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 Conformations of Cycloalkanes                        الوضعيات الفراغية لاللكانات الحلقية   

تسمى االشكال ثالثية البعد التي تتخذها الجزيئات بالوضعيات الفراغية وتنتج هذه الوضعيات لمحاولة كل ذرة 
في المركب من الوصول الى القيمة الحقيقية لزوايا االصرة , كما ان لكل مركب حلقي وضعية فراغية معينة 

 يفضلها على غيرها من الوضعيات . 

 

  Cyclopropane                                                                    البروبان الحلقي-1

وان الشكل الهندسي لذرات الكاربون الثالثة تقع في مستوي واحد اما  عليه اصغر مركب حلقي يمكن الحصول
. ثالثة منها فوق مستوى الحلقة والثالثة االخرى تقع اسفل مستوى الحلقة   ذرات الهيدروجين السته فتع بمستويين

60( في حلقة البروبان تساوي )  C-C-Cان الزاوية ) 
o  ( اي اقل من القيمة الطبيعية للزاوية بـ )49.5

o  )
الكاربون وهذا يؤدي الى نشوء ضغط على زاوية االصرة من داخل الحلقة باتجاه الخارج لمحاولة اواصر ذرات 

, ان ذرات الهيدروجين الواقعة فوق واسفل مستوى الحلقة تكون بوضعية من الوصول الى القيمة الطبيعية 
وهذا يؤدي الى زيادة طاقة الجزيئة وبالتالي يجعل جزيئة البروبان الحلقي فعالة تجاه  Eclipsedالخسوف 

 . تفاعالت فتح الحلقة والتحول الى الصيغة المفتوحة 
 

 

 

 Cyclobutane                                                                      البيوتان الحلقي-2

دعى مفضل يلبيوتان الحلقي عن الوضعية المستوية حيث تتخذ شكل فراغي ا لجزيئة ينحرف الشكل الفراغي
, ان السبب الذي يجعل جزيئة البيوتان تتخذ  Butterfly-Wing Conformationبوضعية جناحي الفراشة 
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هذا الشكل هو لمحاولتها من الوصول الى القيمة الطبيعية لزاوية ذرات الكاربون اضافة الى جعل ذرات 
, فلو كانت حلقة البيوتان الحلقي مستوية لكانت الزاوية بين  Staggeredالهيدروجين الى بعضها بوضعية 

90ذرات الكاربون ) 
o  اضافة الى ان ذرات الهيدروجين ستكون بوضعية  )Eclipsed   . 

 

ان وضعية جناحي الفراشة تؤدي بالنتيجة الى االقتراب من زاوية االصرة حيث تصل قيمة زاوية االصرة للبيوتان 
88الى ) 

o  ) الحالة تتخلص الجزيئة من الطاقة التي تنتج من تنافر ذرات الهيدروجين التي تكون بوضعية وبهذه
Eclipsed  . 

 

 

   Cyclopentane                                                                       البنتان الحلقي-3

وهي بلك اكثر استقرارًا منها تمتلك جزيئة البنتان الحلقي طاقة اقل من طاقة المركبات الحلقية السابقة الذكر 
 108واكثر مقاومة للتفاعالت التي تؤدي الى فتح الحلقة , كما ان الزاوية في البنتان الحلقي ) 

o  وهذه القيمة )
 109.5قريبة جدًا من قيمة زاوية اصرة الكاربون الطبيعية البالغة ) 

o  . ) 
 

حيث   Envelope Conformationتأخذ جزيئة البنتان الحلقي وضعية فراغية تدعى بوضعية الظرف المفتوح 
 المستوى . تقع اربعة من ذرات الكاربون بمستوي واحد اما ذرة الكاربون الخامسة فتقع خارج هذا
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                                                                                Cyclohexaneالهكسان الحلقي -4

الكاربون تأخذ الجزيئة  ان حلقة الهكسان ليست مستوية بل منبعجة وبحكم الترتيب الهرمي الرباعي الواصر
اما الثانية االكثر   Chair Conformationوضعيتين فراغية االولى واالكثر استقرارًا تدعى بوضعية الكرسي 

 .   Boat Conformationطاقة واالقل استقرارًا فتدعى بوضعية القارب 
 

 

 
 

 109.5ان زوايا اواصر الكاربون في وضعية الكرسي تبلغ ) 
o  وال تعاني من شد الزوايا وخالية من شد اللوي )

 Staggeredنجد ان جميع ذرات الهيدروجين بوضع انفراج  C-Cايضًا وعند النظر خالل محور اي اصرة 
 وهذا يعني استقرارية وضعية الكرسي . 

 

 
 

الحلقة تتحول وضعية الكرسي الى وضعية القارب وبهذا الدوران ال  C-Cوبحصول دوران بسيط الواصر 
109.5) تبقى محافظة على قيمة الزاوية البالغة  C-Cيحصل تغير لزوايا اواصر 

o  وان الطاقة العالية لهذه )
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يكون بسبب تحول وضعية ذرات الهيدروجين من االنفراج الى وضعية الخسوف وهذه  الوضعية وقلة استقراريتها
فان ذرات  C1-C4اما ذرات الكاربون  C5-C6 , C2-C3واضح عند النظر من خالل محاور االواصر 

 .   Flag Pole Interactionالهيدروجين فيها تعمل تداخل يدعى بتداخل السارية 
 

 

 
 

 وضعيات الهكسان الحلقي المعوض 

عند االمعان بصورة ادق الى الترتيب الفراغي لوضعية الكرسي للهكسان الحلقي نالحظ وجود نوعين من اواصر 
C-H  حيث توجد ستة اواصر تمتد افقيًا تعرف باالواصر االستوائيةEquatorial  ( ويرمز لها بالرمزe  )

وستة اواصر عمودية على مستوى الحلقة ثالثة فوق مستوى الحلقة وثالثة اسفل مستوى الحلقة وتدعى هذه 
 ( .  a( ويرمز لها بالرمز )  Axial) االواصر باالواصر المحورية 
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( كانت الجزيئة اكثر استقرارا مما  eالحلقي باالتجاه االستوائي )  فكلما كانت المجموعة المعوضة على الهكسان
يمكن ان تحتل مجموعة المثيل اصرة  Methylcyclohexane( ففي المركب  aلو كانت باالتجاه المحوري ) 

 (  a( او محورية )  eاستوائية ) 
 

 
 

( التي تحتل فيها  A( ليس كبيرا لكن التوازن بفضل الوضعية )  A , Bان فرق الطاقة بين الوضعيتين ) 
 a( التي تحتل فيها مجموعة المثيل اصرة محورية )  B( بعكس الوضعية )  eمجموعة المثيل اصرة استوائية ) 

 ( اكثر B( وان اتجاه هذه االصرة يخلق تداخل بين ذرات الهيدروجين ومجموعة المثيل مما يجعل الوضعية ) 
ويتضح ان التنافر هذا يبدو واضحًا جدا عند استبدال  K.Cal/mole 1.6( بحوالي  Aطاقة من الوضعية ) 

مجموعة المثيل بمجموعة تشغل حيزا اكبر كمجموعة البيوتيل الثالثي ففي هذه الحالة سوف يفضل التوازن 
( وان فرق الطاقة بين الوضعيتين  e اصرة استوائية )التي تحتل فيها مجموعة البيوتيل الثالثي  ( A)  الوضعية

 .  K.Cal/mole 5يقدر بحوالي 
 

 
 



  Cycloalkanesااللكانات الحلقية                                                                           :الثالث  الفصل

                                                                                                               

00 
 

 وضعيات الهكسان الحلقي ثنائي التعويض 

قبل البدء بمناقشة الترتيب الفراغي لمشتقات الهكسان الحلقي ثنائي التعويض لنستعرض اوال احتماالت المواقع 
كسان الحلقي تدل التي يمكن ان تحتلها المجموعتين المعوضتين فالنماذج المسطحة ) المستوية ( لثنائي مثيل ه

كما يوجد كل  ( 4,1( , )  3,1( , )  2,1على ان هناك ثالث احتماالت نسبة لمواقع المجموعتين وهي ) 
 ( .   Trans , Cisاحتمال من هذه االحتماالت على شكل ايزومرين هندسيين وهما )

 

 
 

 Trans-1,4-dimethylاما عند اخذ الشكل الفراغي لكل ايزومر يصبح تركيب الجزيئة اكثر تعقيدا فااليزومر 

cyclohexane   ( يمكن لمجموعتي المثيل فيه ان تحتل اصرتين محوريةa , a  ( او مدارية )e , e  او ان )
 (.  a , eتحتل احدى المجاميع اصرة مدارية واالخرى محورية ) 
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واقل طاقة ( اكثر ثباتا  e , eي المثيل اصرتين استوائية ) حيث تكون الوضعية الفراغية التي تحتل فيها مجموعت
وان سبب ذلك يعود الى ان مجموعتي (  a , aفيها مجموعتي المثيل اصرتين مدارية ) تحتل من الوضعية التي 

( ستتنافر مع ذرتي الهيدروجين الواقعة على نفس الجانب وبذلك  a , aالمثيل التي تحتل اصرتين مدارية ) 
 ( .  e , eسيفضل التوازن الوضعية الفراغية التي تحتل فيها مجموعتي المثيل اصرتين استوائية ) 

 

(  eفتكون احدى مجموعتي المثيل استوائية )  Cis-1,4-dimethyl cyclohexaneاما في حالة المركب 
( لذلك ال توجد وضعية مفضلة بسبب تكافؤ كل الوضعيات المحتملة وعليه سيتم مالحظة  aواالخرى مدارية ) 

 التوازن التالي . 
 

 

 

 Trans-1,3-dimethyl cyclohexaneكما يمكن مالحظة نفس السلوك اعاله في االيزومر 
 

 
 

فان مجموعتي المثيل اما ان تكون محورية او  Cis-1,3-dimethyl cyclohexaneاما في حالة  االيزومر 
 ( .  e , eاستوائية وبهذه الحالة سيفضل التوازن الوضعية التي تكون بها مجموعتي المثيل استوائية ) 
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  ففي حالة االيزومر dimethyl cyclohexane-1,2 وبنفس الطريقة يمكن توضيح الترتيب الفراغي للمركب 
Trans  ( فان التوازن يزاح باالتجاه الذي تكون فيه مجموعتي المثيل استوائيةe , e  اما في حالة االيزومر )

Cis  . فال توجد وضعية مفضلة بسبب تواجد احدى مجموعتي المثيل على اصرة استوائية والثانية محورية 

 

مما تقدم يمكن استنتاج بان الوضعيات التي تحتل فيها المجاميع اواصر استوائية هي اثبت من الوضعيات التي 
 لترتيب التالي تحتل بها اواصر محوري وكما موضح با

 

ee > ae = ea > aa 

 

 كما ان الوضعيات التي تتواجد بحالة توازن او بهيئات متكافئة هي 

 

Cis-1,2-dimethyl cyclohexane  ,   Trans-1,3-dimethyl cyclohexane   ,   

Cis-1,4-dimethyl cyclohexane 
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( للحلقة من خالل مقارنة اتجاه المجاميع على ذرتي  Trans , Cisيمكن تحديد االيزومرات الهندسية ) 
الكاربون المعوضة حيث ان كل ذرة كاربون ترتبط باصرتين ) عدا هيكل الحلقة ( واحدة اعلى من ذرة الكاربون 

اما اذا كانت  Transوالثانية اسفل منها فاذا كانت واحدة اعلى من الكاربون  والثانية اسفل منها كان االيزومر 
 .  Cisة اعلى من الكاربون  والثانية اعلى منها كان االيزومر واحد

 

 

 

 

 

 

 اسئلة الفصل الثالث 

 ( لكل من المركبات التالية :  IUPAC/ اعط االسم النظامي ) 1س
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 / اكمل التفاعالت التالية : 2س

 
 

 :  (  A-Dبإعطاء صيغ النواتج )  / اكمل التفاعل المتسلسل التالي3س

 
 

 / ارسم وضعيات نيومان لكل من المركبات التالية : 4س

2)  1,1-dimethoxycyclohexane. 1)  1,4-dimethoxycyclohexane. 
4)  1,3-dimethylcyclobutane.   3)  1,4-dimethylcyclobutane. 
6)  1,4-diphenylcyclohexane. 5)  1,1-dimethylcyclobutane.   

 


