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  الثالثالفصل 

  Cycloalkanesااللكانات الحلقية 

يمكن ادراك العالقة بين االلكانات الحلقية والمفتوحة اذا عرفنا بان الحلقية تتكون من المفتوحة بعد حذف ذرتي 
 لتكوين الحلقة . هيدروجين من نهايتي السلسلة وربطهما معًا 

وان تفاعلها مشابه لتفاعالت االلكانات المفتوحة  CnH2nان القانون العام لهذ المركبات مشابه لقانون االلكينات 
ما عدا الجزيئات المكونة من عدد صغير جدا من ذرات الكاربون , تتواجد المركبات الحلقية بصورة واسعة في 
الطبيعة وخاصة الحلقات الخماسية والسداسية اما الرباعية والثالثية فتتواجد بصورة اقل بسبب قلة استقراريتها 

 ى الى الشد الزاوي لذرات كاربون هذه المركبات . والذي يعز 
 

 تسمية االلكانات الحلقية 

الحلقة وما تمتلكه من معوضات او ذرات كاربون مشتركة وستوضح تعتمد تسمية المركبات الحلقية على طبيعة  
 كل هذه التفاصيل في ما يلي : 

الدال على عدد ذرات االلكان االعتيادي اسم  بإعطاءفي حالة عدم وجود مجاميع الكيل على الحلقة تسمى  -اوال
 .   Cycloالكاربون مسبوقًا بكلمة 

 

 
 

  . ففي هذه الحالة توجد عدة نقاط معوضهفي حال احتواء الحلقة على مجاميع الكيل  -ثانيا  

عند وجود مجموعة الكيل معوضه على الحلقة : فاذا كانت ذرات كاربون المجموعة المعوضة اكبر من ذرات -1
الحلقة فيسمى المركب على اساس ان الحلقة مجموعة معوضه على المركب , اما اذا كانت عدد ذرات 

 م : المجموعة المعوضة اصغر من عدد ذرات كاربون الحلقة فتعتبر الحلقة هي المركب اال
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اذا احتوت الحلقة على مجموعتين معوضه فاذا كانت هذه المجاميع متشابهة فترقم الحلقة من اي من هذه  -2
المجاميع باالتجاه الذي يعطي هذه المجاميع اصغر االرقام اما اذا كانت مختلفة فترقم الحلقة حسب تسلسل 

 عتين . الحروف االبجدية للمجمو 
 

 
 

( بصورة تامة مثلما الحظنا ذلك في  C-Cال تتمتع الحلقات االليفاتية بالدوران الحر حول االصرة )  -3
االلكانات االعتيادية لذلك يتوجب عند تسميتها وخاصة الحاوية على مجموعتين معوضه ذكر اتجاه هذه 

( والتي تعني تقابل ) المجاميع المعوضة متعاكسة في االتجاه  Transالمجاميع عن طريق استخدام المقاطع ) 
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مجاميع المعوضة بنفس االتجاه ( حيث يتم ذكر المقطع الذي يدل على ( ويعني تجاور )ال Cis( والمقطع ) 
 االتجاه ثم ذكر اسم المركب االعتيادي . 

 
 

ذرات اذا احتوت الحلقة على اكثر من مجموعتين معوضه فأن الترقيم يبدأ من المجموعة التي لها اقل  -ثالثاً 
 كاربون وباالتجاه الذي يعطيها اصغر االرقام . 

 

 
 

 تسمية المركبات ثنائية الحلقة 

من حلقتين متصلة  المكونةتصنف هذه المركبات ضمن المركبات الحلقية االليفاتية :  Bicyclo تسمية مركبات
وتتبع بعدد ذرات الكاربون في  Bicycloبذكر المقطع ببعضها عن طريق ذرتي كاربون , تسمى هذه المركبات 

 كل جسر ومن ثم اسم االلكان الذي يدل على عدد ذرات الكاربون الكلية المكونة للمركب . 
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Bicyclo[ذرات كاربون الجسر الرابط . ذرات كاربون الجسر الصغير . ذرات كاربون الجسر الكبير ] Alkane 

 
  

اما عند الحاجة الى الترقيم بسبب وجود المعوضات على هذه المركبات فان ذرة الكاربون المشتركة بين الحلقات 
 . لجسر اكبر االرقام ( ويستمر الترقيم للحلقة االكبر ثم الحلقة االصغر وتأخذ ذرة كاربون راس ا 1تأخذ الرقم ) 
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وتدعى مركبات مركبات حلقية اليفاتية مكونة من حلقتين مشتركة بذرة كاربون واحدة :  Spiroتسمية مركبات 
ثم عدد ذرات الحلقة الصغيرة  Spiro, ويمكن تسميتها بذكر المقطع  Spiran Systemهذا النظام بالسبيران 

 اسم االلكان الذي يدل على عدد ذرات الكاربون الكلية المكونة للمركب .  عدد ذرات الحلقة الكبيرة واخيرا تليها
 

Spiro[ الحلقة الصغيرةذرات كاربون  الحلقة الكبيرةذرات كاربون  .   ] Alkane 
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( لذرة الكاربون  1عند وجود مجاميع معوضه على هذه المركبات فإنها ترقم من خالل اعطاء الرقم )  اما
المجاورة للذرة المشتركة والواقعة بالحلقة الصغيرة ويفضل ان يتم الترقيم بحيث تعطى المجاميع المعوضة اصغر 

 االرقام ويستمر الترقيم باتجاه الحلقة الكبيرة . 
 

 

 

                                           Preparation of Cyclicalkanesطرق تحضير االلكانات الحلقية 

 . من تفاعل المركبات ثنائية الهاليد مع الزنك ويوديد الصوديوم -1
 

 

 

حيث يسير التفاعل عن طريق تكوين وسطي  KOHبوجود قاعدة مثل من تفاعل االلكينات مع الكلوروفورم -2
 الكاربين . 
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( مع  CH2I2كما يحضر السايكلوبروبان عن طريق تفاعل سايمنز سميث من خالل تفاعل يوديد المثيلين ) 
C 20بوجود مزدوج الخارصين والنحاس كعامل مساعد تحت ظروف لطيفة )  االلكين

O  . في االيثر ) 
 

 
 

( بوجود  atm 25ايضًا يحضر الهكسان الحلقي او مشتقاته من هدرجة البنزين او مشتقاته بالهيدروجين ) 
C 250-150النيكل وعند حرارة ) 

o  . ) 
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 تفاعالت االلكينات الحلقية 

االلكانات الحلقية ما تعانيه االلكانات مفتوحة السلسلة من تفاعالت حيث تعاني من تفاعالت االستبدال تعاني 
 عن طريق الجذور الحرة . 

 
 

حيث  HXكما تعاني المركبات الحلقية المحتوية على اصرة مزدوجة من تفاعالت االضافة للكواشف مثل 
 تخضع هذه التفاعالت لقاعدة ماركونيكوف في االضافة . 

 

 
 

االليلية من خالل  ايضا يمكن المحافظة على االصرة المزدوجة في واجراء تفاعل التعويض على ذرة الكاربون 
 . N-Bromosuccinamide ( NBS )استخدام الكاشف 
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اضافة الى تفاعالت التعويض عن طريق الجذور الحرة فان البروبان والبيوتان الحلقي تعاني من تفاعالت 
االضافة التي تؤدي الى فتح الحلقة و تعتبر هذه التفاعالت مميزة للحلقة الثالثية والرباعية بسبب توتر االصرة 

109.5( لهذه المركبات ) زاوية االصرة فيها اقل من  C-Cبين ذرات ) 
o  . ) 

 

 

  


