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 Aromatic Reactions                                            التفاعالت االروماتية   

تتصف جزيئة البنزين بانها مسطحة وتحتوي على كثافة الكترونية ) غيمة الكترونية ( اعلى واسفل الحلقة وسبب 
Nu )السبب يعتبر البنزين نيوكليوفيل  , لهذا πهذه الكثافة هي الكترونات باي 

وينجذب بقوة نحو  ( -
+E )االلكتروفيالت 

لذلك عند ارتباط االلكتروفيل بحلقة اروماتية يتكون وسطي ايون , بوجود حوامض لويس  ( 
 . الكاربونيوم 

 
 

Eكذلك عند تفاعل االلكينات مع االلكتروفيالت 
 يتكون ايون الكاربونيوم كمرحلة وسطية . +

 

 
 

اما في الخطوة الثانية للتفاعالت االروماتية فال يضاف النيوكليوفيل الى ايون الكاربونيوم وانما يقوم بسحب 
 عليها التعويض بروتون من ذرة كاربون الحلقة التي تم 
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االضافة للحلقات االروماتية يعود الى ان طاقة ناتج االستبدال اقل ناتج تفضيل ناتج التعويض على ان سبب 
 . من طاقة ناتج االضافة 

 

 
 

بذلك سيكون يوضح مخطط الطاقة اعاله ان طاقة ناتج تفاعل التعويض اقل من ناتج تفاعل االضافة و 
 التعويض مفضل على االضافة بالنسبة للتفاعالت االروماتية . 

 

 Aromatic Substitution Reactions       تفاعالت التعويض ) االستبدال ( االلكتروفيلي االروماتي 

يتضمن تفاعل التعويض االلكتروفيلي االروماتي استبدال احدى ذرات الهيدروجين الموجودة على الحلقة 
 بالكتروفيل .

 
 

 

 توجد خمسة تفاعالت الكتروفيلية رئيسية تدخلها المركبات االروماتية وهي كما يلي 

 : تعويض ذرة هالوجين بدل الهيدروجين  Halogenation Reactionتفاعل الهلجنة  -1
 بدل الهيدروجين  : تعويض مجموعة نايترو Nitration Reactionتفاعل النيترة  -2
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 تعويض مجموعة سلفونيل بدل الهيدروجين  Sulfonation Reactionتفاعل السلفنة  -3
  تعويض مجموعة اسيل بدل الهيدروجين  Friedel – Crafts Acylationكرافتس –اسيلة فريدل -4

 بدل الهيدروجين الكيلتعويض مجموعة   Friedel – Crafts Alkylationالكلة فريدل كرافتس  -5

 

 وتتضمن ميكانيكية جميع التفاعالت الخمسة السابقة الذكر خطوتين : 

( على االلكتروفيل وتكوين ايون  π: هجوم الكثافة االلكترونية للحلقة االروماتية ) احدى اواصر باي  االولى
 الكاربونيوم الذي تكون له ثالث اشكال رنينية ) يسمى هذا الوسطي بوسطي ويالند ( .

: وتتضمن سحب بروتون الهيدروجين من وسطي ايون الكاربونيوم ) بدون الكتروني االصرة ( ودخول  الثانية
المزدوج الذي كان يربط بروتون الهيدروجين بالحلقة الى داخل الحلقة على شكل اصرة مزدوجة تعيد النظام 

 االروماتي واعطاء الناتج النهائي . 
 

 
 

 Halogenation Reactionتفاعل الهلجنة                                                    -1

 إلعطاء مركب الهالوبنزين .هذا التفاعل تعويض او استبدال ذرة هالوجين بذرة هيدروجين ويتضمن 
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وتتميز هذه المركبات  ( FeBr3 , FeCl3 , AlCl3 )يتطلب تفاعل الهلجنة استعمال حوامض لويس مثل 
تقبل مزدوج الكتروني من جزيئة الهالوجين وان هذا العطاء االلكتروني  بإمكانهباحتوائها على اوربتال فارغ 
 تفاعل التعويض االلكتروفيلي .  إلتمامواعطاء االلكتروفيل الالزم  X-Xيساعد على اضعاف االصرة 

 ة تفاعل الهلجنة بالبروم مثاًل كما يلي : ويمكن توضيح ميكانيكي
 

 
 

مع االخذ بنظر االعتبار اختالف   Bromonationميكانيكية الكلورة واليودنة نفس خطوات البرمنة  تأخذكما 
 iodinationبتفاعل اليودنة  العوامل المساعدة , ومما تجدر االشارة اليه ان اليود خامل تجاه الحلقة االروماتية

 CuCl2يجب اضافة عوامل مؤكسدة مثل بيروكسيد الهيدروجين او امالح النحاس مثل وإلتمام تفاعل اليودنة  
اكثر طاقة بامكانه التفاعل مع  ( +I )الى الكتروفيل  I2حيث تعجل هذه المواد تفاعل اليودنة عن طريق اكسدة 

 الحلقة االروماتية . 
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بتفاعل الهلجنة بسبب تفاعلها مع الرطوبة الموجودة في الهواء الجوي  FeBr3 , FeCl3يفضل عدم استعمال 
 لذلك تحضر انيًا في اناء التفاعل وكما يلي .

 

 

 

  Nitration Reaction                                                             تفاعل النيترة  -2

تتم نيترة البنزين باستعمال خليط حامضي الكبريتيك والنتريك كعوامل مساعدة حيث يكتسب حامض النتريك 
NO2بروتون من حامض الكبريتيك بعدها يفقد جزيئة الماء ليكّون ايون النترونيوم 

وان وجود القاعدة القرينة  +
HSO4لحامض الكبريتيك 

او الماء في مزيج التفاعل يساعد على سحب البروتون من وسطي ايون الكاربونيوم  -
 في الخطوة الثانية واعادة النظام االروماتي للحلقة . 
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 Sulfonation Reaction                                                         تفاعل السلفنة -3

HSO3لسلفنة الحلقة االروماتية حيث يعتبر (  H2SO4في  SO3حامض الكبريتيك الداخن ) محلول يستعمل 
+ 

وهذا يعتمد على ظروف التفاعل وتتضمن ميكانيكية التفاعل خطوتين ايضَا  المتعادل هو االلكتروفيل SO3او 
 :وكما يلي 

 

 

  Friedel – Crafts Acylation                                        كرافتس –اسيلة فريدل  -4

مجموعة اسيل  إلدخالويستعمل   James Craft & Charles Friedelيحمل هذا التفاعل اسماء مكتشفيه 
على الحلقة االروماتية للحصول على الكيتونات , يتم التفاعل عن طريق تفاعل هاليد الحامض الكاربوكسيلي 

RCOX  او انهيدريد الحامض الكاربوكسيلي( RCO )2O  مع البنزين بوجودAlCl3          كعامل مساعد
RC) حامض لويس ( , تتطلب عملية االسيلة توليد ايون االسيليوم ) يعتبر الكتروفيل ( 

+
=O  ويتم ذلك عن

 والميكانيكية التالية توضح ذلك .  AlCl3طريق تفاعل هاليد الحامض او االنهيدريد مع 
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 االنهيدريد فأن تكوين ايون االسيليوم يكون كما يلي اما لو تم استعمال 
 

 

 

                                            Friedel – Crafts Alkylationالكلة فريدل كرافتس  -5

على الحلقة االروماتية عن طريق تفاعل البنزين مع هاليد  Rمجموعة الكيل  إلدخاليستعمل هذا التفاعل 
  .كعامل مساعد  AlCl3( بوجود   R-I , R-Br , R-Clااللكيل مثل ) 

Eتتضمن الميكانيكية تكوين وسطي ايون الكاربونيوم ) االلكتروفيل 
من هاليد االلكيل المستعمل وبمساعدة  ( +

AlCl3  ثم مهاجمة هذا االيون من قبل الحلقة فيؤدي الى تكوين ايون كاربونيوم على احدى ذرات الحلقة بعدها
 AlCl4يتم سحب بروتون الهيدروجين من الوسطي المتكون بواسطة 
او اي قاعدة متواجدة في خليط التفاعل  –

 ح ذلك : ليعود النظام االروماتي للحلقة واعطاء الناتج والميكانيكية التالية توض
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بما ان االلكتروفيل في هذا التفاعل هو ايون كاربونيوم فأن بعض هاليدات االلكيل المستخدمة تعاني من اعادة 
االولي الى ثانوي والثانوي الى ثالثي وان ما  ترتب بعد تكوينها اليون الكاربونيوم حيث يتحول ايون الكاربونيوم

يدفع الى هذا الترتب هو استقرارية االيون ففي بعض التفاعالت يتم توقع ناتج معين ولكن ال يتكون بل يتكون 
 وكما يلي :  Rearrangement ( R.R )بدله ناتج ثان وسبب هذا هو حصول اعادة ترتب 

 

 

 

فغير متوقع متكون وان سبب حصول ذلك يعود الى عملية  Bمتوقع ولكن غير متكون اما الناتج  Aفالناتج 
 اعادة الترتب الحاصلة اليون الكاربونيوم والموضحة في ادناه : 

 

 



                                                                                                              Aromatic Compoundsالفصل السابع : المركبات االروماتية                                                         

 اعداد : د . عبدهللا حسين كشاش 

 
 

في بعض االحيان يتطلب تحضير الكيل بنزين ذو سلسلة طويلة غير متفرعة وهذا غير ممكن كما الحظنا ذلك 
كرافتس للحصول على  –ولحل هذا االشكال نلجأ الى طرق بديلة من هذه الطرق استخدام اسيلة فريدل في اعاله 

كيتون عن طريق اختزال وولف كشنر كيتون اروماتي ذو سلسلة طويلة بعدها يتم اختزال مجموعة كاربونيل ال
Wolff–Kishner  او اختزال كلمنسنClemmensen  للحصول على الناتج المطلوب وان اختيار تفاعل

طويلة يعود الى ان ايون االسيليوم ال يعاني من اعادة ترتب مثلما في ايون الكاربونيوم  Rاالسيلة للحصول على 
فان عملية تحضير هذا المركب من خالل تفاعل  Pentyl benzene-1فلو طلب منا تحضير المركب , 

وهذا المركب يختلف عن   pentylbenzene-2المركب كرافتس تعطي  –كلوروبنتان بالكلة فريدل -1البنزين و
 كما يلي . و المركب المطلوب 

 

 
 

مع  Pentanoyl chlorideكرافتس بتفاعل المركب  –من خالل تفاعل اسيلة فريدل  المركب المطلوب يحضر
ومن ثم اختزال هذا الناتج باستعمال ظروف تفاعل اختزال  Phenyl butyl ketoneالبنزين لتحضير الكيتون 

  وكما يلي : Pentyl benzene-1كلمنسن او وولف كشنر للحصول على 
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                                            كرافتستحديدات الكلة فريدل 

إلجراء هذا التفاعل الن  R-CH=CH-Xاو هاليد الفاينيل  Ar-Xيمكن استعمال هاليدات االريل  ال -1
 عملية تكوين ايون الكاربونيوم من هذه الهاليدات تحتاج الى طاقة عالية . 

 

 احبة قوية .جموعة سال يمكن اجراء التفاعل في حال احتواء الحلقة على م -2
 

 

 

ان سبب عدم حدوث تفاعل االلكلة للحلقات المحتوية على مجموعة االمين او احد معوضاتها يعود الى ان هذه 
 AlCl3المجموعة تكّون معقد بين المزدوج االلكتروني الحر لمجموعة االمين واالوربتال الفارغ لحامض لويس 

 

 
 

 ال يمكن ايقاف تفاعل االلكلة عند مرحلة التعويض االحادي الن المرحلة الثانية ستكون اسهل  -3
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 تأثير المجاميع المعوضة على الفعالية والتوجيه 

Effect of Substituent groups on reactivity and orientation 

عند تفاعل حلقة اروماتية محتوية عند تفاعل البنزين مع الكتروفيل معين يتكون ناتج واحد , لكن ماذا يحدث 
 ( ؟  Yعلى مجموعة ما ) مجموعة مثل 

 تأثيرين  Yان للمجموعة المعوضة 

على فعالية الحلقة : فبعض المجاميع تؤدي الى تنشيط الحلقة وتجعلها اكثر فّعالية  Y: تأثير المجموعة االول 
من البنزين والبعض االخر يثبط فّعالية الحلقة ويجعلها اقل نشاطًا من البنزين , فتفاعل النيترة لحلقة اروماتية 

موعة النايترو تخفض مرة  ومج 1000اسرع من نيترة البنزين بـ  ( OH )محتوية على مجموعة هيدروكسيل 
 فعالية الحلقة تجاه تفاعل النيترة عشرة ماليين مرة . 

 

 
 

, يمكن ان تتكون ثالث معوضات ) اورثو , تأثير المجموعة المعوضة على موقع ارتباط االلكتروفيل : الثاني 
هي التي تحدد موقع ارتباط  Yميتا , بارا ( ولكن ليس بكميات متساوية , فطبيعة المجموعة المعوضة 

 االلكتروفيل . 
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االروماتي مسيطر عليها بواسطة التأثير الحثي المتبادل  ان الفعالية والتوجيه في تفاعالت التعويض االلكتروفيلي
وتأثير الرنين فتأثير الحث يتضمن سحب او دفع االلكترونات بواسطة المجموعة المعوضة ومن خالل اصرة 
سكما , وهذا يعتمد على السالبية الكهربائية فالهالوجينات والهيدروكسيل والكاربونيل والسيانو والنايترو جميعها 

ة لاللكترونات خالل اصرة سكما التي تربط المجموعة المعوضة مع الحلقة ويتوضح هذا التاثير في ساحب
مركبات الهالوبنزين والفينوالت الن الذرة ذات السالبية الكهربائية العالية تتصل مباشرًة بالحلقة . اما في مركبات 

تتصل مباشرًة بالحلقة , من جهة  ربائية العالية الالكاربونيل والنتريالت والنايترو فان الذرة ذات السالبية الكه
اخرى تصنف مجاميع االلكيل بانها مجاميع واهبة لاللكترونات بواسطة الحث اضافة الى ظاهرة فوق التعاقب 

hyperconjugation  التي تؤدي الى استقرارية االلكينات وايونات الكاربونيومC
+ 

 

 
 

 Pبتداخل اوربتال  πا تأثير الرنين للمجاميع الساحبة والدافعة لاللكترونات فينتقل عن طريق اواصر باي ام
للحلقة االروماتية وهذا يالحظ في مركبات النايترو والسيانو االروماتية  Pللمجموعة المعوضة مع اوربتال 

الى المجموعة المعوضة تاركًة اشارة موجبة داخل الحلقة  تتدفق من داخل الحلقة االروماتية πفالكترونات 
االروماتية . ومن الجدير بالمالحظة ان المجاميع المعوضة التي تشترك برنين مع الحلقة االروماتية تكون 

وتكون السالبية الكهربائية لـ  Y=Z–محتوية على اصرة مزدوجة متعاقبة مع الحلقة وبصورة عامة لها التركيب 
Z  من اكبرY  . 
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اما معوضات االمين وااللكوكسي والهايدروكسي والكلوريدات  فتهب االلكترونات الى الحلقة االروماتية حيث 
الحرة غير المشتركة من المجموعة الى الحلقة االروماتية وتؤدي الى ظهور اشارة سالبة في  nتهاجر الكترونات 

تية , وان الصفة المشتركة بين المجاميع التي تسلك هذا السلوك هي احتواء الذرة التي ترتبط الحلقة االروما
 مباشرًة بالحلقة على مزدوج الكتروني حر غير مشترك . 

 

 
 

يمكن للمجموعة المعوضة على الحلقة ان تمتلك تأثير الحث والرنين بنفس الوقت فمجاميع الهيدروكسي 
وااللكوكسي واالمين والهالوجينات لها تأثير حثي ساحب لاللكترونات بسبب السالبية الكهربائية العالية لذرات 

واهب لاللكترونات بواسطة تأثير الرنين النتروجين واالوكسجين والهالوجين المرتبطة بالحلقة كما لها تأثير 
المتالكها مزدوجات الكترونية حرة على الذرات المذكورة اعاله وبهذه الحالة سيعمل التأثيران بشكل متعاكس 

 .ويكون التأثير االقوى هو السائد 
 

االورثو والبارا يمكن تقسيم المجاميع المرتبطة بالحلقة االروماتية الى قسمين رئيسية وهي مجاميع موجهة نحو 
 ومجاميع موجهة نحو الميتا . 

 

 اوال : المجاميع المنشطة للحلقة وموجهة نحو االورثو والبارا وتقسم كما في الجدول التالي 

 المجاميع نوع التنشيط والتوجيه ت
 NH2 , -NHR , -NR2 , -OH , -OR- منشطة قوية وموجهة نحو االورثو والبارا 1

 NH-(C=O)-R , -O-(C=O)-R- منشطة معتدلة وموجهة نحو االورثو والبارا 2

 R , -Ar , -CH=CR2 , -H- منشطة ضعيفة وموجهة نحو االورثو والبارا 3

 I > -Br > -Cl > -F- مثبطة ضعيفة وموجهة نحو االورثو والبارا 4
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تزيد من سرعة تفاعل الحلقة االروماتية الحاملة لواحدة من  4ان المجاميع المذكورة في الجدول اعاله عدا النقطة 
مع االلكتروفيالت مقارنًة مع البنزين غير المعوض فلو تفاعل االنيلين والبنزين مع الكتروفيل هذه المجاميع 

 معين لتم مالحظة ان سرعة تفاعل االنيلين مع االلكتروفيل اسرع من تفاعل البنزين مع نفس االلكتروفيل وهذا
التي تصنف ضمن المجاميع المنشطة للحلقة  وان ارتباط االلكتروفيل  NH2–بسبب ارتباط االنيلين بالمجموعة 

باالنيلين سيكون بموقعي االورثو والبارا وتعتمد نسبة ناتج الموقعين على طبيعة االلكتروفيل وحجمه وظروف 
 التفاعل . 

 
 

 

 لتم الحصول على النتائج الموضحة بالجدول التالي  Nitrationلتفاعل نيترة  Ph-Xالمركب  ادخالفلو تم 
 

X Ortho  ناتج الـ  Para  ناتج الـ  Ortho + Para meta ناتج الـ   
-OH 55 45 100 trace 

-NH-CO-CH3 19 79 98 2 

-CH3 58 38 96 4 

-F 12 88 100 trace 
-Cl 30 70 100 trace 
-Br 37 62 99 2 

-I 38 60 98 2 

 

 ثانيًا : المجاميع المثبطة للحلقة وموجهة نحو الميتا وتقسم كما في الجدول التالي 

 المجاميع نوع التثبيط والتوجيه ت
  m -(C=O)-Cl > -(C=O)-OH > -(C=O)-OR > -(C=O)-R > -(C=O)-Hتثبيط معتدل توجه نحو  1

m -NO2 > -NR3تثبيط قوي توجه نحو  2
+ 

> -NH2R
+ 

>-NH3
+
 > -SO3H > -CN  
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ان المجاميع المعروضة في الجدول اعاله تقلل من سرعة تفاعل الحلقة االروماتية الحاملة لواحدة من هذه 
Eالمجاميع فلو تفاعل النايترو بنزين , والبنزين مع االلكتروفيل 

Eلكانت سرعة تفاعل البنزين مع االلكتروفيل  +
+ 

Eاكبر من سرعة تفاعل النايترو بنزين مع 
+ 

 وذلك الن االخير مرتبط بمجموعة ساحبة مثبطة للحلقة .  
 

 

 لتم الحصول على النتائج الموضحة بالجدول التالي Nitrationلتفاعل نيترة  Ph-Xفلو تم ادخال المركب 
 

X Ortho  ناتج الـ  Para  ناتج الـ  Ortho + Para meta ناتج الـ    
-NO2 6.4 0.3 6.7 93.3 

-N
+
(CH3)3 0 11 11 89 

-CN - - 19 81 

-COOH 19 1 20 80 

-SO3H 21 7 28 72 

-CHO - - 28 72 
 

 

الموجهة و  , الى ثالثة اصناف الموجهة نحو الميتا ومثبطة للحقة عوضاتالمعل تقسيم مل تالمخطط التالي يشو 
 .   ومثبطة للحقة , والموجهة نحو االورثو والبارا ومنشطة للحلقة   و االورثو والبارا حن
 

 

 

 : شرح التوجيه استنادًا الى توزيع الشحنة 

فعندما تكون المجموعة الموجودة  المعوضهيعتمد توزيع الشحنة في مشتقات البنزين على تأثير قطبية المجموعة 
Eفأن الكاشف الباحث عن االلكترونات    NHR , -OR , -OH–فعال على الحلقة هي 

يرتبط بالموقع        +
 (p,o )  اصال على الحلقة االروماتية .  المعوضهبالنسبة للمجموعة 
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مزدوج الكتروني ان الصفة المشتركة بين هذه المجاميع هو ان الذرة المرتبطة بالحلقة مباشرة تحمل على االقل 
وكما  ( p,o) حر يشترك برنين مع الحلقة االروماتية مما يؤدي الى زيادة الكثافة االلكترونية في الموقعين 

 موضح في المثال التالي 
 

 
 

نتيجة الدفع االلكتروني  ( p,o) توضح التراكيب اعاله ان اعلى تركيز الشحنة السالبة يكون في موقعي 
لمجموعة االمين المرتبطة مباشرًة بالحلقة , لذا فأن الكاشف الباحث عن االلكترونات سيرتبط بواحد من هذه 

 او االثنين معًا . ( p,o) المواقع اي 

 (CHO , -SO3H , -NO2- )مثل  ( m )اللكترونات ) المثبطة ( والموجهة نحو موقع اما المجاميع الساحبة ل
والتي تتميز بان الذرة المرتبطة مباشرًة بالحلقة تكون ذات سالبية كهربائية عالية او ان تكون مرتبطة بذرة ثانية 

وهذه الصفة تؤدي الى سحب الكثافة االلكترونية من الحلقة عن طريق التأثير الحاث عن طريق اصرة مزدوجة 
والتراكيب  ( m )وبالتالي تزداد بموقع  ( p,o) او عن طريق الرنين , وبذلك تقل الكثافة االلكترونية في موقعي 

 الرنينية التالية توضح ذلك 
 

 
 

اكثر  ( m )وبذلك سيكون موقع  ( p,o) يالحظ في التراكيب الرنينية اعاله ان الشحنة الموجبة تتمركز بموقعي 
بداًل من       ( m )شحنة سالبة وهذا يؤدي الى ارتباط الفصائل الموجبة الشحنة ) االلكتروفيالت ( بموقع 

 .  ( p,o) موقعي 
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 امثلة محلولة : 

 
 

ال يمكن نيترة االنيلين بظروف النيترة المعروفة الن حامض النتريك عامل مؤكسد ويؤدي الى تكوين مزيج 
متفجر لذلك يجب حماية مجموعة االمين قبل تفاعل النيترة ويمكن حمايتها بتحويلها الى اميد من خالل تفاعلها 

 ناسب ) عادًة يستعمل كلوريد االستيل لهذا الغرض ( . مع هاليد حامض كاربوكسيلي م
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