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 الفصل السادس 

 Alkyne االلكاينات

 : التالية  الصيغة العامةلها كاربون الثالثية  –هيدروكاربونات تحتوي على اصرة كاربون 
 

 

 

وتسمى االصرة الثالثية في هذه المركبات باالصرة االستيلينية وااللكاينات باالستيلينات  CnH2n-2قانونها العام 
عضو فيها وهو االستيلين المكون من ذرتي كاربون تضم بينها االصرة الثالثية ولكل من ذرات  ألبسطنسبًة 

 :. تقسم االلكاينات حسب تركيبها الى صنفين  SPالكاربون هذه تهجين 
 

: تكون االصرة الثالثية في هذا الصنف واقعة على احد طرفي الجزيئة ومحتوية على ذرة  الطرفيةااللكاينات 
وفيها تكون  غير الطرفية. اما النوع الثاني فتسمى باالستيلينات اعاله (  aهيدروجين حامضية ) كما المركب 

يحتوي على هيدروجين حامضية      االصرة الثالثية واقعة في اي مكان من الجزيئة عدا االطراف وهذا النوع ال
 اعاله ( .  b) كما المركب 

 

  Alkyne Nomenclature                                                تسمية االلكاينات             

 كما يلي :  IUPACتسمى االلكاينات حسب قواعد 

 الثالثية .اختيار اطول سلسلة مستمرة من ذرات الكاربون تظم االصرة  -1
ترقيم السلسلة من الطرف الذي يعطي لالصرة الثالثية اصغر االرقام ) من الطرف القريب لالصرة  -2

الثالثية ( اما اذا كان موقع االصرة الثالثية في وسط الجزيئة فأن الترقيم يكون باالتجاه الذي يعطي 
 المعوضات اصغر االرقام .

 السلسلة .تعطى ارقام واسماء المجاميع المعوضة على  -3
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مع تحديد موقع  ( yne )من االلكان ويعوض بالمقطع  ( ane )يعطى اسم االلكاين بعد حذف المقطع  -4
االصرة الثالثية برقم يتم ذكره قبل اسم المركب االساسي او بعد المقطع الذي يمثل عدد ذرات الكاربون 

 وقبل المقطع الذي يدل على ان المركب الكاين .
 

 
 

والمحتوية على اصرة ثالثية تدعى  ( -CH2=CH-CH2 )مالحظة : ان المجموعة المناظرة لمجموعة االليل 
H-C )والتي لها الصيغة العامة التالية  ( Propargyl group )بمجموعة البروبارجيل  C-CH2- )  . 

 

 Synthesis of Alkynesتحضير االلكاينات                                                 

: يسخن فحم الكوك مع اوكسيد الكالسيوم في فرن كهربائي للحصول على  تحضير االستيلين صناعيا   -1
 كاربيد الكالسيوم الذي يعامل مع الماء لينتج االستيلين 
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: تتفاعل االلكاينات الطرفية عن طريق تفاعالت التعويض الباحث عن النواة مع  من االلكاينات الطرفية -2
 هاليدات االلكيل االولية بوجود اميد الصوديوم واالمونيا السائلة لتكوين الكاينات اخرى . 

 

 

 

NH2 )وتتضمن ميكانيكية التفاعل عملية سحب البروتون الحامضي في االلكاين الطرفي بواسطة القاعدة 
- ) 

وتكوين ايون االلكانايد ) الذي يسلك سلوك كاشف باحث عن النواة ( الذي يهاجم ذرة الكاربون المشبعة في هاليد 
التي تصاحب بانقالب في التوزيع الفراغي لذرة الكاربون المشبعة  ( SN2 )االلكيل االولي عن طريق ميكانيكية 

 والحاملة للهاليد والمعادالت التالية توضح ذلك . 
 

 
 

 في دراسات قادمة ان شاء هللا .  SN2و  SN1وسيتم التطرق لتفاصيل اكثر عن ميكانيكية 

: يمكن الحصول على االلكاينات من خالل معاملة االلكين مع البروم للحصول على  من االلكينات -3
مركبات ثنائي البروم المتجاور ومن ثم يعامل هذا الناتج ) ثنائي البروم ( مع قاعدة قوية لحذف جزيئتين 
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انية من بروميد الهيدروجين ويتم التفاعل عن طريق تفاعل اضافة في الخطوة االولى اما الخطوة الث
 فتتضمن تفاعل حذف وكما يلي : 

 

 

 

 سحب جزيئتي هالوجين من المركبات رباعية الهاليد : -4

تتكون االصرة الثالثية بهذه الطريقة من خالل حذف جزيئتي هالوجين من ذرتي كاربون متجاورة ) كما في حالة 
( حيث يستعمل مول واحد من الزنك , لذلك لحذف جزيئتي هاليد يستعمل  حذف جزيئة هالوجين لتكوين االلكين

 مولين من الزنك . 
 

 

 

     Reactions of Alkyneتفاعالت االلكاينات                                             

مع  πااللكتروفيلية لالصرة الثالثية حيث تتفاعل الكترونات باي تتمثل تفاعالت االلكاينات بتفاعالت االضافة 
      جديدة , تعتبر االلكاينات اقل فعالية من االلكينات تجاه االلكتروفيالت σااللكتروفيالت مكونة اصرة سكما 

 ) الفصائل الناقصة الكترونيا ( بينما االلكاينات اكثر فعالية من االلكينات تجاه الكواشف الغنية بااللكترونات . 
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تتميز االلكاينات الطرفية بتفاعل مهم باالضافة الى تفاعل االصرة الثالثية والمتمثل بتفاعل ذرة الهيدروجين 
مكونة بذلك   NaNH2بعض القواعد القوية مثل اميد الصوديوم  الطرفية حيث تتفاعل االلكاينات الطرفية مع

 . ايون االلكانايد الذي يستخدم ككاشف نيوكليوفيلي يدخل في تحضير االلكاينات االخرى 
 

 
 

 ومن تفاعالت االلكاينات ما يلي : 

  Addition of Hydrogenاضافة الهيدروجين  -1

يضاف الهيدروجين الى االلكاينات بوجود بعض المعادن كعوامل مساعدة مثل البالديوم والبالتين او النيكل 
وبنفس طريقة اضافة الهيدروجين الى االلكينات , وال يمكن ايقاف التفاعل عند مرحلة االلكين تحت ظروف 

 الهدرجة االعتيادية لذلك يتكون االلكان المقابل . 
 

 
 

يمكن السيطرة على تفاعل الهدرجة وايقاف التفاعل عند مرحلة تكوين االلكين باستخدام بعض العوامل المساعدة 
ويحضر هذا العامل المساعد من ترسيب   Lindlar's Catalystالخاصة مثل العامل المساعد المسمى بـ لندلر 

الكالسيوم ويعامل مع خالت الرصاص والكوينولين , ان وظيفة هذا العامل المساعد هي  البالديوم على كاربونات
 .  Cis isomerتنشيط االضافة الى االصرة الثالثية فقط ويعطي االلكين على شكل ايزومر السس 
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فأن الهدرجة تقف عند مرحلة االلكين وتعطي ناتج اما عند استخدام الصوديوم او الليثيوم في االمونيا السائلة 
  Cisيعطي االيزومر الهندسي  سس   Ni-B كما ان معاملة االلكاين مع بوريد النيكل Transااليزومر ترانس 

 

 

 

 
 

السابق على الصوديوم او الليثيوم التي لها استعداد عالي على فقدان  Aيحتوي العامل المساعد في التفاعل 
االلكترون المفرد في غالفها الخارجي متحولة بذلك الى ايون موجب ويضاف االلكترون الى االصرة الثالثية 

 والميكانيكية التالية توضح ذلك .  Radical anionمكونًا بذلك الجذر الحر االنيوني 

 

وحصل على شهادة الدكتوراه  1909 في سويسرا عام Herbert H.M.Lindlar ولد العالم لندلر
 . من جامعة بيرن عمل في مختبرات هوفمان في سويسرا وحصل على عدد من براءات االختراع 
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ان االنيون الفاينيلي يكون مستعد لتكوين ايزومر السس والترانس ويكونان في حالة توازن وان هذا التوازن يفضل 
 تكوين ايزومر الترانس االكثر استقرارًا . 

 

  Addition of hydrogen halideاضافة هاليد الهيدروجين                                    -2

 πيضاف هاليد الهيدروجين الى االلكاينات الطرفية حسب قاعدة ماكونيكوف الن االلكتروفيل في معقد باي 
  SPيرتبط بقوة مع ذرة الكاربون ذات التهجين 

 

 
 

ويعود سبب هذا الى ان  HXعند مرحلة االلكين عندما ال تتوفر زيادة من   HXتتوقف عملية االضافة لـ 
الى االلكين المعوض بالهالوجين . اما عند وجود زيادة من  HXالى االلكاين اسرع من اضافة  HXاضافة 
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HX  تحدث وفقًا لقاعدة ماركونيكوف ويكون ناتج االضافة محتوي في محيط التفاعل فأن عملية اضافة ثانية
 germinal dihalidesهذه المركبات بالهاليدات التوأمية على ذرة كاربون مرتبطة بذرتي هالوجين وتدعى مثل 

 .بمعنى توأم او مثيل  Twin( والتي تعني  geminusمن اللغة الالتينية )  geminalحيث تاتي كلمة 
 

 
 

فأن اتجاه االضافة في هذه الحالة يكون بعكس قاعدة ماركونيكوف  بوجود البيروكسيدات HBrاما عند اضافة 
Brالن 

Hيكون الكتروفيل بدل  . 
 وتحدث االضافة عن طريق الجذور الحرة وكما يلي :  +

 

 
 

لحين اتمام  3 , 4وتنتهي عملية االضافة بتفاعل الفصائل المتبقية مع بعضها البعض من خالل اعادة الخطوات 
 التفاعل . 

 


