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گذارندمیتاثیرواکنشسرعترویمختلفیعوامل

مختلفگیریهایجهتوفواصلدرprecursorتجمع

متفاوتیساختارهای

.دارندخودبهمربوط‡G∆وeffν،κel،Γمقادیرکانفیگوراسیونهر



(.72طبق رابطه )تقسیم می شود outλو inλا به دو جزرλمقادیر
inλمربوط بهreorganization(نوآرایی ساختاری )در کمپلکس زوایاو طول پیوندprecursor

outλ نوآرایی مربوط به(rearrangement ) ضمن انتقال بارحالل

کمپلکس برای (reorganization)نوآرایی ساختاری ، از inλسهم عبارت مربوط به کره داخلی 
دهای ناشی شده که به تفاوت های ایجاد شده در طول پیونکاندون-سدهای فرانکغلبه بر 

.معادل برای گونه های اکسید و احیا شده مربوط می شود



تغییرات عمده ساختاری            
وان مثال به عن. لیگاند با حالت اکسایش تغییر می کند-ارتعاش کششی پیوند فلز

[Co(NH3)6]در کمپلکس Co-Nارتعاش کششی 
بوده در حالی که cm-1 375برابر با+2

[Co(NH3)6]برای
.استcm-1 494برابر با +3



کره بزرگی مولفه مربوط به 
به همه تغییرات ساختاریخارجی

ی بین دو حالت اکسایش بستگ
ط بهدارد اما بیشترین تغییر مربو

.استلیگاند-طول پیوند فلز

تغییرات طول پیوند 15در جدول 
لکس لیگاند برای تعدادی از کمپ-فلز

.ها لیست شده است



بین دو حالت اکسید و احیا Ru-Nبا اتم دهنده آمین، فاصله پیوندی Ruبرای کمپلکس های 
ه هم شده تغییرات کمی نشان می دهد و سرعت برای این کمپلکس ها که از لحاظ ساختاری ب

قریبی    برای این مجموعه به صورت ت. شبیه اند نسبت به سایر یون های فلزی سریع تر است
λin .  پیدا می کندoutλبوده و از این رو فرایند انتقال الکترون وابستگی زیادی به 0 =

کوچک است با λinبرای کمپلکس های روتنیوم آمین که در آنها سرعت واکنش خودتبادلی 
نگام می یابد که این حالت به دافعه الکترونی بین یون ها در هکاهش ابعاد لیگاند، کاهش 

نسبت داده می شود precursorتشکیل 

برای a/1در مقابل log(k/K0)منحنی . 10شکل 

.کمپکس های روتنیوم آمین

(1) [Ru(bpy)3]
3+/2+ ،(2) [Ru(phen)3]

3+/2+،
(3) [Ru(NH3)2(bpy)2]

3+/2+ ،(4) [Ru(sar)3]
3+/2+ ،

(5) [Ru(NH3)4(bpy)]3+/2+ ،(6) [Ru(en)3]
3+/2+ ،(7)

[Ru([9]anrN3)2]
3+/2+ ،(8) [Ru(NH3)5py]3+/2+ ،(9)

[Ru(NH3)5(isonic)]3+/2+ ،(10) [Ru(NH3)6]
3+/2+ ،

[ 93و57 ].



شته کمپلکس های مورد بررسی بار مشابهی در حالت های اکسید و احیا شده دا
. بستگی داردa-1و از این رو برهمکنش با حالل به 

در کره داخلی، کره کئوردیناسیون خارجی  ( reorganization)همزمان با نوآرایی ساختاری 
. نیز همراه با حالل های دوقطبی باید قبل از انجام فرایند دچار نوآرایی شود

ط به از طریق رفتار الکترواستاتیک کالسیک مربوλoutمقدار عبارت مربوط به کره خارجی 
به دست 77جابجایی بار در محیطی با ثابت دی الکتریک پیوسته و با استفاده از رابطه 

.می آید

Ds             جهت گیری و ارتعاش حاللثابت دی الکتریک استاتیک
قطبش پذیری الکتریکی حاللثابت دی الکتریک نوری              Dopو 

.استپیش بینی وابستگی سرعت واکنش های خودتبادلی به حاللλoutیک راه برای بررسی 



Dop/1)در مقابل logkAAنمودار مربوط به  – 1/Ds ) برای سرعت واکنش خودتبادلی[Cr(C6H6)2]
+/0

.نشان داده شده است11در حالل های مختلف در شکل 

در مقابل  log kAAنمودار . 11شکل 
(1/Dop – 1/Ds) برای واکنش خودتبادلی
[Cr(C6H6)2]

در تعدادی از حالل ها 0/+
]196[.



برای انتقال الکترون به صورت فضای ‡S∆و‡H∆دستورالعمل تعریف شده ای برای پیش بینی 
.]3[خارجی وجود ندارد 

ابراینبنباشد،میاولمرتبهازمعموالواکنشگردوهربرایخودتبادلیهایواکنشسرعت

precursorتجمعبهمربوطمقادیرازترکیبیکهبودهمرکبصورتبهفعالسازیپارامترهای

.(79و78روابط)شودمیشاملراالکترونانتقالو

برای تشکیل تجمع S˚os∆و H˚os∆برای واکنش بین یون های با بار مشابه    مقادیر



بنابراین برای انتقال الکترون، فرایند اکتیواسیون شامل کشش پیوند و نوآرایی حالل است
∆H‡

et ایی ساختاری کاندون که به بزرگی نوآر-بوده و به صورت مستقیم با سد فرانکباید مثبت
.بستگی دارد، در ارتباط باشد

∆S‡
et سبت به باشد زیرا حالت گذار بار بیشتری داشته و بنابراین نمنفیباید

.واکنش دهنده ها نظم بیشتری دارد

∆H‡ کوچک و مثبت
∆S‡منفی

‡V∆در آنمحاسبه می شود که 80هم از معادله ‡V∆حجم فعالسازی 
col برهمکنش

‡V∆کولومبی مربوط به تشکیل حالت گذار،
out،سهم نوآرایی ساختاری حالل∆V‡

m  سهم
‡V∆لیگاند و-مربوط به تغییرات پیوند فلز

dhهوکل برای مقابله -سهم مربوط به عبارت دبای
.با تغییرات فعالیت ایجاد شده در نتیجه برهمکنش با سایر یون ها در محلول است



cm3)محاسباتیوتجربی‡ΔVبهمربوطمقادیر.16جدول mol-1).

∆V‡
m معموال کوچک بوده و سایر عبارت های حاللیت به ویژه∆V‡

out روی حجم های
.  اکتیواسیون تاثیر بیشتری دارند

‡V∆تفاوت قابل توجه بین
exp و∆V‡

calc به این دلیل است که واکنش ها به طور کامل به
هم می شودکاندون تعیین نمی شود و از این رو سهم فاکتور الکترونی م-وسیله اثرات فرانک



یمتبدیلمحصولبهشدهفعالکمپلکسآندرکهاستفرکانسیeffνهستهموثرفرکانس

1012محدودهدرمعموالوشود s-11014تا s-1کهجایی.]4[گیردمیقرارλinباشدبزرگ

دهایمازبعضیباهستهموثرفرکانسوگذاشتهاثرفعالسازیفرایندرویداخلینوآرایی

درM-Nپیوندکششیارتعاشبرایمثالعنوانبهشودمیبرابرکمپلکسداخلیارتعاشی

400محدوده cm-1،effν1013بااستبرابر s-1.گیریجهتنباشدمهمداخلیآرایینواگرحال

ترهاپاراماینازکدامهرنسبیسهم.گذارندمیاثرفرآیندانرژیرویدوقطبیهایحاللمجدد

.استشدهدادهنشان81رابطهدر



ی تفکیک حرکات ملکول.12شکل 
به مؤلفه فرکانس پایین حالل و

مؤلفه های درون ملکولی فرکانس
.باال مربوط به واکنش    دهنده ها

ن مسیر نقطه چین کم انرژی تری
مسیر را از انرژی پتانسیل 

precursor به انرژی پتانسیل
successorنشان می دهد.



بههدهندواکنشفلزیهایکمپلکسالکترونیانتقالضریبκelالکترونیفاکتور

همبه،precursorیونزوجتشکیلبرایکهشودمیگرفتهنظردرسختهایکرهصورت

احدواحتمالباالکترونانتقالباعثهااوربیتالکافیوموثرپوشانیهموکردهبرخورد

(κel = adiabaticفرایندشود؛می(1 limitواکنشسطحازآرامیبهالکترون

(13شکل)شوندمیمنتقلمحصوالتسطحبهدهنده

رابطهمطابق)استνeffایهستهموثرفرکانسازبزرگتربسیارνelالکترونیفرکانسآندر

83).



ش دیاگرام مختصات واکنش برای واکن. 13شکل
که کوپالژ  adiabatic limitخود تبادلی در حالت 

.ضعیف استsuccessorو precursorبین 



نشان داده شده، وابستگی زیادی به جهت گیری 14بزرگی این کوپالژ همانطور که در شکل 
.نسبی کمپلکس ها دارد



مقادیر مربوط به . 17جدول 
های  ضرایب انتقال و ثابت

های زنی برای واکنشتونل
هایخودتبادلی برخی از یون

.25oCفلزی در دمای 



دنوآرایی داخلی در طول فرآینروتنیوم آمینهای سرعت واکنش خود تبادلی کمپلکس
انتقال الکترون ناچیز 

in ≈ 0λ

M-1 103محدوده سرعت واکنش خودتبادلی          s-1برای[Ru(NH3)6]
3+/2+

[Ru(bpy)6]برایM-1 s-1 109تا 
3+/2+diffusion control limit

ها وجود دارددهندهارتباط خوبی بین سرعت و اندازه واکنش

پارامتر موثر روی انرژی
outλواکنش مقدار 

.است

هستند، ( κel = 1)فاکتور الکترونی برابر واحد ها معموالً آدیاباتیک بوده و دارای این واکنش
.تزنی مهم نیسچنین نوآرایی ساختاری در آنها کوچک است؛ در نتیجه پدیده تونلهم



.  رفتار نامطلوبی دارندCo(III)/(II)های، کمپلکسRu(III)/(II)های برخالف رفتار مطلوب کمپلکس
[Co(NH3)6]سرعت واکنش خودتبادلی برای 

[Ru(NH3)6]تر از سرعت آهستهبسیار+2/+3
است  +2/+3

4TپراسپینCo(II)انتقال الکترون از  (π5σ*2) بهCo(III)1اسپین کمA (π6) از نظر اسپین
(.15شکل )غیرمجاز است 

رآیند مکانیسم اصلی که به وسیله آن، این ف
شود شامل جمعیت دار شدن دمایی مجاز می

(thermal population ) یا کوپالژ
اوربیت است که با یک حالت -اسپین

Co(II)برانگیخته برای  2E (π6σ*1) همراه
.است





[Co(NH3)6]های ساختاری بین تفاوت
[Co(NH3)6]و+3

به مراتب بزرگتر از مقادیر مربوط +2
د و فاکتور اصلی در تعیین سبوده بسیار بزرگλin.                استRuهایبه کمپلکس

.اکتیواسیون است

لی وجود  ای در سرعت واکنش خود تباددر بین کمپلکس های کبالت تغییرات قابل مالحظه
[Co(en)3]دارد، مثالَ به تفاوت سرعت بین 

3+/2+(7.7 ×10-5 M-1 s-1 ) و
[Co(sep)]3+/2+(5 M-1 s-1)سپین پر ا-هر دو کمپلکس شامل تغییرات کم اسپین. توجه کنید

.مشابه هستند

در یک  Co(II)سرعت واکنش خود تبادلی برای برخی از کمپلکس های کوبالت که در آنها،
.کم اسپین قرار دارد، باالتر است2Eحالت 

[Co(terpy)2]
3+/2+ ،[Co([9]aneS3)2]

که سرعت واکنش +3+/2[Co(azacapten)]و +2/+3
105تا102خودتبادلی برای آنها در محدوده  M-1 s-1 است، که این نیز به تغییرات ساختاری

(.15جدول )شرکت کننده در فرآیند انتقال الکترون دارد 



اسبه شده یکی از مهمترین واکنشگرهایی که در آنها بین نتایج تجربی و ثابت های سرعت مح
[M(H2O)6]های فلزی آکوا از معادله مارکوس انحرافات قابل توجهی وجود دارد کمپلکس

3+/2+

.هستند

[Fe(H2O)6]های کمپلکس
[Co(H2O)6]و +2/+3

نشان می دهد که اختالف بین مقادیر +2/+3
دالیل زیادی برای این اختالف وجود دارد؛ . برابر است13و 3تجربی و محاسباتی به ترتیب، 

ت بلکه اول اینکه مکانیسم واکنش های خود تبادلی منحصراَ مکانیسم فضای خارجی نیس
.بسیاری از آنها از طریق فضای داخلی نیز پیش می روند

ی آب بدلیل خصلت بازی کمی که دارد، به عنوان لیگاند پل در واکنش های فضای داخل
[Co(H2O)6]برای. شرکت نمی کند

این اختالفات بزرگتر است در حالی که به میزان +2/+3
[Fe(H2O)6]کمتری برای 

وجود دارد و با توجه به مشاهدات می توان اینگونه پیشنهاد +2/+3
صورتی کرد مکانیسم فضای داخلی که آب به عنوان لیگاند پل شونده عمل می کند تنها در

.باشدلیگاند کوچک-وجود دارد که فلز، اکسنده بسیار قویی بوده و سد همولیز پیوند فلز



نابراین یون های فلزی آکوا می توانند با حالل آب پیوندهای هیدروژنی قوی تشکیل دهند و ب
ر  تفاوت های زیادی بین واکنشهای خود تبادلی و واکنشهای تقاطعی وجود دارد زیرا که د
که واکنشهای خود تبادلی هر دو واکنش دهنده پیوند هیدروژنی تشکیل می دهند در حالی

.در واکنشهای تقاطعی این گونه نیست

ونی های یهای سرعت برای واکنش بین کمپلکسمقادیر مشاهده شده و محاسبه شده مربوط به ثابت. 19جدول 
oC 25آکوا در 



تغییرات ساختاری همراه با تغییر در حالت اکسایشCo(III)/(II)واکنش های شامل 
ت به هر حال در همه این مثال ها کره کئوردیناسیون داخلی دس. می تواند بسیار مهم باشد

.نخورده باقی می ماند

تغییر در کره کئوردیناسیون منجر به انتقال -2/-[Co(edta)]در بعضی کمپلکس ها مانند 
.الکترون می شود

اخیرا کارهای زیادی روی واکنش های فضای خارجی کمپلس های مس مانند 
[Cu(bpy)2]

2+/+ ،[Cu(phen)2]
[Cu(dmp)2]و مشتقات +/+2

در . انجام شده است+/+2
بوده و در حالی که فرم  ( labileتغییر پذیر، )این حالت نیز هر دو حالت اکسایش ناپایدار 
[Cu(phen)2])اکسید شده یا به صورت چهاروجهی مسطح 

و یا به صورت ]260[است ( +2
[Cu(dmp)2(OH2)])کئوردینه -5

آرایش هندسی چهاروجهی  Cu(I)، یون ]261[( +2
تمایل لیگاندها را به پذیرش  ( 20جدول )پتانسیل های کاهش . ]262و263[منتظم دارد 

.نشان می دهد( I)حالت کئوردیناسیون کمتر مس 



ین در کند بنابراکمپلکس ها مشکالتی را در مطالعه واکنش ها ایجاد می( lability)تغییرپذیری 
.لیت شونده استفاده کرداین شرایط باید از لیگاندهای کی



مسبهمربوطهایواکنشبررسیطریقازتوانمیراخودتبادلیهایواکنشسرعت

هایواکنشازاستباالترشودمیاکسیدآنهادر(I)مسکهواکنشهاییسرعتکرد؛تعیین

آرایشتغییراتکهگرفتنتیجهتوانمیبنابراین(21جدول)(II)مساحیایبهمربوط

.دارندعهدهبرواکنشاصلیمسیرتعییندرمهمینقشهندسی



هرم  یک طرح مربع شکل برای توصیف این رفتار به کار می رود که در آن کاهش کمپلکس
پایدار از نظر +[Cu[15]aneS5(R)]به کمپلکس تتراهدرال +2[Cu[15]aneS5(O)]مربعی 

و عبور از A، می تواند یا از مسیر ]274[ترمودینامیکی که هیچ پیوند سولفور دهنده ای ندارد 
و  Bو یا از طریق مسیر +[Cu[15]aneS5(P)]کئوردینه -5کمپلکس شبه پایدار کاهش یافته 

(.  4طرح )انجام شود +[Cu[15]aneS5(Q)]عبور از کمپلکس تتراهدرال شبه پایدار اکسید شده 
[Cu[15]aneS5]در واکنش های 

ترجیح داده می شود در حالی که Aبا کاهنده ها، مسیر +2
[Cu[15]aneS5]زمانی انجام می شود که Bمسیر 

با اکسنده ها واکنش دهد+2



در این واکنشها بسیار مهم بوده و نشان دهنده +Hترکیب دو فرایند انتقال الکترون و انتقال 
.است+Hو مسیرهای وابسته به pHوابستگی سرعت به 

انند واکنش احیای کمپلکس های فلزی آکوای هیدرولیز شده با مکانیسم فضای خارجی م
[Co(H2O)5OH]2+ و[Fe(H2O)5OH]2+این گونه ها به طور معمول مکانیسم فضای . است

ی تواند داخلی را ترجیح  می دهند اما مسیر فضای خارجی نیز با انتخاب احیا کننده مناسب م
.انجام شود





Be strong. 
Resilience is 
beautiful.


