومرات اآلیونیة ) أ

 Linkage Isomers  اآلیزومرات الترابطیة) ب
 Coordination Isomers  اآلیزومرات التناسقیة ) جـ
 Hydration Isomers  آیزومرات التمیھ) د

    
  
  Geometrical Isomers in Octahedral        االیزومرات الھندسیة في معقدات ثماني االوجھ 

 
یمكن أن تتواجد المعقدات الثمانیة االوجھ بعدد من االیزومرات الھندسیة المختلفة ، وسوف ندرس آیزومرات 

أي الذي یحوي   (MA2B4)ھو الذي یكون بصیغة والنوع االول من المعقدات : قدات الثمانیة االوجھ نوعین من المع
فیكّوْن ھذا الصنف من ). یمثل االیون المركزي and (B) )M (A)على نوعین مختلفة محددة من اللیكاندات وھما 

متجاورة مع بعضھا ضمن  (A)یكاندات المعقدات نوعین من االیزومرات الھندسیة النوع االول ھو عندما تكون الل
على طرف من  (A)النوع اآلخر من االیزومرات عندما تكون كل ذرة من  و (Cis)المعقد ویسمى االیزومر ھنا 

ً  .  (Trans)المعقد الثماني السطوح ویسمى  یمكن اإلستدالل من الشكل التركیبي لھذه المعقدات أنھا تكون أقل تناظرا
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. حتوي على لیكاندات من نوع واحد ، وذلك نتیجة إلختالف المجاالت البلوریة للیكاندات المختلفةمن المعقدات والتي ت
، وأدت دراستھا الى معرفة األشكال التركیبیة  (Werner)تم معرفة أعداد كبیرة من ھذه االیزومرات على ید العالم 

 .الحقیقة للمعقدات ذات الصیغة الجزیئیة الواحدة
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، فأنھ وفي ھذه الحالة یمكن تواجد نوعین من  (MA3B3)أما النوع الثاني من المعقدات فھو الذي یكون بالصیغة 
ً وھي كما موضح ف وھو عندما  (facial isomer)ویسمى النوع االول . ي الشكل  أدناهاالیزومرات الھندسیة أیضا

 meridional)والنوع االخر یسمى . یحتل نوع واحد من اللیكاندات الرؤوس الثالث الحد أوجھ المعقد الثماني االوجھ
isomer) ة ویشار لھذه االیزومرات للسھول. حیث یكون موقع اللیكاندات في أي مكان عدى الحالة االولى(fac and 

mer)   
 رسم

 
[CoBr3(NH3)3]  

  
 Isomers in Square Planar  Geometrical  في معقدات المربع المستوي الھندسیة اآلیزومرات 

 
حیث  (Ma2b2)في حالة معقد المربع المستوي من النوع  (Cis and Trans) یتكون نوعین من اآلیزومرات  

  .ن مختلفة واحادیة السن كما ھو موضح في الشكل أدناهلیكاندی bو  aاألیون الفلزي وكل من  Mیمثل 
فھو الذي تكون فیھ  transھو الذي تكون فیھ المجموعتین المتشابھ واقعة على جھة واحدة أما الشكل  cisفالشكل 

 كذلك یمكن أن تكّون المعقدات الرباعیة السطوح والتي یكون تركیبھا  .المجموعتین المتشابھ في موقعین متعاكسین
[M(A-B)2]  آیزمراتcis وtrans  
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ً كیماویة وفیزیاویة مختلفة مما یجعلھا مركبین مختلفین یمكن بشكل عام معرفة المعقد . وھذه المركبات تمتلك خواصا
ً معرفة ذلك من قیاس الحساسیة المغناطیسیة ,  transأو  cisفیما إذا كان المعقد   magnetic)وكذلك یمكن ایضا
susceptibilities)  , وكذلك طریقة قیاس العزم المغناطیسي حیث أن العزم المغناطیسي للشكلtrans  ً یكون صفرا

  . cisبینما تكون قیمتھ كبیرة في حالة الشكل 
ھنالك أنواع اخرى من اآلیزومرات الھندسیة تحصل في حالة معقدات المربع المستوي في حالة وجود أربعة لیكاندات 

فأنھا لیكاندات احادیة  dوcوbوaاالیون الفلزي أما كل من  Mحیث تمثل  [Mabcd]المعقد مختلفة وكما ھي الحال في 
  السن مختلفة بعضھا عن بعض ویتكون في ھذه الحالة ثالثة آیزومرات ھندسیة ھي

  رسم
 distorted)او  (tetragonal)ومن جھة نظر أخرى یمكن النظر الى معقدات المربع المستوي على انھا تكو بصیغة 

octahedral)   . حیث یمكن إعتبار أنَّ ھذه المعقدات تحتوي على موقع تناسفي خامس أو سادس وھذه المواقع یمكن
ً في حالة . ان نصفھا بأنھا تقع على مسافات بعیدة من االیون الفلزي مقارنة بالمواقع التناسقیة االربعة االخرى فمثال

حیث یحتوي أیون ) المستحصلة من المحالیل(لة الصلبة المتبلوررة أیون المعقد مربع المستوي في المحلول أوفي الحا
الخامس وربما الموقع التناسقي السادس  الموقع التناسقيالمربع المستوى على جزیئات مذیب أو حتى أیونات سالبة في 

ً وبذلك ینتج المعقد الثماني االوجھ المشوه  وكذلك   3-[PdCl5]ومن االمثلة على ذلك  (distorted octahedral)أیضا
   3-[Ni(CN)5]المركب 

  
    Cis and transتحدید  االیزومرات 

 
، وقد تم إثبات أن الصیغتین  [Ma2b2]لقد ذكرنا قبل قلیل أمكانیة تواجد آیوزمرین مختلفة للمعقد ذو الصیغة   

ً وكذلك تكون بشكل مستوي ، والباقي والذي یجب معرفتھ ھو أي منھما  ولنأخذ مثل  transوأیھما  cisمختلفة كیمیائیا
و  cisوالذي یفترض وحسب أعاله أن یتواجد بآیزومرین  Cl2[Pt(NH3)2(py)2]: لتوضیح ذلك ھو المعقد التالي

trans .  ولتحدید كل صیغة فیما إذا كانتcis  أوtrans  فإنھ عند تسخین كل منھما على حدة أو عند تسخین كل منھما
وھاتین الجزیئتین عبارة عن جزیئة أمونیا ( كال المعقدین یفقد جزیئتین متعادلة  مع حامض الھیدرولیك المركز، فإن

  :ویمكن تمثیل ذلك بالمعادالت الكیمیاویة التالیة. وآیونین كلورید) وجزیئة بریدین أو جزیئتین أمونیا أو جزیئتین بیردین
[Pt(NH3)2(py)2]Cl2   → [Pt(NH3)(py)Cl2] + NH3 + py 
 

  )  transأوcisغیر معروف سواء كان (تبین نواتج تفكك أحد االیزومرات  المعادلة أعاله
ً غیر معروف( اما اآلیزومر األخر   :فأنھ یتفكك وفق احدى المعادلتین التالیة) وھو أیضا

[Pt(NH3)2(py)2]Cl2   → [Pt(NH3)2Cl2] + 2py  
 أو

[Pt(NH3)2(py)2]Cl2   → [Pt(py)2Cl2] + 2NH3  
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وبعد دراسة . ملیة حذف الجزیئات المتعادلة بشكل عشوائي ، وإنما ھذه العملیة قد تمت بآلیة محددةال یمكن أن تحدث ع
إفترض أنھ عند دخول أحد آیونات الكلور الى الكرة التناسقیة فأنھا  (Werner)مستفیضة لھذه التفاعالت من قبل 

حصل فإن اآلصرة الواصلة بین االیون الفلزي ، بعد ذلك أن الذي ی (py)ستزیح أما جزیئة أمونیا أو جزیئة بیردین 
, بالنسبة إلى ایون الكلورید الداخل سوف تضعف  (trans)وجزیئة اللیكاند المتعادلة االخرى والتي ھي اآلن بموقع 

وكما (ألیون الكلورید االول  (trans)وبذلك فإن أیون الكلورید الثاني سوف یزیح الجزیئة المتعادلة والتي ھي بموقع 
بعبارة أخرى وبإختصار فإن الجزیئتین المتعدلة والتي استبدلت بالكلورید تكونان في موقع ). رنا ذلك قبل قلیلذك

(trans) ویمكن توضیح میكانیكة الحذف وكما یلي. بالنسبة لبعضھما البعض في المعقد األصلي:  
ند التسخین مع أو بدون حامض تزاح وع (cis)ویمكن توضیح أعاله بطریقة ثانیة وھي أنھ في حالة االیزومر 

وتحل محلھا ذرة كلور، والخطوة الثانیة  (py)أو جزیئة بیریدین  (NH3)المركز أوال أما جزیئة أمونیا الھیدروكلوریك 
ُزیحت . بالنسبة لذرة الكلور المضافة في الخطوة االولى (trans)ثانیة والتي یجب ان تكون  تزاح جزیئة فإذا كانت قد أ

ُزیحت في ولى جزیئة أفي الخطوة اال مونیا فانھ یجب أن تنزاح ھنا جزیئة بیریدین ، والعكس صحیح ، فإذا كانت قد أ
جزیئة بیریدین فان الجزیئة والتي یجب ان تزاح في الخطوة الثانیة ھنا ھي جزیئة امونیا حیث كما الخطوة االولى 

بالنسبة لذرة الكلور والتي قد  (trans)التي تكون بموقع ذكرنا في أعاله ان الجزیئة والتي تنزاح في الخطوة الثانیة ھي 
ویمكن . فإن الجزیئتین واللتان تنفقدان ھما مختلفتین  (cis)وبذلك فانھ في حالة المركب الــ . اضیفت في الخطوة االولى

لتسخین مع حیث یُالحظ أنھ نتیجة التسخین او ا (trans)تطبیق نفس الحالة أعاله على المعقد والذي یكو بصیغة 
  .حامض الھیدروكلوریك تنفقد جزیئتین متشابھ

  
  رسم 

  
ً دعم حصول تراكیب  في معقدات المربع المستوي عن طریق تفاعالتھا مع اللیكاندات الثنائیة  transو cisویمكن أیضا

ً نالحظ أن االثیلین دا أمین یتفاعل مع . السن المخلبیة ً ذرتي كلور  2Cl2)3[Pt(NH-cis[فمثال ً مزیحا ومعطیا
وذلك الن المسافة بین آیوني  (trans)بینما الیتفاعل المعقد والذي یكون بصیغة .  Cl2 [Pt(NH3)2en]المركب

ً إلثبات تواجد . الكلورید والتي من المفترض ان تزاح ھي كبیرة وبذلك ال تحصل االزاحة ھذه وھنالك دعم آخر أیضا
ً المركب  cisیث أن صیغة الـ ح [Pt(NH3)2Cl2]لمركب مثل  transو cisالصیغتین  تتفاعل مع نترات الفضة  مكونة

cis-[Pt(NH3)2NO3)2]  والذي یتفاعل مع حامض االوكزالیك(H2C2O4)  لیُنتج المعقد[Pt(NH3)2C2O4]  .
ً بالمعقد من نوع  .  [Pt(NH3)2(HC2O4)2]المعقد النھائي ) عند دخولھ نفس التفاعالت(والذي یكّون  transمقارنة

بینما في المعقد  cisفي حالة المعقد ) آیون االوكزاالت(ن أیوني الكلورید قد إزیحا بواسطة اللیكاند ثنائیة السن حیث أ
trans وعند معاملة المعقدین االخیرة بواسطة حامض . فإن لیكاندي احادیة السن قد أزاحت كل منھما أیون من الكلورید

  .ساسیة وكما موضح بالمعادالت أدناهالھیدروكلوریك فإنھ یمكن إرجاع المركبین اال
  رسم 

  
 
  

  Optical Isomers   اآلیزومرات البصریة
  

حیث تتشكل اآلیزومریة  6تتكون اآلیزومرات البصریة في حالة معقدات الثماني االوجھ ذات العدد التناسقي 
الشكل التركیبي ألحدھما  البصریة عندما یتكون مركبین ولھما نفس المجامیع والذرات وتتشكل ھذه بطریقة بحیث أنَّ 

ً تكون . یكون بشكل صورة المرآة للثاني ویطلق على ھذه الحالة باالیزومریة البصریة والمادة أو المركب الفّعال بصریا
) الضوء المستقطب ھو الذي یكون في مستوى واحد فقط( (polarized light)لھ القدرة على تدویر الضوء المستقطب 

ویرمز لذلك بالحرف  (dextro) االیزومربـ الضوء المستقطب قد یُدّوْر إلى الیمین وفي ھذه الحالة یسمى. المار خاللھ
(d)  بـ أو قد یُدّور الضوء المستقطب إلى جھة الیسار ویسمى في ھذه الحالة(levo)  ویرمز لھ بالحرف(l)  . المواد

ً ال تُدّور الضوء المستقطب ّالة بصریا   inequality .غیر الفع
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یمثل  Mحیث  [M(A-A)3]تحصل اآلیزومریة البصریة في تراكیب المعقدات الثمانیة االوجھ ذات التركیب   
أو ایون  NH2CH2CH2NH2مثل اثیلین داي أمین  متناظرتمثل لیكاند ثنائي السن  A-Aاالیون المركزي و 

C2O4االت االوكز
-2  .  

 ً ّالة بصریا ً وكمزیج آلیزومرین فع ّالة بصریا وھي   عند تحضیر مثل ھذه المركبات فإنھا تظھرالول وھلة غیر فع
ّال ویسمى مزیج راسمي  (l)و آیزومر  (d)آیزومر  وھذه   (racemic mixture)وكما ذكرنا المزیج یكون غیر فع

ً سنأتي الى ذكر ق  اآلیزومرات تفصل بطرق خاصة ً في معقدات من . سم منھا الحقا وتظھر اآلیزومریة البصریة ایضا
تمثل األیون  Mوكما ذكرنا في أعاله فإن (حیث  [M(A-A)b2]وكذلك معقدات من نوع  [M(A-A)2ab]نوع  

ُحادیةتمثل لیكاند bو  aتمثل لیكاند ثنائي السن متناظر، وكل من  A-Aالمركزي و  ھذه المعقدات تتكون في. السن ت أ
 ً ّالة بصریا ً والثالثة غیر فع ّالة بصریا ً . الواقع بثالث صیغ إثنان منھا فع ّال بصریا حیث أن الشكل المعین للمعقد یكون فع

  )أنظر الشكل المرفق( Cisعندما تكون اللیكاندات االحادیة السن بصیغة 
كب یحتوي على وإحدى طرق فصل االیزومرات البصریة في المزیج الراسمي تكون عن طریق إضافة مر  

 ً ّال بصریا ًفي حالة المركب , آیون سالب یكون فع یمكن أن یفصل بإضافة االیون السالب  d,l [Co(en)2Cl2]Clفمثال
ً ھو ( ّال بصریا   :ویكون التفاعل حسب مایلي)  d-[X-]وللسھولة سوف نفرض االیون السالب الفع

d-[Co(en)2Cl2]Cl + l-[Co(en)2Cl2]Cl + d-X- → 
 
d-[Co(en)2Cl2]d-X + l-[Co(en)2Cl2]d-X 
 

وكل من اآلیزومرین االخیرة تختلف في فعالیتھا البصریة وخواصھا الفیزیاویة ، وقد تكون بذوبانیة مختلفة وبذلك 
وبعد الفصل فإنھ یمكن إرجاعھا إلى االیزومر البصري االصلي عن طریق معاملتھا مع أیون سالب غیر . یمكن فصلھا 

ً في في ّال فمثال بمفاعلتھ مع  l-[Co(en)2Cl2]Clفإنھ یمكن إرجاعھ الى   l-[Co(en)2Cl2]d-X: حالة االیزومر فع
ً  كذلكویمكن . حامض الھیدروكلوریك ً أیضا ّال بصریا ویمكن كذلك فصـل آیزومرات . الفصل بإستخدام أیون موجب فع

ً وذلك بطریقة األمدصاص  ّالة بصریا على الكوارتز حیث أن أحد االیزومرات  (Adsorption)المركبات المتعادلة الفع
   .ال تكون طریقة الفصل بشكل كامل فھنا یُمدص أكثر من اآلخر وبذلك

ً عن بعضھا  فإن قسم من االیزومرات یمكن ) lعن األیزومر  dفصل آیزومر (وعند فصل األیزومرات الفّعالة بصریا
ً (أْن تحتفظ بخواصھا  ّالة بصریا ّالیة عن طریق حالة تكون مزیج إلى ما ال نھایة ) كمادة فع ، أو ربما تُفقد ھذه الفع

ً المركب . راسمي من االیزومر اآلخر بعبارة أخرى أنَّ االیزومر االخر یتكون بشكل آني وفي  Br3[Co(en)3]فمثال
فعالیتھ  أي ال تتغیر, فیبقى في المحلول كما ھو حتى في حالة تبخیره إلى الجفاف  lأو  dحالة إذا كان بصیغة آیزومر 

  :ومن جھة أخرى فإن االیزومر. البصریة
  l-[Fe (dipyridyl)3]Br2 بعد ثالث ساعات من تحضیره ً ّالیتھ البصریة كلیة   .یفقد فع

ِرفي الفعالیة البصریة للمعقد في بعض حاالت تفاعالت االستبدال     (substitution reactions)یحصل التغیّ
ً عندما یعامل المعقد  مع آیون الكاربونات بظروف معینة بحیث یحصل إستبدال سریع للكلور  +l-[Co(en)2Cl2]فمثال

 فإنھ ینتج اآلیزومر
 l-[Co(en)2CO3]+  . یحصل ذلك عندما (ومن جھة أخرى ، وتحت ظروف تسمح بتفاعل إستبدال بطیئ للكورید

ومن .  +d-[Co(en)2CO3]حالة ھو قبل إضافة أیون الكاربونات فأن الناتج في ھذه ال) یستبدل الكلورید بالماء اوالً 
بینما  +d-[Co(en)2Cl2]بحامض الھیدروكلوریك فإنھ ینتج   +l-[Co(en)2CO3]الجدیر بالمالحظة ھنا أن معاملة 

  . +l-[Co(en)2Cl2]تحت نفس الظروف المركب  +d-[Co(en)2CO3]ینتج 
ً والتي أكتشفت في البدایة كانت جمیعھا ِ المركبات الفّعالة بصریا تحتوي على ذرة الكربون ، وبذلك كان ھنالك شك  إّن

 ً ِ ذرة الكربون لھا دورا ّ انھ بعد ذلك تم تحضیر مركبات ذات ) غیر معروف (أّن ّالیة البصریة إال ومسؤولة عن الفع
 .فعالیة بصریة وغیر محتویة على الكربون

ً في حالة المعقد الرباعي السطوح عندما ت  تحصل اآلیزومریة كون جمیع اللیكاندات المرتبطة باألیون البصریة أیضا
تمثل  a,b,c and dتمثل األیون المركزي وكل من  Mحیث أن (  (Mabcd)ففي المعقد ذو الصیغة . المركزي مختلفة

  .). مرتبطة باألیون المركزيمختلفة واألحادیة السن  لیكاندات
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خر كما ھي الحال تكون صورة الید الیمنى في وال ینطبق احدھما على الثاني ولكن كما ذكرنا كل منھما صورة لأل 

  .وكل منھما مركب مختلف عن اآلخر وكما مّر معنا في حالة المعقد الثماني االوجھ. المرآة مطابقة للید الیسرى
   

  
  رسومات

  
  

 Structural Isomers  االیزومرات التركیبیة
 

حیث أن المركب او المعقد والذي یمكن أن  ، مختلفةھنالك أنواع ایزومریة اخرى من المركبات تظھربھا المعقدات ال
والحالة تسمى  ، یتواجد بصیغتین أو أكثر وبمكونات متماثلة وخواص مختلفة تسمى عندھا ھذه المركبات باالیزومرات

 :ومن أنواع االیزومرات. اآلیزومریة
 

  
 

 Ionic Isomerism    اآلیزومریة األیونیة
 

مع االیونات السالبة ) والتي تكون بصیغة ایون سالب(یحدث تبادل بین اللیكاندات تحدث االیزمریة األیونیة عندما 
 ، تعتبر آیزومرات آیونیة Br2 and [Pt(NH3)4Br2]Cl2[Pt(NH3)4Cl2]خارج الكرة التناسقیة ، فالمركبین المعقدة 

ون كلورید أما المركب الثاني وأی 2+[Pt(NH3)4Br2]عند إذابة المركب االول في مذیب فأنھ ینتج في المحلول االیون 
إن دخول أیونات من خارج الكرة التناسقیة الى   .وایون البرومید2+[Pt(NH3)4Cl2]  فإنھ ینتج عنھ في المحلول االیون

ً یؤدي بالنتیجة الى تغیّر خواص المركب المعقد) اللیكاندات(الداخل واستبدالھا لألیونات  . والتي كانت موجودة أصال
ً من المركبین لھ .  Br[Co(NH3)5SO4]للمعقد  آیونيآیزومر SO4[Co(NH3)5Br]المركب  یعتبروكذلك  إنَّ كال

في  BaCl2مع محلول كلورید الباریوم BaSO4إال أن المركب األول یعطي راسب ) الجزیئیة( نفس الصیغة الوضعیة 
كذلك فإن المركب . ریوممع نترات الفضة وال یعطي راسب مع كلورید البا AgBrحین المعقد الثاني یعطي 

Pt(NH3)4SO4(OH)2  یمكن أن یتواجد بصیغتین األولى لھا خواص قاعدیة قویة وال تعطي كشف للكبریتات وھي
والصیغة الثانیة تكون عبارة عن مركب متعادل وتعطي كشف .  2(OH)[Pt(NH3)4SO4]: تكون بالصیغة التالیة

واضح في ھذه الحالة أن ھنالك .  SO4[Pt(NH3)4(OH)2]: الیةمباشر عن آیون الكبریتات وھي تكون بالصیغة الت
  .تبادل بین اللیكاندات السالبة داخل الكرة التناسقیة وبین االیونات السالبة خارج الكرة التناسقیة

  
[Co(NH3)3NO2]SO4  [Co(NH3)3 SO4] NO2 
  
[Co(NH3)4(NO2)Cl]Cl  [Co(NH3)4Cl2] NO2 

 
  
 
[Co(en)2CL2]2SO4    Dichloro bis (ethylene diamine)Cobalt(III)sulphate. 

 
  Linkage Isomerism    آیزومرات الترابط  
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وھي تنشأ في حالة وجود نوعین من   (Salt isomers)الملحیة  تباالیزومرا) فارنر(وقد سمیت من قبل 
الماتحة باالیون الفلزي وینشأ عن ذلك  الذرات المانحة في اللیكاند وإحتمالیة إرتباط اللیكاند من كل ذرة من ھذه الذرات

ً مجموعة   .آیزومرات مختلفة كلیكاند یمكنھا أن ترتبط من خالل ذرة النتروجین حیث تمنح ھذه الذرة  (NO2)فمثال
 ً المزدوج االلكتروني ، ویمكن ان یكون االرتباط من خالل ذرة االوكسجین ، حیث ینشأ بذلك آیزمرین مختلفین فمثال

وھو أول مركب محضر یكون یصیغتین ( Cl2[Co(NH3)5NO2]مركبین مختلفین بالصیغة    یمكن تحضیر 
حیث أن مجموعة . أحدھما یكون أحمر اللون ویتفكك بسھولة بالحوامض لیعطي حامض النتروز) آیزومریة ترابطیة

(NO2)  ترتبط بالطریقةCo-ONO  أي ترتبط عن طریق االوكسجین وتسمى مجموعةNO2 ھنا مجموعة  
(nitrito) ویكون إرتباطھ . والمعقد الثاني یكون أصفر اللون ویكون ثابت تجاه الحوامضCo-NO2  وتسمىNO2  ھنا

  :ویمكن تمثیلھما وكما یلي   (nitro)مجموعة نایترو 
  
  

Co Co

N

NO2

H2

(NH3)4 (NH3)4 (NO3)4

  
  

یث یمكن أن یكون االرتباط اما عن ح -SCNھذا النوع من االیزومریة یمكن أن یحصل مع معقدات تحتوي لیكاندات 
 N . أو عن طریق  Oطریق 

  
 Coordination Isomers   االیزومرات التناسقیة

 
 ً وقد تظھر . قد تحصل االیزومریة في بعض المركبات عندما یكون كل من االیون الموجب واالیون السالب معقدا

  :فالمعقدین التالیین . ون السالبآیزومریة من خالل تبادل اللیكاندات بین االیون الموجب واالی
[Co(NH3)6][Cr(CN)6] and    [Cr(NH3)6][Co(CN)6] 
ھما آیزومرین تناسقیة حیث أن الكوبلت الثالثي موجود في المعقد االول ضمن االیون الموجب ، بینما في المعقد الثاني 

ومن االمثلة االخرى على ھذا . لثالثيوعكس الحالة بالنسبة الى أیون الكروم ا, یكون موجود ضمن االیون السالب 
 :النوع من االیزومریة ھي

  
[Co(NH3)6][Cr(C2O4)3] and  [Cr(NH3)6][Co(C2O4)3] 
 
[Co(en)3][Cr(CN)6]  and  [Cr(en)3][Co(CN)6] 
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 Hydrate Isomers   آیزومرات التمیھ 

 
ّ أنھا تشمل إستبدال مجامیع متعادلة بأیونات آیزومرات التمیھ تكون مشابھ الى حد ما  االیزومرات االیونیة   ، إال

تمثیل آیزومرات التمیھ حیث یكون ھذا المركب ثالث صیغ آیزومریة  CrCl3.6H2Oیمكن من خالل المركب . سالبة
  :مختلفة ، ومن دراسة خواصھا تبین أنھ یمكن تمثیلھا بالصیغ التالیة

[Cr(H2O)6]Cl3  [Cr(H2O)5Cl]Cl2.H2O  [Cr(H2O)4Cl2]Cl.2H2O] 
β - form  γ-form    α-form 
   أخضر غامق    أخضر  بنفسجي اللون
 
المركب البنفسجي ال یفقد الماء عن خزنھ بوجود حامض الكبریتیك ، ویمكن ترسیب الكلورید مباشرة بإستخدام نترات 

ً یمكن ت) كاما( بینما الشكل. الفضة رسیبھ ثلثي الكلورید بإستخدام یفقد جزیئیة ماء بوجود حامض الكبریتیك ، وایضا
من المركب فإنھا تفقد جزیئتین من الماء بوجود حامض الكبریتیك ویترسب منھا فقط ) الفا(اما الصیغة . نترات الفضة

 : ومثال آخر على ھذا النوع من االیزومرات ھو. ثلث الكلورید بإضافة نترات الفضة
 
   

[Co(NH3)4(H2O)Cl]Cl2  [Co(NH3)4Cl2]Cl.H2O  
 

  
  


