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 تحضير البنزين ثنائي التعويض 

فيما اذا كانت منشطة او مثبطة  المعوضهعند تحضير البنزين ثنائي التعويض يجب االنتباه الى المجاميع 
للحلقة واالنتباه ايضا الى توجيه هذه المجاميع , لذلك عند تحضير مثل هذه المركبات يجب ان تسبق عملية 
التحضير دراسة آللية التحضير ففي بعض  االحيان تكون ظروف تفاعل المجموعة الثانية للحلقة مدمرة 

ولى لاا توجيه معاس  او يير ححي  للموعع المطلو  دوو  للمجموعة االولى او ان تكون المجموعة اال
يوجد اسثر من طريق للوحو  الى هذا الناتج  p-bromoanilineالمجموعة الثانية فيه , فلتحضير المركب 

 وكما موض  في ادناه : 
 

 
 

 Bمن مالحظة مخطط التفاعل السابق يتبين ان هناك مسارين للوحو  الى الناتج المطلو  االو  وهو المسار 
فغير  Cالثاني  الحلقة تجاه تفاعل ادوا  ذرة البروم , اما المسار تنشط مينهذا المسار مفضل الن مجموعة االو 

فال يؤدي الى  Aمفضل الن البروم يؤدي الى تثبيط فعالية الحلقة تجاه ادوا  مجموعة النايترو , اما المسار 
 الناتج المطلو  . 

 

                             Synthesis of tri substituted benzeneتحضير البنزين ثالثي التعويض 



                                                                                                              Aromatic Compoundsالفصل السابع : المركبات االروماتية                                                         

 اعداد : د . عبدهللا حسين كشاش 

والمام هنا يض االلكتروفيلي للحلقات ثنائية التعويض ايضًا يتحكم كل من عامل الحث والرنين بتفاعالت التعو 
 للمجموعتين المعوضة وهناك ثالثة نقاط كافية لذلك وكما يلي :   Additive effectsاوذ التأثير الجمعي 

الواحد يعزز االور ففي هذه الحالة سيكون موعع التعويض  المعوضهاذا كان تأثير التوجيه للمجموعتين  -1
وكال مجموعتي المثيل والنايترو توجه   p-nitrotolueneالمركب  Bromonationواض  مثا  ذلك برومة 

نحو موعع واحد ) اورثو بالنسبة لمجموعة المثيل , ميتا بالنسبة لمجموعة النايترو ( وباذه الحالة سيتم الحصو  
 تعويض الكتروفيلي واحد . على ناتج 

 

 
 

اذا كان  تأثير التوجيه للمجموعتين المعوضة مختلف ففي هذه الحالة سيسود توجيه المجموعة التي تؤدي  -2
المركب         nitrationالى تنشيط الحلقة اسثر ويتم احيانًا الحصو  على مزيج من النواتج مثا  ذلك نيترة 

p-methylphenol   2ينتج-nitro-4-methylphenol  بصورة رئيسية الن مجموعة–OH  اسثر عدرة على
  CH3–تنشيط الحلقة من مجموعة المثيل 
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في الموعع الوحيد والمحصور بين  في المركبات ثنائية التعويض بموعع الميتا ال يحصل تعويض الكتروفيلي -3
 المجاميع المعوضة وذلك الن هذا الموعع يكون معاق فراغيًا لذلك سيتم تعويض االلكتروفيل على المواعع الثالثة

 . لحلقة ا المتبقية في
 

 

 

لتحضير حلقة تحتوي على ثالثة مجاميع متجاورة تستعمل المركبات ثنائية التعويض بموعع االورثو كمادة اولية 
 :وكما يلي 

 

 

 

 تحضير معوضات البنزين عن طريق امالح الدايزونيوم 
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يمكن تحضير معوضات البنزين عن طريق امالح الدايزونيوم حيث تحضر هذه االمالح من تفاعل االمينات 
مع حامض معدني مثل   NaNO2وهذا يحضر من تفاعل نتريت الصوديوم  HNO2االولية مع حامض النتروز 

HCl . 
 

 
 

 يير مستقر ويحضر انيًا في اناء التفاعل وبدرجة حرارة ال تزيد على ومسة مئوية .  ان حامض النتروز

 

التي يمكن ازالتاا عن  ( N2 )ان امالح الدايزونيوم تمتلك مجموعة مغادرة جيدة ومستقرة وهي جزيئة النتروجين 
او  ( phenyl cation )يل طريق نيوكليوفيالت مختلفة , وتتم ميكانيكية التفاعل بتكوين االيون الموجب للفن

 الجذور الحرة , والمخطط التالي يوض  تفاعالت امالح الدايزونيوم لتكوين مشتقات البنزين . 
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 الخاصية االروماتية 

البرمنغنات يفشل البنزين في اعطاء الكشوفات الخاحة باالحرة المزدوجة االثيلينية فاو ال يزيل محلو  
KMnO4  المخفف وال يتفاعل مع ماء البروم في رابع كلوريد الكاربون وان تفاعله مع البروم يؤدي الى تكوين

HBr  . بوجود حامض لوي  ويد  على ان ذرة البروم حلت محل ذرة هيدروجين في حلقة البنزين 

ضافة الى االحرة المزدوجة االوليفينية ان الثبات العالي لنظام البنزين االروماتي تجاه الكواشف الخاحة باال
ودووله تفاعالت استبدا  تؤلفان معًا الخاحية االروماتية التي تنشأ من االوربتا  يير الموضعي الدائري الذي 

وان وجود االوربتا  الدائري ال يؤدي الى الثبات النسبي للجزيئة فقط ولكن  πيحتوي على ستة الكترونات باي 
حيث تعرف العالعة  = eπ 4n+2 او π ( …. 10 , 6 , 2 )يشترط ان يوجد بعدد مناسب من الكترونات باي 

 .  Huckelاالويرة بقاعدة هوكل 

 ويمكن ايجاز شروط االروماتية بالنقاط التالية :

 Ringقي ان يكون المركب حل -1
  Plannerان يكون شكل الجزيئة مسط   -2
 Delocalization πe ال موقعية  πان تحتوي الجزيئة على اوربتاالت  -3
  Huckelان يحقق معادلة هوكل    -4

 , 5 , 7 …)فيجب ان تكون اعداد فردية  πاما  ( 0 , 1 , 2 , 3 , 4… )عدد ححي   nويجب ان تكون قيمة 
 المزدوجة مفرد .اي ان عدد االواحر  ( 1 , 3

 امثلة : 
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 للمركبات اعاله تساوي عدد ححي  وتحقق شروط االروماتية لذلك جميعاا اروماتية .  nجميع قيم 

 

 لذلك المركب يير اروماتي .  nللمركب السابق عبارة عن عدد كسري ال تنتمي لقيم  nقيمة 

 

ان الجزيئة ال تحتوي  على عدد ححي  وان سبب عدم االروماتية  nالمركب يير اروماتي بالريم من ان قيمة 
 .  ال موقعية πاوربتاالت 

 

 للمركب اعاله تساوي عدد ححي  ويحقق شروط االروماتية لذلك المركب اروماتي .  nقيمة 

 

 لذلك المركب يير اروماتي .  nللمركب السابق عبارة عن عدد كسري ال تنتمي لقيم  nقيمة 

 

 

 للمركبات اعاله تساوي عدد ححي  وتحقق شروط االروماتية لذلك جميعاا اروماتية .  nجميع قيم 
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                           Nucleophilic Aromatic Substitutionالتعويض النيوكليوفيلي االروماتي 
االيدات االريل يعتبر التعويض النيوكليوفيلي االروماتي اعل شيوعًا من التعويض االلكتروفيلي االروماتي , ف

-2,4,6الحاملة لمجموعة ساحبة لاللكترونات تعاني تعويض نيوكليوفيلي اروماتي فالمركب 

trinitrochlorobenzene   يتفاعل مع محلو  هيدروكسيد الصوديوم بدرجة حرارة الغرفة ليعطي المركب
2,4,6-trinitrophenol   حيث يتضمن التفاعل تعويض النيوكليوفيلOH  . بد  ذرة الكلور 

 

 
 

لكن  ( SN2 , SN1 )يبدو للوهلة االولى ان التفاعل مشابه لميكانيكية التعويض النيوكليوفيلي لااليدات االلكيل 
لااليدات االلكيل المعروفة  الحقيقة تؤكد ان هناك اوتالف في ميكانيكية هذا التفاعل عن التعويض النيوكليوفيلي

ال يمكن ان  SN1سما ان ميكانيكية  SN1 و SN2 من حيث ان هاليدات االريل واملة تحت ظروف ميكانيكية 
Cتحدث لااليدات االريل الن عملية تفكك الااليد وتكوين ايون الكاربونيوم 

االريلي يير مفضل طاقيًا ) يير  +
 مستقر ( 

 
  

الن الجاة الخلفية لذرة الكاربون الحاملة للمجموعة المغادرة  SN2هاليدات االريل ال يمكن ان تعاني تفاعل 
 محجوبة فراغيًا . 
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 لذلك تتضمن ميكانيكية التعويض النيوكليوفيلي االروماتي وطوتين :

النيوكليوفيل الى الحلقة االروماتية الناعصة لاللكترونات وتكوين وسطي سالب مستقر الخطوة االولى : اضافة 
 . Meisonheimer Complexبالرنين يسمى بمعقد مايزناايمر 

الخطوة الثانية : يعاني الوسطي المتكون في الخطوة االولى من عملية حذف ايون الكلوريد ليعطي ناتج 
 التعويض . 

 

 

تفضل تفاعالت التعويض النيوكليوفيلي االروماتي وجود معوضات ساحبة لاللكترونات معوضة على الحلقة 
بموععي االورثو والبارا بالنسبة للمجموعة المغادرة حيث كلما ازداد عدد المجاميع الساحبة كلما ازدادت سرعة 

معوضات يؤدي الى استقرارية االيون الوسطي السالب المتكون من وال  عامل التفاعل , ان وجود مثل هذه ال
تتفاعل مع ايون الايدروكسيد  o-chloronitrobenzeneو   p-chloronitrobenzeneالرنين فالمركبين  

 130بدرجة حرارة 
o
C  لتعطيp-hydroxynitrobenzene   وo-hydroxynitrobenzene  على التوالي اما

 .  OHوامل ال يتفاعل مع   m-chloronitrobenzeneالمركب 
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فالتعويض االلكتروفيلي يفضل المعوضات الواهبة لاللكترونات الناا تؤدي الى استقرارية وسطي ايون 
يفضل المجاميع الساحبة لاللكترونات الناا تؤدي الى استقرارية االيون  الكاربونيوم بينما التعويض النيوكليوفيلي

السالب كما وتنشط الحلقة تجاه التعويض النيوكليوفيلي وتثبط تفاعالت التعويض االلكتروفيلي , وتوجه التفاعل 
االلكتروفيلي يستبد   االلكتروفيلي نحو موعع الميتا والتفاعل النيوكليوفيلي نحو االورثو والبارا , تفاعل التعويض

 الايدروجين بالكتروفيل بينما التفاعل النيوكليوفيلي يستبد  المجموعة المغادرة وعادًة تكون هاليد بنيوكليوفيل . 
 

   Benzyne                                                                                  البنزاين 

بنزين يير المعوض بمجاميع ساحبة لاللكترونات مع النيوكليوفيالت في ايلب  مركبات الاالوال تتفاعل 
في سنة  Dowالظروف لكن بالضغط ودرجات الحرارة العاليين يمكن ان تتفاعل , فالكيميائيين في شركة دوو 

كسيد مع محلو  هيدرو استشفوا ان الفينو  يمكن ان يحضر بكميات كبيرة عن طريق تفاعل الكلوروبنزين  1928
 340الصوديوم وبدرجة حرارة 

o
C  جو .  170وضغط 
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التي تتفاعل مع  KNH2سما ان تعويضات مشاباة تحدث عند استعما  القواعد القوية مثل اميد البوتاسيوم 
14بنزين في االمونيا لتعطي االنيلين , وتم متابعة التفاعل عن طريق نظير الكاربون  البرومو

C  للذرة الحاملة
14للحلقة حيث كان الناتج عبارة عن كميات متساوية محتوية على نظير الكاربون للبروم والعائدة 

C  على ذرتي
C1  وC2  . وهذا يد  على احتواء التفاعل على وسطي متناظر 

 

 
 

الدر بوجود دايين مثل الفيوران وتكون  –من االثباتات على تكون وسطي البنزاين انه يعطي ناتج تفاعل دلز 
 الماء . الفينو  في حا  وجود 

 

 
 

من الوسطيات الفعالة وال يمكن عزله كمركب نقي , يشير التوزيع االلكتروني للبنزاين بأنه حنف  يعتبر البنزاين
بينما االحرة  SPمشوه جدا لاللكاينات , فاالحرة الثالثية في االلكاينات تستعمل ذرات كاربون لاا تاجين 

SPالثالثية في البنزاين تستعمل ذرات كاربون لاا تاجين 
متعامدة  πات االعتيادية لاا احرتي كما ان االلكاين 2

 P-Pواحدة تتشكل من تداول اوربتالي  πاما االحرة الثالثية للبنزاين لاا احرة  P-Pتتشكل من تداول اوربتالي 
SP( تتشكل بواسطة تداول اوربتالي  πواورى ) اي احرة 

2
- SP

 .وتكون واععة بمستوى الحلقة وضعيفة جدًا  2
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