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 الفصل السابع 

 Aromatic Compounds المركبات االروماتية

مركبات العضوية الى مجموعتين رئيسية االولى تسمى بالمركبات االليفاتية لعالقتها بالدهون وتشمل تقسم ال
االلكاينات او احد مشتقاتها اما المجموعة الثانية فتسمى بالمركبات االروماتية وتتصف  االلكينات و االلكانات و

 هذه المركبات باحتوائها على االواصر المزدوجة المترتبة في نظام حلقي خاص . 

ان اول تشخيص للمركبات االروماتية كان من نصيب العالم كيكوليه بعد ان تم اكتشافه من قبل فرداي سنة 
( غير ان صيغته التركيبية لم تحدد في ذلك  C6H6وتم تحديد عناصره ) الصيغة الجزيئية للبنزين  1825

غير ان جميع الوقت حيث تم اقتراح عدة تراكيب للبنزين من قبل عدد من العلماء مثل ديوار , النبرغ وكالوس 
كوليه امام كتبه وفي ذات ليلة كان كيالتراكيب المقترحة لم تتوافق مع النتائج العملية التي تم الحصول عليها 

وحين شعر بالتعب من التفكير بتركيب البنزين دار كرسيه باتجاه المدفئة , حينها اخذته سهوة بسيطة واثناء هذه 
السهوة كان قد رأى ان افعى تدور حول نفسها وتحاول قضم ذيلها بفمها وقد ساعد هذا المنام كيكوليه على 

والتراكيب التالية توضح اقتراحات العلماء للصيغة  1865ة للبنزين وكان ذلك في سنة اقتراح الصيغة التركيبي
 التركيبية للبنزين . 

 

 
 

 :  تركيب البنزين

, لجزيئة البنزين شكل مسطح  C6H6 يحتوي البنزين على ستة ذرات كاربون وستة ذرات هيدروجين صيغته 
الهكسان الحلقي ) صيغته الجزيئية ومحتوية على نظام متعاقب من اواصر باي ) نظام اروماتي ( يختلف 

C6H12  . عن البنزين بكون جزيئته غير مسطحة ولها شكل منبعج وال تحتوي على نظام اروماتي ) 
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ففي جزيئة البنزين ترتبط كل ذرة كاربون بذرة هيدروجين واحدة وجرت العادة على كتابة الصيغة التركيبية للبنزين 
 . بدون كتابة ذرات الهيدروجين اما المجاميع االخرى غير الهيدروجين فيجب كتابتها على شكل حلقة سداسية 

سكما وترتبط ذرات الكاربون مع ستة ذرات هيدروجين  ترتبط ذرات كاربون الحلقة االروماتية فيما بينها بأواصر
لذرات كاربون الحلقة االروماتية  2Pzعن طريق اواصر سكما ايضا وتبقى ستة الكترونات في االوربتاالت 

وتكون هذه االوربتاالت عمودية على مستوى الحلقة ومتوازية مع بعضها لذلك تتداخل فيما بينها جانبيا لتكون 
 وتتصف هذه االواصر بالموقعيتها التي تعطي البنزين استقرارية عالية .  πنوع باي  ثالثة اواصر من
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  Nomenclature of Aromatic Compounds                           تسمية المركبات االروماتية

 Mono Substituted Benzeneالبنزين احادي التعويض                                           -اوال

 تسمى مركبات البنزين احادي التعويض بذكر اسم المجموعة المعوضة متبوعًا بكلمة بنزين وكما يلي :
 

 
 

ة لها اسم نظامي واسم شائع حيث ان االسم الشائع يدمج المجموعة كما توجد بعض معوضات البنزين االحادي
 المعوضة والحلقة باسم واحد ولسوء الحظ على الطالب حفظ هذه االسماء وتراكيبها .
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بذكر اسم  ( Arenes) تدعى باالرينات  باستثناء التلوين تسمى المركبات االروماتية المعوضة بمجموعة الكيل
 ( ثم كلمة بنزين  معوضهللداللة على انها مجموعة  yl) يجب ان ينتهي اسم السلسلة بالمقطع  االلكيلية السلسلة

 

 
 

بسلسلة اليفاتية معقدة على اساس ان المركب الكان معوض  المعوضهكما يمكن تسمية المركبات االروماتية 
 او  Ph) تسمى الحلقة المعوضة على مركب ثاني بمجموعة فنيل ويرمز لها بالرمز  Phenylبمجموعة فنيل 

 .( Benzylفتدعى بالبنزيل -Ph-CH2 اما الحلقة المرتبطة بمجموعة مثيلين 
 

 
 

 Di Substituted Benzeneتسمية البنزين ثنائي التعويض                                        -ثانيا

 تسمى مركبات البنزين ثنائية التعويض بطريقة توضح المواقع النسبية للمجاميع المعوضة وبهذه الحالة يجب ان 

 اصغر االرقام ويسمى المركب بذكر ارقام ترقم ذرات كاربون الحلقة باالتجاه الذي يعطي المجاميع المعوضة
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 واسماء المجاميع المعوضة ويذكر بعدها كلمة بنزين .  
 

 
 

,  Ortho ( O )الطريقة الثانية لتسمية مركبات البنزين ثنائي التعويض فتتضمن استخدام السوابق اورثو اما 
واقعة على  المعوضهيدل على ان المجموعتين  Ortho ( O ), فالمقطع  Para ( p )و بارا  Meta ( m )ميتا 

تدل على ان المجوعتين مفصولة  Meta ( m )والسابقة  ضمن ذرات كاربون حلقة البنزين متجاورةذرتي كاربون 
فيدل على المجموعتين المعوضة مفصولة عن بعضها بذرتي  Para ( p )اما المقطع  بذرة كاربون  عن بعضها

 اربون . ك
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المجاميع المعوضة مع  إلحدىكما يمكن تسمية المركبات ثنائية التعويض عن طريق اختيار االسم الشائع 
 الحلقة وذكر المعوض الثاني . 

 
 

اعاله ( او تلوين معوض بمجموعة  Aفيمكن اعتبار المركب على انه انيلين معوض بمجموعة مثيل ) المركب 
 اعاله (  Bامين  ) المركب 

 

كما يوجد عدد قليل من مركبات البنزين ثنائية التعويض لها اسماء شائعة تشمل المجموعتين المعوضة والحلقة 
 وكما يلي : 

 

 
 

 

 Multi Substituted Benzene                             التعويض     متعددتسمية البنزين  -لثًا ثا

اذا كانت الحلقة تحتوي على اكثر من مجموعتين فتسمى عن طريق ترقيم ذرات كاربون الحلقة باالتجاه الذي 
يعطي المعوضات اقل االرقام وتذكر المجاميع المعوضة حسب تسلسلها االبجدي ) يفضل ذلك ( مع ذكر رقم 

 ذرة الكاربون العائدة للحلقة المرتبطة بتلك المجموعة وكما يلي : 
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اورثو , اخرى كثيرة غير البنزين مثل النفثالين او االنثراسين وال يمكن استخدام السوابق  أروماتيةتوجد مركبات 
ميتا و بارا لتسمية مثل هذه المركبات الن هذه السوابق خاصة بالبنزين فقط لذلك تسمى عن طريق ترقيمها كما 

 يلي : 

 

 

بالمركبات االروماتية غير المتجانسة  ىكما توجد انظمة اروماتية خاصة تحتوي على ذرة غير الكاربون تدع
ويستمر الترقيم باالتجاه الذي يعطي المجاميع المعوضة اصغر  ( 1 )حيث تأخذ الذرة غير المتجانسة الرقم 

 االرقام . 

 


