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 .عبدهللا حسين كشاش د اعداد :

 الخواص الكيميائية لاللكانات وتفاعالتها 

االلكانات مركبات خاملة تجاه الكثير من الحوامض والقواعد كما انها ال تتأثر بالعوامل المؤكسدة مثل برمنغنات 
وان سبب المقاومة هذه يعود الى عدم  LiAlH4الليثيوم االلمنيوم  البوتاسيوم والعوامل المختزلة مثل هيدريد

قطبية االواصر في االلكانات وعدم احتوائها على ذرات تمتلك مزدوجات الكترونية حرة مثل االوكسجين او 
 النتروجين , ان صفة المقاومة هذه جعلت لها استخدامات واسعة ومذيبات جيدة . 

( يؤدي الى انكسارها بشكل متجانس عند اكتسابها طاقة تنشيط كافية لكسرها  C-Cان عدم قطبية االواصر ) 
لذلك تتفاعل هذه المركبات عند تسخينها الى درجات حرارة عالية , كما تتفاعل مع االوكسجين والكلور والبروم 

سة وتكوين او بوجود الضوء وتتضمن هذه التفاعالت انشطار االصرة بصورة متجان ايضا  بدرجات حرارة عالية 
كما تحترق االلكانات بوجود االوكسجين الجوي منتجة ذلك الطاقة وثنائي اوكسيد الكاربون والماء جذور حرة 

 .وحسب المعادلة التالية 
 

 
 

  Halogenation                                                        تفاعل االلكانات مع الهالوجينات

تتفاعل االلكانات مع الكلور او البروم بدرجات الحرارة العالية او بوجود الضوء او عامل مساعد وتعتمد نسبة 
بذرات الهلجنة على كمية الهالوجين المستعمل فعند كلورة الميثان فان احتمال استبدال جميع ذرات الهيدروجين 

الكلور يعتمد على نسبة الكلور فعند استخدام مول واحد من الكلور الى مول واحد من الميثان نحصل على 
كلوريد المثيل اما عند استخدام مولين كلور الى مول واحد ميثان يكون الناتج ثنائي كلوريد المثيل وهكذا 

 والمعادالت التالية توضح ذلك . 
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 .عبدهللا حسين كشاش د اعداد :

 
 

ان تفاعل هلجنة االلكانات مثل هلجنة الميثان او االيثان يكون بسيط ويمكننا التنبؤ بطبيعة الناتج المتكون اما 
عند زيادة الوزن الجزيئي لاللكان فان هذا التفاعل يزداد تعقيدا بسبب زيادة ذرات الكاربون والهيدروجين القابلة 

دة ) ايزومرات ( وبهذه الحالة سيتحتم علينا فصل هذه النواتج عن للهلجنة وبهذه الحالة ستتكون نواتج عدي
بعضها , تختلف هذه االيزومرات باختالف المركب والهالوجين فالمركب المحتوي على ذرات هيدروجين ثالثية 

 يتفاعل اسرع من الثانوية وحسب الترتيب التالي 
 

H3
o
 > H2

o
> H1

o
 

 

 ( اي تفاعل كلورة تنتج ايزومرين وبنسب مختلفة وكما يلي Chloronation)  بالكلور فعند هلجنة البيوتان
 

 
 

يعود الى ان ذرة الهيدروجين الثانوية اسرع في  Chlorobutane-2لمركب ا لناتج ان سبب النسبة العالي
فيعود الى قوى فاندر فالز التي تم شرحها في التفاعل بسبب استقرارية الوسط المتكون اما االختالف في الغليان 

 .  الفصل االول
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 .عبدهللا حسين كشاش د اعداد :

 ( فكانت نسب النواتج لاليزومرات المتكونة كما يلي  Bromonationاما هلجنة البيوتان بالبروم ) 
 

 
 

اعلى  Bromobutane-2( يالحظ ان نسبة الناتج  عند مقارنة نواتج تفاعالت الهلجنة اعاله ) البرومة والكلورة
وهذا يعود الى ان السالبية الكهربائية للبروم اقل من الكلور وبالتالي   Chlorobutane-2من نسبة ناتج المركب 

 ( بتفاعل الهلجنة من الكلور. Selectivityسيكون البروم اكثر انتقائية ) 

 

                                      Mechanism of Halogenation Reactionميكانيكية تفاعل الهلجنة 

يشير مصطلح الميكانيكية الى الخطوات التي تمر بها المواد المتفاعلة مرورا  بالمواد الوسطية وصوال  الى النواتج 
كانيكية هلجنة االلكانات بأكثر ويشترط بالميكانيكية ان تتفق مع النتائج العملية والنظرية لذلك التفاعل , تمر مي

 يمكن توضيحها بالمثال التالي . من خطوة 

بدرجة حارة الغرفة لذلك يثار التفاعل بواسطة الحرارة العالية او  X2ال يتفاعل مع الهالوجين  CH4ان الميثان 
ويفضل اثارة التفاعل باستخدام الضوء لكفائته (   .Ultra Violate = U.Vالضوء ) االشعة فوق البنفسجية 

 العالية مقارنة بالحرارة . 

 

 خطوات الميكانيكية : 

C 400-250( بتاثير الحرارة )  Cl2 , Br2 = X2انشطار اصرة جزيئة الهالوجين ) -1
o  ( او الضوء )UV  )

 بشكل متجانس وتكوين جذري هالوجين حرة . 
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 .عبدهللا حسين كشاش د اعداد :

مستخلصا  منها ذرة الهيدروجين ومخلفا يكون جذر الهالوجين الحر فّعال جدا ويقوم بمهاجمة جزيئة الميثان -2
 جذر المثيل الحر . 

 

يهاجم جذر المثيل -3
.
CH3  جزيئة هالوجين ثانية ويسحب منها ذرة هالوجين مكوناCH3-X   وجذرX  . 

 

تتضمن هذه الخطوة ايقاف التفاعل لنفاد المواد المتفاعلة ويتم التوقف باتحاد الجذور المتواجدة في اناء -4
التفاعل مثل اتحاد جذري المثيل لتكوين جزيئة االيثان او اتحاد جذري الهالوجين لتكوين جزيئة الهالوجين او 

 ر الهالوجين لتكوين جزيئة هاليد المثيل . اتحاد جذر المثيل مع جذ
 

 
 

يتكون بخطوة واحدة بل من عدة خطوات  تدعى مثل هذه التفاعالت بالتفاعالت المتسلسلة الن الناتج النهائي ال
 وتصنف خطوات تفاعل الهلجنة الى الخطوات ادناه 

 Initiation Stepخطوة البدء  -1

  Propagation Stepخطوة االنتشار  -2

  Termination Stepخطوة االنتهاء  -3
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 .عبدهللا حسين كشاش د اعداد :

 الوضعيات الدورانية لاللكانات 

SPتتكون االصرة المفردة بين ذرتي الكاربون نتيجة تداخل احد اوربتاالت 
الذرات مع احد اوربتاالت  إلحدى 3

SP
المفردة التي تسمح بالدوران حول محورها من غير ان يؤثر  مكونة  بذلك اصرة سكما سيا  أللذرة االخرى ر  3

 هذا الدوران في كمية التداخل بين هذه االوربتاالت . 
 

 
 

( ولكل  Conformationsتنتج من الدوران الحر حول االصرة المزدوجة وضعيات فراغية مختلفة تدعى ) 
وضعية من هذه الوضعيات طاقة معينة تعتمد على اتجاه المجاميع والذرات المرتبطة بذرتي الكاربون على 

 .  طرفي اصرة سكما 

 

تبدو هذه الوضعيات واضحة بجزيئة االيثان لكنها تتوضح في الجزيئات االكبر ) الحاوية على اكثر من ذرة  ال
صورنا ان احدى مجموعتي المثيل ثابتة والثانية تدور حول محور االصرة   كاربون ( فعند اخذ  جزيئة االيثان وت

 (C-C  تدعى بوضعية ) ( لكان الناتج الرئيسي لهذا الدوران هو وضعية فراغية اقل طاقة ) اكثر استقرارا
( والتي تكون فيها ذرات الهيدروجين على مجموعتي المثيل ابعد ما يمكن اما الوضعية  Staggered) االنفراج 

وفيها تكون ذرات الهيدروجين (  Eclipsedالثانية االكثر طاقة ) االقل استقرارا ( فتدعى بوضعية الخسوف ) 
ئيسية توجد هناك الواقعة على مجموعتي المثيل اقرب ما يمكن ) متوازية ( اضافة الى هذه الوضعيات الر 

 وضعيات ما النهاية تقع بين الوضعيتين الرئيسية اعاله . 

 

كما الحظنا في الفصل االول وجود اكثر من طريقة للتعبير عن الصيغة التركيبية للمركبات العضوية هنا 
 سنالحظ وجود اكثر من طريقة للتعبير عن الوضعيات الفراغية للمركبات العضوية وهي : 
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 .عبدهللا حسين كشاش د اعداد :

 Wedge and Dashط المتقطع واالسفين طريقة الخ-1

ويتم مستوى محور االصرة  شكل عمودي على( ب C-Cتتضمن هذه الطريقة النظر على طول محور االصرة ) 
ترسم بشكل اسفين ومتجهة الى القاريء رسم االواصر حسب اتجاهها فاالصرة العمودية على مستوى الورقة 

( اما االصرة العمودية والمتجهة خلف مستوى الورقة فترسم على شكل خط متقطع ) ...... (  غامق )
 كما ترسم االصرة الواقعة على مستوى الورقة بشكل خط متصل اعتيادي ) ــــــــــــــــــــــــــــ ( . 

 

 
 

تكون عامودية على مستوى الورقة ومتجهة نحو القارئ واالواصر المؤشرة (  aاالواصر المؤشرة بالحرف ) 
( تكون ايضا عامودية على مستوى الورقة لكن تتجه خلف الورقة ) بعكس اتجاه القارئ ( اما  bبالحرف ) 

 ( فمتطابقة على مستوى الورقة .  cاالواصر المؤشرة بالحرف ) 

 

    Saw Horse Projectionمساقط الحصان الخشبي -2

بشكل مائل حيث تمثل ذرات (  C-Cتتضمن هذه الطريقة رسم الجزيئة وكأننا ننظر الى محور االصرة ) 
 كما لوحظ بالطريقة السابقة . (  Cالكاربون بشكل نقاط وليس بحرف ) 
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 .عبدهللا حسين كشاش د اعداد :

 Newman Projectionمساقط نيومان -3

 حيث يكون  ( C-C)  رسم الجزيئة وكأن القارئ ينظر باتجاه محور االصرة اكثر الطرق استخداما  وتتضمن
صرة وتمثل ذرة الكاربون القريبة من العين بشكل نقطة تتصل مستوى نظر القاري موازي لمستوى محور اال

ئة مثال ذلك جزيبثالث ذرات , اما ذرة الكاربون البعيدة فُتَمثل بشكل دائرة كبيرة وتتصل بثالث ذرات ايضا 
  . االيثان الموضحة بالشكل التالي 

 

 
 

( وكما موضح  Eclipsed( اقل طاقة من وضعية الخسوف )  Staggeredحيث تكون وضعية االنفراج ) 
 بمخطط الطاقة التالي . 

 
 

( فان الناتج يكون  CH3يثان اما عند استبدال احدى ذرات الهيدروجين بمجموعة مثيل ) هذا بالنسبة لجزيئة اإل
جزيئة بروبان وبهذه الحالة ستزداد الطاقة الكامنة للجزيئة , كما ان استبدال ذرة هيدروجين ثانية بمجموعة مثيل 

كامنة اعلى من المركبات  من احدى مجاميع المثيل الطرفية يؤدي الى الحصول على البيوتان الذي له  طاقة
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 .عبدهللا حسين كشاش د اعداد :

المذكورة سابقا  وخاصة اذا كان الدوران حول محور االصرة المفردة التي تربط ذرة الكاربون الثانية بذرة الكاربون 
 الثالثة . 

عند رسم وضعيات نيومان لجزيئة البيوتان االعتيادي من خالل النظر الى محور االصرة التي تربط ذرتي 
 ( والموضحة ادناه  C2-C3) الكاربون الثانية والثالثة 

 

 

 نحصل على عدة وضعيات ولكل وضعية منها طاقة تختلف عن االخرى .
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 .عبدهللا حسين كشاش د اعداد :

( حيث  e , c , aوالمؤشرة باالحرف )  Staggeredمن الوضعيات اعاله يالحظ وجود ثالث وضعيات انفراج 
نافر , اما وتعني ان مجموعتي المثيل تكون بوضع متعاكس وال يوجد بينها اي ت Anti( بـ  aتسمى الوضعية ) 

( اي يسار وفي هذه  Left( واصل هذه الكلمة فرنسي وتعني )  Gauch( تسمى )  e , cالوضعيات ) 
الوضعية ستكون ذرات الهيدروجين منفرجة واليوجد بينهما اي تداخل اما مجموعتي المثيل فيوجد بينهما تداخل 

( كما ان  Kcal/mole 0.8( بحوالي )   Anti( اعلى طاقة من وضعية ) Gauchوبذلك تكون وضعية ) 
(  d( بصورة عامة تكون اعلى طاقة من غيرها واكثر هذه الوضعيات طاقة هي )  f , d , bالوضعيات ) 

بسبب تداخل مجموعتي المثيل مع بعضها عالوة على تداخل ذرات الهيدروجين ومخطط الطاقة التالي يوضح 
 ذلك . 

 
 

من خالل ما تقدم يتبين ام المركبات الحاوية على اربعة ذرات كاربون فما فوق تدخل فيها وضعيات جديدة 
التي تكون فيها المجاميع متعاكسة تشتق من وضعية  Antiتشتق من الوضعيات االصلية فوضعية 

Staggered  اما وضعية Gauch   التي تكون فيها المجاميع متجاورة فتشتق من وضعيةEclipsed  . 
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 .عبدهللا حسين كشاش د اعداد :

 اسئلة الفصل الثاني 

 / اعط الصيغة التركيبية لكل اسم من اسماء المركبات التالية : 1س

a- Isoheptyl , b- Neopentyl bromide , c- 4,5-di isopropyl nonane , d- 4-tert-butyl 

heptane , e- 5,5,dibromo-2-methyl octane , f- 3-ethoxy-2-methyl octane ,         

g- 5-( 1,2-dimethyl propyl ) nonane , h- 3,4-dimethyl octane . 

 

 ( لكل من المركبات التالية :  IUPAC/ اعط االسم النظامي ) 2س

 
 

 ثم  C5H12/ ارسم جميع االيزومرات المحتملة للصيغة الجزيئية 3س

 ( لكل ايزومر . IUPACاعط االسم النظامي )  -1

 اعط االسم الشائع ) التسميات القديمة ( لكل ايزومر . -2

 احسب عدد ذرات الكاربون االولية والثانوية والثالثية والرابعية في كل ايزومر .  -3

 اي من االيزومرات له درجة غليان اعلى ولماذا . -4

 

دام جميع الطرق مع ( باستخ C4-C3ارسم االشكال الفراغية لجزيئة الهكسان االعتيادي لذرات الكاربون )  /4س
 بيان اي بيان ترتيب هذه الوضعيات من االعلى طاقة الى االقل . 


