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 Reaction of Alkenes                                                 تفاعالت االلكينات

المكونة من اصرة سكما واصرة باي الضعيفة لذلك ستعاني هذه تحتوي االلكينات على االصرة المزدوجة 
المركبات من انكسار اصرة باي وتكوين اصرتين من نوع سكما اي ان االلكينات تعاني تفاعالت اضافة 

Addition Reaction  ان السبب الذي يجعل اصرة باي معرضة للتفاعل مع عدد من الكواشف هو ان ,
وبذلك ستكون االلكترونات المكونة لهذه  ) 06) صفحة الغيمة االلكترونية المكونة لها تنتشر فوق واسفل الجزيئة

تحتاج وية على كثافة الكترونية االصرة اقل ارتباطًا بنواتي ذرتي الكاربون حيث تكون الجزيئة بهذه الحالة محت
Eالتي يرمز لها  Electrophileالى فصائل معاكسة لها في الشحنة وتدعى مثل هذه الفصائل بااللكتروفيل 

+ 
( اما  Electrons-Loving) كلمة الكتروفيل مشتقة من الكلمة االغريقية والتي تعني المحب لاللكترونات 

Nuويرمز لها  Nucleophileالفصائل التي تحمل الشحنة السالبة فتدعى بالنيوكليوفيل 
) كلمة نيوكليوفيل  -

 ( .  Nucleo-Lovingمشتقة من الكلمة االغريقية والتي تعني المحب للنواة 

 

 
 

Eفانه يبحث عن الفصائل الموجبة الشحنة  فعندما يسلك االلكين سلوك نيوكليوفيل
هذه  وبهذه الحالة ستدعى +

 Alkenes Electrophilic Addition Reactionبتفاعالت االضافة االلكتروفيلية لاللكينات  التفاعالت

ل والتي تعتبر اكثر تفاعالت االلكينات شيوعا من النوع الثاني الذي يسلك فيه االلكين الكتروفيل ُيهاَجم من قب
النيوكليوفيل وهذه التفاعالت صعبة ولتسهيل حدوثها يجب ان تكون جزيئة االلكين معوضه بمجاميع ساحبة 

 لاللكترونات . 

ان الكاشف الذي يتفاعل مع االلكين سيعاني من انشطار غير متجانس لالصرة مكونًا بذلك جزئين بشحنات 
Eمختلفة االول والحامل للشحنة الموجبة 

ُيهاَجم من قبل الكثافة االلكترونية لالصرة المزدوجة مؤديًا الى   +
Nuيحمل شحنة سالبة الذي  تكوين ايون الكاربونيوم الموجب الذي ُيهاَجم من قبل الشق الثاني للكاشف

-  . 
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 Hydrogenation of Alkenes                                             هدرجة االلكينات -1

فلز خامل مثل دقائق  -ينات الى االلكانات عند معاملتها مع غاز الهيدروجين بوجود عامل مساعدكتتحول االل
البالتين او البالديوم او النيكل حيث تكون عملية اضافة غاز الهيدروجين الى االواصر المزدوجة الطرفية اسرع 

 ( .  56الطرفي ) صفحة  مما لو كانت في وسط الجزيئة وهذا يعود الى قلة استقرارية االلكين
 

 

 Halogenation of Alkenes                                                 اضافة الهالوجين -2

تتحول االلكينات عند معاملتها بالكلور او البروم ) تفاعل اليود مع االلكينات يفشل في اعطاء ناتج االضافة ( 
الى مركبات مشبعة تحتوي على ذرتي هالوجين مرتبطة بذرتي كاربون متجاورة تدعى بمركبات ثنائي  مباشرةً 

 الهاليد المتجاور . 
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من الكشوفات المهمة للتعرف على وجود االواصر  C=Cيعتبر تفاعل البروم مع المركبات الحاوية على االصرة 
المزدوجة في المركبات العضوية من خالل اذابة البروم في رباعي كلوريد الكاربون فعند اختفاء اللون االحمر 

 للمحلول دليل قاطع على احتواء المركب على اصرة مزدوجة . 

بذكر ارقام ذرتي الكاربون الحاملة  IUPAC تسمى المركبات الناتجة من اضافة الهالوجين لاللكين حسب نظام
 للهالوجين ومن ثم تتبع باسم االلكان الذي يمثل عدد ذرات الكاربون في المركب .
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عن طريق اقترابها من الكثافة  الهاليدجزيئة ل جزئي تتضمن الخطوة االولى من ميكانيكية التفاعل استقطاب
باالتجاه الذي يعطي ايون كاربونيوم  من قبل اصرة باي  هاليدالمزدوجة ثم مهاَجَمة جزيئة ال لآلصرةااللكترونية 

 ايون الهاليد السالب معطيًا المركب ثنائي ذرة الهاليد المتجاورة .اكثر استقرارًا والذي ُيهاَجم من قبل 
 

 

 

 Addition of Hydrogen Halides                                  اضافة هاليد الهيدروجين -3

متحولة بذلك  HIويوديد الهيدروجين  HBrوبروميد الهيدروجين  HClتتفاعل االلكينات مع كلوريد الهيدروجين 
بامرار غاز كلوريد الهيدروجين الجاف مباشرًة في االلكين الذائب في  الى هاليد االلكيل المقابل ويجري التفاعل

مذيب خامل , اما المحاليل المائية لهاليدات الهيدروجين بصورة عامة فال تستعمل تجنبًا إلضافة الماء الى 
 االلكين . 

 

( والناتج  A)  halopropane-1فنتوقع ان يعطي ناتجين االول  اما اضافة هاليد الهيدروجين الى البروبين
 Isopropylhalide  (B . )الثاني 
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فوجد من خالل الدراسة بان الناتج       ان السبب في اختالف طبيعة النواتج يعود الى اختالف اتجاه االضافة 
 (B  هو الرئيسي حيث توصل العالم الروسي ماركونيكوف من وضع قاعدة لتفسير اضافة هاليد الهيدروجين )

( الى االلكين غير المتناظر يضاف الجزء  X-Yالى االلكينات والتي تنص على ان اضافة الكاشف االيوني ) 
الجزء السالب فيضاف الى ذرة  الموجب منه الى ذرة الكاربون التي تحمل اكبر عدد من ذرات الهيدروجين اما

 الكاربون التي تحمل اقل عدد من ذرات الهيدروجين . 
 

 
 

 التي تحمل اكبر عدد من ذرات الهيدروجين االلكين ان سبب اضافة الجزء الموجب من الكاشف الى ذرة كاربون 
اضافته ) الجزء الموجب من الكاشف ( اما اذا تم اضافته الى يعود الى استقرارية ايون الكاربونيوم بعد عملية 

 ذرة الكاربون التي تحمل اقل عدد من ذرات الهيدروجين فان ايون الكاربونيوم الناتج سيكون اقل استقرارًا . 
 

 
 

تتضمن ميكانيكية اضافة هاليد الهيدروجين اضافة الجزء الموجب حسب قاعدة ماركانيكوف كخطوة اولية ثم 
 تليها اضافة الجزء السالب الى ايون الكاربونيوم المتكون في الخطوة االولى . 
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تحدث اضافة بروميد الهيدروجين فقط عكس قاعدة ان وجود بعض المواد في مزيج التفاعل مثل البيروكسيدات 
 ماركونيكوف اما بغياب البيروكسيدات فان االضافة تحدث طبقًا للقاعدة .  

 

 
 

ان ميكانيكية تفاعل اضافة هاليد الهيدروجين بصورة عامة تتم عن طريق تكوين وسطيات ايونية مثل ايون 
فقط ( فان ميكانيكية التفاعل ال  HBrاما في حالة وجود البيروكسيدات ) عند اضافة االكثر استقرارًا  الكاربونيوم

 .  Free Radicalتتضمن تكوين وسطيات ايونية ولكن تتضمن جذور حرة 
 

وهذه المركبات بإمكانها ان تنشطر عند تعرضها للضوء   R-O-O-Rالصيغة العامة للبيروكسيدات هي  
بوجود البيروكسيدات بالخطوات  HBrبصورة متجانسة مكونة الجذور الحرة ويمكن توضيح ميكانيكية اضافة 

 . التالية 

 

 اما الخطوة االخيرة من التفاعل فتتضمن تفاعل الجذور الحرة المتبقية في محيط التفاعل فيما بينها إلنهائه. 
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 Addition of Sulfuric Acid                                         اضافة حامض الكبريتيك -4

وتتم عملية  ROSO3Hتتفاعل االلكينات مع حامض الكبريتيك البارد لتعطي كبريتات الهيدروجين الكيل 
 االضافة وفقًا لقاعدة ماركونيكوف .

 

 
 

 يتم التفاعل عن طريق الميكانيكية التالية : 
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وتسخينه تتحلل الكبريتات الى الكحول المقابل وحامض عند تخفيف محلول كبريتات االلكيل هيدروجين بالماء 
 الكبريتيك . 

 
 

 Hydration of Alkenes                                                  اضافة الماء الى االلكينات-5

االلكينات مع الماء بوجود حامض الكبريتيك او الفسفوريك ) كعامل مساعد ( وتؤدي الى تكوين تتفاعل 
الت  الكحوالت ذات الوزن الجزيئي الواطئ حيث يعتبر هذا التفاعل معاكس لعملية تحضير االلكينات من الكحو 

 كما ان عملية االضافة تتبع قاعدة ماكونيكوف .  ) 06) صفحة 
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 ويمكن توضيح ميكانيكية التفاعل بالخطوات التالية 
 

 

 

 Addition of Alcohol                                              اضافة الكحوالت الى االلكينات-6

تضاف الكحوالت الى االلكينات بنفس اسلوب اضافة الماء حيث يضاف الكحول بوجود الحامض كعامل مساعد 
 . ليؤدي الى تكوين االيثر 

 

 
 

 ويمكن توضيح ميكانيكية التفاعل بالخطوات التالية
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 اضافة الهالوجين الى االلكينات بوجود الماء كمذيب -7

كمذيب لتعطي مركبات مشبعة ثنائية الهاليد المتجاور لكن عند  CCl4بوجود تضيف االلكينات الهالوجين 
استخدام الماء كمذيب فان الناتج الرئيسي سيكون اضافة ذرة هالوجين على احدى ذرتي كاربون االصرة 

ة هيدروكسيل على ذرة الكاربون الثانية وتدعى مثل هذه المركبات بالهالوهيدرين المزدوجة واضافة مجموع
Halohydrine  . 

 

 
 

 ويمكن توضيح ميكانيكية التفاعل بالخطوات التالية
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 اضافة الماء والكحول بوجود الزئبق -8

  Demercuration –Oxymercurationتضيف االلكينات الماء والكحول بوجود خالت الزئبق بعملية 
في حال استخدام الكحول , ان الفائدة من هذا التفاعل هو  لتعطي الكحول في حال استخدام الماء او االيثر

ضمان عدم حصول اعادة ترتب في الجزيئة وال يتطلب هذا التفاعل استخدام الحامض كعامل مساعد ) الن 
 باستخدام الحوامض ( .  تتأثربعض الجزيئات 

 

 
 

 بالخطوات التاليةويمكن توضيح ميكانيكية التفاعل 
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 اضافات اخرى لاللكينات -9

البارد مؤدية الى تكوين مركبات ثنائية مجموعة  KMnO4تتفاعل االلكينات مع محلول برمنغنات البوتاسيوم 
 الهيدروكسيل المتجاورة تدعى بالكاليكوالت . 

 

 
 

حيث تعتبر هذه  4OsOكما يمكن الحصول على الكاليكوالت من تفاعل االلكينات مع رباعي اوكسيد االوزميوم 
 الطريقة غير مفضلة بسبب سمية وغالء رباعي اوكسيد االوزميوم . 
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 د  أيضا تتفاعل االلكينات مع غاز االوزون مكونة مركبات تدعى باالوزوناي
 

 
 

منتجة الكحوالت بعملية اضافة  Hydroboration Oxidation بعملية  3BHكما تتفاعل االلكينات مع 
 معاكسة لقاعدة ماركونيكوف  

 

 
 

ايضا تتفاعل االلكينات مع نفسها بوجود بعض المواد التي تسمى بالبادئ لتنتج جزيئات ذات اوزان جزيئية عالية 
 .  Polymerizationتدعى بالبوليمرات والعملية التي تنتجها تدعى بالبلمرة 
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 اسئلة الفصل الرابع 

 للهيدروكاربون المحتوي على ستة ذرات كاربون و / اعط الصيغة التركيبية 1س

 يحتوي على ثالث ذرات هيدروجين فاينيلية وذرتين هيدروجين الليلية -1

 وذرة هيدروجين الليلية يحتوي على ثالث ذرات هيدروجين فاينيلية -2

 .يحتوي على ثالث ذرات هيدروجين فاينيلية وال يحتوي على ذرة هيدروجين الليلية -6

 

 عط الصيغة التركيبية لكل من اسماء المركبات التالية : / ا 2س

a-(Z)-1,3,5-tribromo-2-pentane . 

b-(E)-1,2-dichloro-3-isopropyl-2-hexene . 

c-(Z)-3-methyl-2-heptene . 

 

 . الى النواتج المقابلة  A/ اكتب جميع الكواشف ) العوامل المساعدة ( الالزمة لتحويل المركب 6س

 
 



  Alkenesالفصل الرابع: االلكينات ) االوليفينات (                                                                                 

56 
 

 اي من ازواج المركبات التالية اكثر استقرارا ؟  /4س

 
 

 مع الكواشف التالية  Propeneاعط نواتج تفاعل البروبين  /5س

( KMnO4 ) , (CH3OH/H
+
) , (HBr) ,( H2O ) ,( H2O / H

+
 ) ,( Hg(OAc)2 /H2O 

/NaBH4/HO
-
) ,( H2SO4 ) ,( H2/Pt ) ,( OsO4 ) , ( Br2/H2O ) ,( Cl2 ) ,( O3 ) , ( 

BH3/THF/HO
-
/H2O2/H2O )       

 

 / اقترح طريقة مناسبة لتحضير كل من المركبات التالية اذا اعطيت كل ما تحتاجه من مواد 0س
 

 

 / اقترح ميكانيكية مناسبة لكل تفاعل من تفاعالت السؤال الثالث بعد معرفة جميع الكواشف . 7س

 


