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تضاف الهالوجينات الى االصرة الثالثية في االلكاينات بنفس اسلوب اضافة الهالوجين الى االلكينات عدا انه 
يمكن اضافة جزيئة واحدة او جزيئتين من الهالوجين الى االلكاين ففي حالة وجود كمية مكافئة واحدة من 

, اما عند وجود مكافئين من الهالوجين  الهالوجين فأن االضافة تقف عند مرحلة االلكين المعوض بالهالوجين
 . فأن االضافة تؤدي الى الحصول على الكان يحتوي على رباعي الهاليد المتجاور 

 

 
 

تتضمن مرحلة وسطية  ألنها Transحيث يضاف الهالوجين في المرحلة االولى وتعطي ناتج االيزومر الهندسي 
 . حلقية ) ميكانيكية ايون البرومونيوم ( 
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الحظنا في الفصل الرابع ان االلكينات تضيف الماء بوجود الحامض كعامل مساعد لتعطي الكحوالت وسنتناول 
وهذه الكلمة مكونة  enolهنا اضافة الماء الى االلكاينات بوجود الحامض لتعطي مركب وسطي يدعى باالينول 

الثاني فيشير الى وجود مجموعة فيعني االول وجود اصرة مزدوجة اما  olوالثاني  enمن مقطعين االول 
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من المقطع الدال على وجود االصرة المزدوجة  eوعند كتابة المقطعين معًا يحذف الحرف  ( OH )هيدروكسيل 
-R, ان تركيب االينول غير مستقر سرعان ما يحصل له اعادة ترتب ليعطي الكيتونات التي لها الصيغة العامة 

CO-R  في حالة االلكاينات الداخلية. 

 

ين مكونة مجموعة فعالة حيث تتحول االصرة المزدوجة من بين ذرتي الكاربون الى ذرتي الكاربون واالوكسج
 .  Rearrangement ( R.R )اعادة الترتيب  سمىبعملية ت ( C=O )بمجموعة الكاربونيل  جديدة تدعى

اما االلكاينات الطرفية فأنها اقل فعالية تجاه اضافة الماء لذلك تحفز عملية اضافة الماء لها باستعمال الحوامض 
Hgالقوية وامالح الزئبقيك المائية حيث يعمل ايون الزئبق 

 كعامل مساعد يزيد من سرعة تفاعل االضافة .  +2
 

 
 

 .  والميكانيكية التالية توضح اضافة الماء الى االلكاين الداخلي بوجود الحامض فقط
 

 
 

 اما ميكانيكية اضافة الماء لاللكاينات الطرفية بوجود امالح الزئبقيك فيمكن توضيحها كما يلي : 
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يضاف البوران الى االلكاينات بنفس طريقة اضافته الى االلكينات حيث تضاف ثالث جزيئات من االلكاين الى 
الذي عند اضافة هيدروكسيد الصوديوم المائي له  لتكوين البوران المعوض بااللكين BH3جزيئة واحدة من 

الذي يعاد ترتيبه  Enolوبيروكسيد الهيدروجين يحدث استبدال البوران بمجموعة الهيدروكسيل وينتج االينول 
 ليعطي في النهاية مركب الكيتون . 
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 اي اضافة الماء ثم االكسدة .  Hydroboration Oxidationتدعى عملية اضافة البوران الى االلكاينات بـ 

 bis(1,2-dimethylالذي اسمه العلمي  disiamyl boraneاما عند استعمال المركب ) العامل المساعد ( 

propyl ) borane   فان عملية اضافة الماء تفضل االلكاينات الطرفية ويكون ناتج التفاعل الديهايد . 
 

 

 

 

 

 SPالخاصية الحامضية للهيدروجين المرتبط بالكاربون ذو التهجين 

يكّون الكاربون اصرة تساهمية قوية مع الهيدروجين بسبب تقارب السالبية الكهربائية للكاربون والهيدروجين حيث 
متشارك بالتساوي مع الذرتين وهذا الينطبق على جميع اواصر  يكون المزدوج االلكتروني المكون لالصرة

Cspاكثر سالبية من Csp متشابهة في السالبية الكهربائية حيث ان هيدروجين النها ليست دائما  –الكاربون 
2 

Cspوهذا اكثر سالبية من 
3 

Csp > Csp2 > Csp3 
 

الكهربائية عالية وهذا يؤدي بالمزدوج االلكتروني المكون  تكون سالبيته SPاي ان الكاربون الذي له تهجين 
يعود الى ان االوربتال  Csp ان سبب زيادة سالبية .لالصرة ان يكون اقرب لذرة الكاربون منه الى الهيدروجين 

الذي يكون واقع تحت تأثير جذب النواة لذرة الكاربون . وبهذا  Sمن صفة االوربتال  %50المهجن يحتوي على 



                                                                                                              Alkyne                                                                                                                السادس االلكاينات     الفصل : 

 . عبدهللا حسين كشاش  داعداد : 

ل قوة االصرة وبالتالي تزداد قابلية المركب على فقدان البروتون ) مركب حامضي ( وهذا ما يالحظ في تق
 االستلينات الطرفية حيث لها القابلية على فقدان البروتون الحامضي عند تفاعلها مع القواعد القوية .

 

 

 

Pتقاس قوة الحامضية في االوساط المائية عن طريق ثابت قوة الحامضية الذي يرمز له بـ 
ka  حيث كلما ازدادت

 القيمة العددية لهذا الثابت كلما كان الحامض اضعف , اي ان الحامضية تتناسب عكسيًا مع ثابتها . 
 

 
 

Pوبذلك سيكون ترتيب الحامضية للمركبات اعاله باالعتماد على قيمة الثابت 
ka  : كما يلي 

 

 
 

ان عملية فقدان البروتون من المركب تؤدي الى تكوين االنيون السالب وغالبًا يدعى بالقاعدة القرينة للحامض 
Pمتناسبة عكسيًا مع قوة الحامضية وطرديًا مع قيمة حيث تكون قوة قاعدية القاعدة القرينة 

ka 
فالمركب الذي  

 تكون حامضيته ضعيفة تكون قاعدته القرينة اقوى وكما يلي . 
 

 
 

ان حامضية الهيدروجين في االلكاينات الطرفية مكنتها من تكوين مشتقات فلزية عند تفاعلها مع فلز الصوديوم 
 مثاًل 
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الطرفية للتمييز بين صنفي االلكاينات بنوعيها الطرفية وغير  يمكن استغالل الخاصية الحامضية لاللكاينات
الطرفية عن طريق تفاعل االثنين مع محلول كلوريد النحاسوز االمونياكي او نترات الفضة االمونياكية حيث 
تعطي االلكاينات الطرفية راسب احمر مع محلول كلوريد النحاسوز االمونياكي وراسب ابيض مع محلول نترات 

 اما غير الطرفية فال تتفاعل مع الكواشف المذكورة اعاله وكما يلي : االمونياكية  الفضة
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 اسئلة الفصل 

 / اعط الصيغة التركيبية لكل من المركبات التالية : 1س

1) 2-Hexyne ,  2) 5-ethyl-3-Octyne ,  3) Methylacetylene ,  4) Vinylacetylene ,          

5) Allylacetylene ,  6) Methoxyethyne ,  7) 1-Bromo-1-Pentyne ,                                

8) di-tert-Butylacetylene ,   9) 5,6-diphenyl-2-heptyne ,   10) 5-Cyclopropyl-3-Octyne 

. 

 جها إلتمام التفاعل التالي ./ اعط الكواشف ) العوامل المساعدة ( التي تحتا2س

 

 .  Gالى  A/ اكمل التفاعل المتسلسل التالي باعطاء الصيغ التركيبية لكل من 3س
 

 

 :  في السؤال السابق مع كل مما يأتي E / اعط ناتج تفاعل المركب4س 

1) HBr (1mol)  ,  2) HBr (2mol)  ,  3) Br2/CCl4 (1mol)  ,  4) Br2/CCl4 (2mol)  ,  5) 

aqueous H2SO4 , HgSO4  ,  6) Excess H2 / Pt  ,  7) Sodium in Liquid ammonia  , 8) 

NaNH2  ,  9) disimylborane and H2O2/OH  . 

 ؟   methyl-2-pentanol-4كيف يمكنك تحضير الكحول التالي  Isopropylacetone من/ 5س
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 / باستعمال االستيلين كمادة اولية كيف يمكنك تحضير المركبات التالية . 6س

 

 / ما هي النواتج المتوقعة بعد حصول اعادة ترتب لالينوالت التالية ؟ 7س

 

 

 التالية من االعلى الى االقل حامضية بعد تحويل االسماء الى صيغ تركيبية :/ رتب المركبات 8س

Ethane P
ka 

=50 , Hydroflouric acid P
ka 

=3.2 , Ethene P
ka 

=44 , Water P
ka 

=15.7 , 

Ammonia P
ka 

=36 , Ethyne P
ka 

=25 .  

 / رتب المركبات المذكورة في السؤال السابق من االعلى الى االقل قوة للقاعدة االقترانية للحامض  ؟ 9س

  / اعط ناتج وميكانيكية التفاعل التالي11س

 

 


