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 الفصل الرابع 

 ALKENESااللكينات 

كاربون المزدوجة ) واحدة على االقل ( الصيغة  -مركبات هيدروكاربونية غير مشبعة تحتوي على اصرة كاربون 
تتكون االصرة المزدوجة فيها من اصرة  CnH2n-2اما الحلقية فلها القانون  CnH2nالعاملة لاللكينات غير الحلقية 

 . سكما القوية اضافة الى اصرة باي
 

 
 

وبما انها مركبات غير مشبعة لذلك فإنها تعاني من تفاعالت اضافة حيث تؤدي هذه التفاعالت الى فتح االصرة 
 الضعيفة ( وتكوين مركبات مشبعة . المزدوجة ) اصرة باي

 

 
 

 Nomenclature of Alkenesتسمية االلكينات                                            

 International(   IUPACيتم تسمية االلكينات باستخدام قواعد االتحاد العالمي للكيمياء الصرفة والتطبيقية )

Union of  Pure and Applied Chemistry  : االكثر استخدامًا لتسمية المركبات العضوية وكما يلي 

وتعطى اسم  تضم ذرتي كاربون االصرة المزدوجة تنتخب اطول سلسلة مستمرة من ذرات الكاربون  -1
 . االلكان المقابل 

 ( بدله.  ene( من اسم االلكان ويضاف المقطع )  aneيحذف المقطع )  -2
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 ترقم السلسلة من الطرف الذي يعطي ذرتي االصرة المزدوجة اصغر االرقام .  -3

تكتب اسماء المجاميع المعوضة مسبوقة بارقام ذرات الكاربون التي تحملها ويفضل ذكرها ) المجاميع  -4
المعوضة ( حسب تسلسلها االبجدي ومن ثم اعطاء اسم االلكين مسبوقا برقم يدل على موقع االصرة 

 . المزدوجة 

 

 

 

( بالمقطع  ane( قبل اسم المركب مع استبدال المقطع )  Cycloاما االلكينات الحلقية فتسمى بوضع المقطع ) 
 (ene  ) . 

 
 

 اما اذا كانت حلقة االلكين معوضه فهناك حالتين : 

:  عدم ارتباط المجموعة المعوضة بإحدى ذرتي كاربون االصرة المزدوجة وفي هذه الحالة تأخذ ذرتي  االولى
( ويستمر الترقيم باالتجاه الذي يعطي المجاميع المعوضة اصغر  1 , 2كاربون االصرة المزدوجة الرقمين ) 

 االرقام 
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(  1في هذه الحالة يعطى الرقم ) و ذرتي كاربون االصرة المزدوجة  بإحدىالثانية : ارتباط المجموعة المعوضة 
  .  ( 2للذرة الحاملة للمجموعة المعوضة ويستمر الترقيم باالتجاه الذي يعطي الذرة الثانية الرقم ) 

 

 
 

 (  Vinylمشتقة من االيثين بعد حذف ذرة هيدروجين منها بالفاينيل ) مالحظة : تدعى المجموعة ال
 

 
 

 . اما المركبات التي تنتج من تعويض الفاينيل ببعض المجماميع فتدعى بمركبات الفاينيل 
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حتوي على ذرة كاربون الليلية تي تال  Allylاالليل تنتج مجموعة  تم سحب ذرة هيدروجين من البروبيناما اذا 
 وذرتي كاربون فاينيلية . 

 

 
 

 اما المركبات التي تنتج من تعويض مجموعة االليل ببعض المجماميع فتدعى بمركبات االليل . 
 

 

 

  C=Cالخواص الفيزيائية لاللكينات والشكل الفراغي لالصرة  

االلكينات المحتوية على اقل من خمسة ذرات كاربون غازات اما االعلى من خمس ذرات كاربون فهي سوائل 
 غير قطبية نسبيًا وال تذوب في الماء لكن تذوب في المذيبات واطئة القطبية . طيارة كما تعتبر هذه المركبات 

 

تحتوي هذه المركبات على االصرة المزدوجة والمتكونة من اصرة سكما التي تنتج من التداخل الراسي الوربتاالت 
P واصرة باي π  المتكونة من التداخل الجانبي الوربتاالتP  حيث يكون تهجين ذرتي الكاربون االوليفينيةSP

2 
بين ذرات الهيدروجين الواقعة على نفس ذرة اما الشكل الهندسي لالصرة المزدوجة فيكون مستوي والزاوية 

118الكاربون تساوي 
o  اما الزاوية المحصورة بين االصرة المزدوجة واصرةC-H  121فتبلغ

o  . 
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باي اعلى واسفل الجزيئة وتكون على شكل غيمة الكترونية اما بقية االواصر  تقع الكثافة االلكترونية الوربتال
 فتكون واقعة بنفس مستوى الجزيئة . 

 

 
 

  Geometric Isomers                                             االيزومرات الهندسية               

ينتج من عدم الدوران الحر حول االصرة المزدوجة ترتيبين فراغيين ) هندسيين ( للمركبات الحاوية على هذه 
االصرة وتختلف هذه المركبات في خواصها الفيزيائية ومعظم خواصها الكيميائية رغم امتالكها الصيغة الجزيئية 

 . Butene-2نفسها ومثال على ذلك المركب 
 

 
 

ان االيزومرين اعاله لهما نفس التركيب الجزيئي ولكنهما يختلفان في الترتيب الفراغي للذرات ويطلق عليها 
 بااليزومرات الفراغية ويوجد نوعان من االيزومرات الفراغية وهي 
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ويقصد بها قابلية المركب على تدوير مستوى الضوء المستقطب ويستخدم لهذا : اواًل االيزومرات الضوئية 
 .   Polar meterالغرض جهاز يسمى بالمقطاب 

 

ويقصد بها تواجد المركب الذي يمتلك نفس الصيغة الجزيئية ويتواجد بهيئات فراغية ثانيًا االيزومرات الهندسية : 
فعند , على ذرتي كاربون االصرة المزدوجة  الختالف بتوزيع المجاميعمختلفة وتنتج هذه الهيئات الفراغية نتيجة ا

اما اذا تواجدت المجموعتين كل   Cisمن االصرة المزدوجة يتكون االيزومر  تواجد المجاميع على جانب واحد
غير دقيقة  Butene-2لذلك تسمية المركب اعاله  Transواحدة على جانب فبهذه الحالة يتكون االيزومر 

 بسبب عدم تحديد االتجاه الذي تتواجد به مجموعتي المثيل بالنسبة لالصرة المزدوجة .
 

 
 

هذه بالنسبة اذا كانت ذرتي كاربون االصرة المزدوجة محتوية على ذرتي هيدروجين ومجموعتين معوضه , اما 
جة محتوي على ثالثة مجاميع مختلفة او متشابهة وذرة هيدروجين واحدة اذا كانت ذرتي كاربون االصرة المزدو 

او اربعة مجاميع مختلفة او متشابهة وغير محتوية على ذرة هيدروجين ففي هذه الحالة ال يمكن استخدام نظام 
Trans , Cis  ويجب استخدام نظام اولوية المجاميع في تسميتهاPriority of Groups  وبهذه الحالة يستخدم

 Zusammenمن الكلمة االلمانية  Zوالتي تعني معاكس والحرف  Entgegenمن الكلمة االلمانية  Eالحرف 
 والتي تعني معًا او بنفس االتجاه . 
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من خالل مقارنة المجاميع على ذرتي كاربون االصرة المزدوجة كٌل على يتم تسمية المركبات حسب هذا النظام 
ؤخذ ذرة كاربون االصرة المزدوجة اليمين على سبيل المثال وتقارن المجاميع المرتبطة بها ثم تؤخذ ) اي تحدة 

وتحديد اولوية المجاميع وهذه تحدد من خالل الوزن الجزيئي لها او العدد الكاربون اليسرى وتقارن مجاميعها ( 
( واالقل اولوية تؤشر بـ )   High Priority( من )  .H.Pالذري فالمجموعة التي لها اعلى اولوية تؤشر بـ ) 

L.P.  ( من )Low Priority )  مقارنة االولية يتم مقارنة التأشيرات فاذا كان الناتج متشابه بعد االنتهاء من
(  Z(  يكون االيزومر نوع )  .L.Pمع  .L.P( و ) .H.Pمع  .H.Pعلى نفس الجهة من االصرة المزدوجة ) 

 ( ويجب كتابة الحرف الدال على نوع االيزومر بشكل مائل  Eون االيزومر من نوع ) اما اذا كانت متعاكسة فيك

 مثال تحديد نوع االيزومر التالي 
 

 
 

يتم مقارنة اولوية ذرتي البروم والهيدروجين المتصلة بذرة الكاربون المعلمة  الخطوة االولى Eلنأخذ االيزومر 
( في هذه الحالة سيكون للبروم اولوية اكبر من الهيدروجين لكبر عدده الذري ,  1باللون االحمر ) سهم رقم 

 2اللون االزرق ) سهم رقم يتم مقارنة اولوية ذرتي الكلور والفلور المتصلة بذرة الكاربون المعلمة ب الخطوة الثانية
مقارنة نتائج االولوية ( في هذه الحالة سيكون للكلور اولوية اكبر من الفلور لكبر عدده الذري , الخطوة الثالثة 

( ويالحظ ان االولوية متعاكسة على جهتي الجزيئة وبذلك يكون  3 , 4على جهتي االصرة المزدوجة ) االسهم 
 .  2-bromo-1-chloro-1-fluoroethene-(E)ن اسم المركب وبذلك سيكو  Eااليزومر من نوع 
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يمكن ان يطبق هذا النظام على جميع المركبات المحتوية على اصرة مزدوجة وبضمنها المركبات التي يمكن 
 ( .  Trans , Cisتسميتها بنظام ) 

 

 

 

 Synthesis of Alkenes                                                              تحضير االلكينات

 تحضر االلكينات بطرق عديدة منها 
 

  Dehydration of Alcohols                                    سحب جزيئة ماء من الكحوالت -1

الكحوالت مركبات عضوية تتميز باحتوائها مجموعة الهيدروكسيل وتصنف حسب طبيعة ذرة الكاربون التي 
 ترتبط بمجموعة الهيدروكسيل الى اولية وثانوية وثالثية . 
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ن سكما وتكوين اصرة يتم سحب جزيئة ماء من الكحوالت لتكوين االصرة المزدوجة في الجزيئة ) كسر اصرتي
باي ( وتتم عملية سحب جزيئة الماء بوجود حامض الكبريتيك او الفسفوريك وبدرجة حرارة تعتمد على نوع 

 الكحول المستخدم . 
 

 
 

بظروف الطف من الثانوي والثانوي اقل  يالحظ من المعادالت اعاله ان الكحول الثالثي يعطي ناتج االلكين
Cقساوة من الحكول االولي والسبب في ذلك يعود الى استقرارية ايون الكاربونيوم 

 الموجب  . +

  

  

 Carbocation Theory                                           نظرية ايون الكاربونيوم

ذرة كاربون ناقصة الكترونيًا موجبة الشحنة ويصنف الى اولي وثانوي وثالثي باالعتماد على عدد مجاميع 
التي ترتبط به , تزداد استقراريته كلما كان مرتبط بمجاميع الكيل اكثر ) مجاميع دافعة لاللكترونات (  Rااللكيل 

البة الشحنة باتجاه ذرة الكاربون الموجبة وبذلك تقل اي ان المجاميع الدافعة لاللكترونات تدفع االلكترونات الس
كثافة الشحنة الموجبة وتزداد استقرارية ايون الكاربونيوم اما المجاميع الساحبة لاللكترونات فسيكون تأثيرها 

 معاكس للمجاميع الدافعة . 

 

3
o
>2

o
>1

o  
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  Carbocationويتبع بكلمة بذكر اسم جذر االلكيل  تسمى المركبات الحاوية على ايون الكاربونيوم
 

 
 

 ميكانيكية سحب جزيئة ماء من الكحول : 

  .  H3PO4او   H2SO4مثل  تاين الحامض المستخدم كعامل مساعد تتضمن الخطوة االولى من الميكانيكية

 
 

المزدوج ( مجموعة هيدروكسيل الكحول عن طريق استخدام  Protonationاما الخطوة الثانية فتتضمن برتنة ) 
االلكتروني الحر الموجود على ذرة اوكسجين مجموعة الهيدروكسيل وبروتون الهيدروجين الناتج من الخطوة 

دي الى اضعاف االصرة التي تربط االولى محول بذلك اوكسجين مجموعة الهيدروكسيل الى ايون موجب وهذا يؤ 
 .  وتكوين ايون الكاربونيوم وبالتالي كسرها ( C-O)  االوكسجين بالكاربون 

 

 
 

اما الخطوة الثالثة من الميكانيكية فتتضمن سحب بروتون الهيدروجين من ذرة الكاربون المجاورة لذرة كاربون 
HSO4بواسطة االيون  ايون الكاربونيوم

 ودخول االصرة على كاربون الكاربونيوم وتكوين االصرة المزدوجة .  -
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كان اكثر استقرارا والسبب يعود الى استقرارية الحالة  Rكلما كان االلكين اكثر تعويضًا بمجاميع االلكيل 
 والترتيب التالي يوضح ذلك .  الوسطية التي تؤدي الى تكوين االلكين

 

 
 

  Dehydrohalogenation of Alkyl Halides   انتزاع هاليد الهيدروجين من هاليدات االلكيل -2

تتحول هاليدات االلكيل الى االلكينات بسحب جزيئة هاليد الهيدروجين منها وذلك بتسخين الهاليد مع المحلول 
(  βويشترط لحدوث هذا التفاعل وجود ذرة هيدروجين على الموقع بيتا )  KOHالكحولي لقادة قوية مثل 

لذرة الكاربون الحاملة لذرة الهالوجين حيث يعتمد هذا التفاعل على تركيب جزيئة هاليد االلكيل المستخدم بالنسبة 
ويعني الحذف من كلمة E2 او   E1) ونوع القاعدة المستخدمة ويتم التفاعل عن طريق ميكانيكية 

Elimination  )  . وال يتسع المجال للخوض بتفاصيلها حاليًا 
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يدعى هذا التفاعل بتفاعل الحذف وتتضمن ميكانيكيته كخطوة اولى عملية سحب ذرة الهيدروجين بيتا وتكوين 
يهاجم ذرة الكاربون الفا والحاملة لذرة الهالوجين  الذي يسلك كنيوكليوفيل(  Carbanionايون الكاربون السالب ) 

 مؤديًا الى ازاحة ذرة الهاليد وتكوين االصرة المزدوجة . 
 

 

 

  Dehalogenation of Vicinal dihalidesحذف جزيئة هالوجين من ثنائي الهاليد المتجاور   -3

يؤدي حذف جزيئة هالوجين من المركبات ثنائية الهالوجين المتجاورة بواسطة غبار الزنك في الكحول المثيلي ) 
CH3OH = MeOH  . الى تكوين االلكين ) 
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 انيكية التفاعل بالخطوات التالية : ويمكن توضيح ميك
 

 

  Reduction of Alkyne                                                   اختزال االلكاينات -4

تعتمد عملية اختزال االلكاينات الى مرحلة االلكين على نوع العامل المساعد المستخدم فال يمكن السيطرة على 
ل المساعدة المعروفة مثل البالتين او عملية االختزال لمرحلة االلكين عند استخدام الهيدروجين بوجود العوام

) يحضر  Lindlar's Catalystومنها كاشف لندلر هذا الغرض ل عوامل مساعدة اخرى البالديوم لذلك تستخدم 
 كاشف لندلر من ترسيب البالديوم على كاربونات الكالسيوم ثم معاملتها مع خالت الصوديوم والكوينولين (

اما عملية االختزال بواسطة  Cis( التي تعطي االيزومر  P-2) يرمز له بالرمز  Ni-Bوكاشف بوريد النيكل 
 .  Transالليثيوم او الصوديوم في االمونيا السائلة فتعطي االيزومر 
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 ملخص طرق تحضير االلكينات 

 

 

 


