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 الكٌمٌاء العضوٌة
 اعزخذً ػع٘ٛ ٗاىَصطيؼ .اىنبسثُ٘ ٍشمجبد ثذساعخ رٖزٌ اىنَٞٞبء ٍِ كشع ٕٜ  اىؼع٘ٝخ اىنَٞٞبء

 ٍ٘ع٘دح اىؼع٘ٝخ اىغضٝئبد ٍِ مضٞش ْٕبك .اىؾٞ٘اّٜ اٗ اىْجبرٜ االصو راد اىَشمجبد ػيٚ ىيزؼجٞش

 ٗاىَٖٞ٘مي٘ثِٞ ٗاىنبسثٕ٘ٞذساد ٗاىذُٕ٘ ٗاىجشٗرْٞبد اىلٞزبٍْٞبد ٍضو اىؾٜ اىنبئِ ّظبً كٜ

 اىؾشٝش) ٗاىَالثظ اىطؼبً كٜ اىنبسثُ٘ ٝز٘اعذ مزىل .اىْ٘ٗٝخ ٗاالؽَبض االٍْٞٞخ ٗاالؽَبض

   .(اىطجٞؼٜ ٗاىـبص اىجزشٗه) اىطبقخ ٍصبدس كٜ ٗمزىل (ٗاىنزبُ ٗاىقطِ ٗاىص٘ف

 عالعو رنِ٘ٝ ٍِ َٝنْٖب ثْٖٞب كَٞب ق٘ٝخ رغبَٕٞخ اٗاصش رنِ٘ٝ ػيٚ اىنبسثُ٘ رساد قبثيٞخ اُ

 اىغجت ٝلغش ٍخزيلخ رساد ٍغ ق٘ٝخ اٗاصش رنْٖ٘ٝب ػيٚ كعال ؽيقبد شنو ٗػيٚ ٍٗزلشػخ ٍغزَشح

 .اىؼع٘ٝخ اىَشمجبد ٍِ اىٖبئو اىؼذد  ٕزا اىنبسثُ٘ اٍزالك كٜ

 ٗاىزؼقٞذ اىزلشع صٝبدح ٝؼْٜ ٍَب رساد اسثغ ٍغ االسرجبغ ػيٚ اىقبثيٞخ ىٔ ٝغؼو اىشثبػٜ اىنبسثُ٘ رنبكؤ

 .اخشٙ ػْبصش ٍغ اٗ ثؼعٖب ٍغ ٗصالصٞخ صْبئٞخ اٗاصش رنِ٘ٝ ػيٚ اىقذسح ىٔ ٝغؼو ٗمزىل

 ٕٗ٘ ؽٜ مبئِ كٜ ٍ٘ع٘د ػع٘ٛ ٍشمت ؽعش ٍِ اٗه    Friedrich Wohlerاىؼبىٌ ٝؼزجش

 .االًٍّ٘ٞ٘ عٞبّبد رغخِٞ خاله ٍِ ؽٜ ؿٞش ٍصذس ٍِ  ً 1828 ػبً اىٞ٘سٝب

  



   األلكانات
 (C-C) مبسثُ٘ - مبسثُ٘ أصشح ٍِ رزأىق أىٞلبرٞخ ٕٞذسٗمبسثّ٘ٞخ ٍشمجبد ٕٜ

 ٍغزقَٞخ عيغيخ ثشنو اٍب االىنبّبد ٗرنُ٘ ,( C-H) ٕٞذسٗعِٞ -مبسثُ٘ ٗأصشح

 أُ .ٍذٍغخ أٗ ٍلشدح ؽيقبد ثشنو رنُ٘ اّٖب اٗ ,اىنبسثُ٘ رساد ٍِ ٍزلشػخ اٗ

 اصشح ٕٜ اىَشمجبد ٍِ اىْ٘ع ٕزا كٜ اىنبسثُ٘ رساد ثِٞ ٍب رشثػ اىزٜ االصشح

 .σ عنَب  ّ٘ع ٍِ

  اىؼبٍخ اىغضٝئٞخ اىصٞـخ رَزيل : Acycloalkaneاىؾيقٞخ ؿٞش األىنبّبد 

CnH2n+2,n  ٗرذػٚ .اىغضٝئٞخ اىصٞـخ كٜ اىنبسثُ٘ رساد ػذد رَضو 

 اىٖٞذسٗعِٞ رساد ٍِ االقصٚ اىؾذ رَيل مّٖ٘ب اىَشجؼخ ثبىٖٞذسٗمبسثّ٘بد

  .π ثبٛ ّ٘ع ٍِ آصشح ػيٚ ٝؾز٘ٛ ال اىنبسثُ٘ أُ اٛ ثبىنبسثُ٘ اىَشرجطخ

 اىَشمجبد ىٖزٓ اىؼبٍخ اىغضٝئٞخ اىصٞـخ اُ :  Cycloalkanesاىؾيقٞخ األىنبّبد

ٜٕ  CnH2n, ُ٘ػذد رَزيل اىؾيقٞخ االىنبّبد  اُ ,أمضش اٗ ٗاؽذح ؽيقخ ثشنو ٗرن 

 رَزيل ٗىنِ ىٖب اىَقبثيخ اىؾيقٞخ ؿٞش االىنبّبد ٍِ ثزسرِٞ أقو ٕٞذسٗعِٞ رساد

 .اىنبسثُ٘ رساد ػذد ّلظ



 األنكبَبد غُش انحهقُخ

 االىٞلبرٜ اىٖٞذسٗمبسثُ٘ َٝضو ,CH4 اىغضٝئٞخ اىصٞـخ رٗ Methane اىَٞضبُ

 رساد ثأسثؼخ ٍشرجطخ ٗاؽذح مبسثُ٘ رسح َٝزيل اىزٛ االٗه اىَشجغ

 ٍب اىضاٗٝخ ٗقٞبط اىغط٘ػ سثبػٜ sp3 رٖغِٞ اىغضٝئخ ٗرَزيل .ٕٞذسٗعِٞ

 َٝزيل ٗاىزٛ اىضبّٜ االىٞلبرٜ اىَشمت َٝضو االٝضبُ .109.5o ٕ٘ االٗاصش ثِٞ

 اىغيغيخ ٍلز٘ػ االىٞلبرٜ اىَشمت ٕ٘ ٗاىجشٗثبُ , CH3CH3اىغضٝئٞخ اىصٞـخ

   .CH3CH2CH3 اىصٞـخ َٗٝزيل اىضبىش



 هما الرسمان فكال متفرع او مستقٌم بشكل C3H8 الجزٌئٌة الصٌغة ذو المركب رسم عند

 شكل أكثرمن هناك فٌكون ذرات ثالثة فوق الكاربون ذرات ازدادت اذا أما .واحد مركب

 ٌمتلك الذي C4H10 لاللكان الجزٌئٌة الصٌغة فان المثال سبٌل على الجزٌئٌة الصٌغة لرسم

 .واآلٌزوبٌوتان البٌوتان  هما فراغٌٌن شكلٌن ٌكون كاربون ذرات أربع

  ثبالٝضٍٗشاد رذػٚ اىغضٝئٞخ اىصٞـخ ّلظ ٗرَزيل اىجْبئٜ اىشنو كٜ رخزيق اىزٜ اىَشمجبد ٍِ اىْ٘ع ٕزا

.isomers 

 كٜ رخزيق ٗظٞلٞخ آٝضٍٗشاد ْٕٗبك اىلشاؿٞخ ثبالٝضٍٗشاد كزذػٚ  ٍشآح ص٘سح ىٖب رنُ٘ اىزٜ اىَشمجبد أٍب

   :ٍضبه اسرجبغٖب ٗغشٝقخ اى٘ظٞلٞخ اىَغَ٘ػخ

      CH3CH2OH                       CH3OCH3 

 اٝضشصْبئٜ اصٞو                                 االٝضبُمؾ٘ه 

 أٍب .اىَغزقَٞخ اىغيغيخ اىٚ ٝشٞش n اىؾشف (n-alkane)ثـ كٞذػٚ اىغيغيخ ٍغزقٌٞ اىَشمت ٝنُ٘ ػْذٍب

 األٝضٍٗشاد ػذد صاد ميَب اىنبسثُ٘ رساد ػذد صادد ٗميَب .اىَزلشػخ اىغيغيخ ثبىنبُ كٞذػٚ االٝضٗثٞ٘ربُ

 .اٝضٍٗشاد صالس َٝزيل  (C5H12) اىصٞـخ َٝزيل اىزٛ األىنبُ كإُ ىزىل ,اىغضٝئٞخ ىيصٞـخ



تصنف عدد ذرات الكاربون فً األلكانات أو المركبات العضوٌة  حسب عدد ذرات 

 .الكاربون المرتبطة بها مباشرة وكما ٌلً

 يثبل



 أسماء األلكانات مستقٌمة السلسلة

عذد االَزويشاد  أسى األنكبٌ انصُغخ انجزَئُخ عذد رساد انكبسثىٌ

 انًحزًهخ

1 CH4 methane - 

2 C2H6 ethane - 

3 C3H8 propane - 

4 C4H10 butane 2 

5 C5H12 pentane 3 

6 C6H14 hexane 5 

7 C7H16 heptane 9 

8 C8H18 octane 18 

9 C9H20 nonane 35 

10 C10H22 decane 75 

20 C20H42 eicosane 366.319 



  Cycloalkaneاألنكبَبد انحهقخ 
 رساد ػيٚ رؾز٘ٛ ٕٜٗ ,CnH2n اىغضٝئٞخ اىصٞـخ رَزيل اىؾيقٞخ االىنبّبد

 رغَٞخ غشٝقخ ثْلظ اىؾيقٞخ االىنبّبد ٗرغَٚ .ؽيقخ ثشنو ٍزشرجخ مبسثُ٘

 قجو ثبالّنيٞضٝخ  Cyclo اٗ ثبىؼشثٞخ ؽيقٜ ٍقطغ اظبكخ ٍغ اىَغزقَٞخ االىنبّبد

 ؽٞش مبسثُ٘ رساد صالس ٍِ رجذأ اىؾيقٞخ االىنبّبد اُ ّالؽع .االىنبُ اعٌ

 سثبػٞخ ؽيقبد كزنُ٘ مبسثُ٘ رساد صالس ٍِ امضش أٗ ,ٍضيش ثشنو ؽيقخ رنُ٘

 ٗعذاعٞخ ٗخَبعٞخ



 رسًُخ األنكبَبد  
 رىل ٍضو ٍْٖب ٝلصو اىزٜ اىَبدح ػيٚ اػزَبدا اٍب اىؼع٘ٛ اىَشمت ٝغَٚ

 اىَْو ٍِ ػضىٔ ػيٚ اػزَبدا اىَشمت ٕزا عَٜ ؽٞش  Formic acidٍشمت

 formica اىالرْٞٞخ اىنيَخ ٍِ ٍشزقخ  formicٗميَخ االعزخالص ثطشٝقخ ثْلظ

 ٕ٘ ٗمَب اىضً٘ سائؾخ ٍِ اعَٔ اشزق اىزٛ allicin ٍٗشمت .اىَْو رؼْٜ اىزٜ

 .أدّبٓ ٍ٘ظؼ



 أسًبء شبئعخ نًشكجبد عضىَخ أشزقذ يٍ يصبدسهب

 انًصذس انصُغخ انجزَئُخ انشبئع األسى

     كبسثىكسُهُخحىايض  -1

Formic acid HCOOH (َّو) Formica = ant ْٜٞالر 

Acetic acid CH3COOH (خو )Acetum= vinegar ْٜٞالر 

Butyric acid CH3(CH2)2COOH )ٍٚشث ) Butyrum= butter 

Valeric acid CH3(CH2)3COOH ػشت Aherbnamed(valerian) = ْٜٞالر 

Caproic acid CH3(CH2)4COOH (ٍبػض   Caper = goat (ْٜٞالر 

Stearic acid CH3(CH2)6COOH (ّٜشؾٌ ؽٞ٘اStear = tallow ( ٜأؿشٝق 

   اكثش شُىعب السًبءثعض االيثهخ  -2

Limonene  ٜصٝذ غجٞؼ Lemon 

pinene- α  ٜصٝذ غجٞؼPinetree 

Penicillin  ً٘ٞغجٜ كطش اىجْغي"penicillium notatum" 

Vanillin  ّنٖخvanillin beans 



 ونزسًُخ انًشكجبد انعضىَخ ثطشَقخ يزشبثهخ طىسد يُظًخ

 Internatinal Union of Pure and Applied Chemistry 

 (  IUPAC)َظبو رسًُخ سًٍ ثأسى  

 خطىاد رسًُخ األنكبَبد 
 a- ثبىؼشثٜ أٗ ( اُ)ػْذ رغَٞخ األىنبُ ؿٞش اىَزلشع ّعٞق اىالؽقخ ane  ٌثبالّنيٞضٝخ اىٚ االع

 .اىزٛ َٝضو ػذد رساد اىنبسثُ٘ كٜ اىَشمت

 -:أٍب كٜ ؽبىخ االىنبُ اىَزلشع كْزجغ اىق٘اػذ االرٞخ 

 .ّؾذد أغ٘ه عيغيخ ىزساد اىنبسثُ٘ ٕٜٗ اىزٜ عزَضو اىٖٞنو االعبعٜ ىالىنبُ -1 

ّشقٌ رساد اىنبسثُ٘ كٜ اىٖٞنو األعبط ىألىنبُ ٍغ األخز ثْظش االػزجبس أُ رنُ٘ ٍغبٍٞغ  -2

 .األىنٞو رأخز أقو رشقٌٞ

رؼطٚ ٍغبٍٞغ األىنٞو اىَشرجطخ ثبىٖٞنو سقٌ رسح اىنبسثُ٘ اىَزصيخ ثٖب ٗٝنزت اىشقٌ  -3

 .  n, iso, neo, tetraٗٝنزت ٍب ثِٞ اىشقٌ ٗاالعٌ اىَقطغ , ىَغَ٘ػخ األىنٞو قجو اعٌ اىَغَ٘ػخ



 بالترتٌب) االسبقٌة االبجدٌة حسب التسمٌة نظام نتبع المركب فً مختلفة الكٌل مجموعة من أكثر وجود عند -4

 .(االبجدي

 أسم قبل di, tri, tetra  المقطع نكتب المركب فً متشابهة أكثر أو الكٌل مجموعتٌن وجود عند -5

 .االبجدٌة حسب بالتسمٌة االحتفاظ مع األلكٌل مجموعة

 حسب الترقٌم فٌتم للسلسلة الرئٌسً للهٌكل النهاٌة من المسافة نفس وعلى مختلفة الكٌل مجموعتً وجود حالة فً -6 

 :مثال .االقل الرقم االسبقٌة ذات المجموعة  تأخذ حٌث ,االبجدٌة

فً حالة وجود اكثر من مجموعة واحدة من نفس النوع من مجامٌع األلكٌل فٌتم الترقٌم بحٌث تعطً مجامٌع األلكٌل أقل  -7

 .ترقٌم



b- تسمٌة األلكانات الحلقٌة   

 :وتتبع القواعد cycloتتبع نظام تسمٌة مشابة لتسمٌة األلكان مفتوح السلسلة مع أضافة البادئة حلقً 

 .عند وجود مجموعة الكٌل واحدة أو أكثر نرقم حسب أالسبقٌة االبجدٌة -1

 .اذا كان التركٌب الحلقً غٌر مشبع فنرقم بحٌث تحصل األصرة المزدوجة على أقل ترقٌم -2

عندما ترتبط فً الحلقة مجموعة الكٌل تحتوي على ذرات كاربون اقل من عدد ذرات كاربون الحلقة فنعتبر مجموعة  -3

أما أذا كانت مجموعة االلكٌل تحتوي على ذرات كاربون اعلى من عدد ذرات الكاربون المكونة للحلقة , االلكٌل فرع

 .فٌعتبر االلكان الحلقً هو الفرع



 يصبدس األنكبٌ انًسزًش وانحهقٍ 

 ٍِ مو ٗٝ٘عذ (اىـبص ٍصذس ػيٚ أػزَبدا % 60-80 ٍِ ّغجزٔ رجيؾ ) اىَٞضبُ ىـبص ٍصذس اىطجٞؼٜ اىـبص ٝؼزجش

   .اىغضٝئٜ اى٘صُ ٗاغئخ االىنبّبد ٍِ ػذد ػيٚ اٝعب ٗٝؾز٘ٛ ,اقو ثْغت ٗاىجشٗثبُ االٝضبُ

 اع٘د ىّ٘ٔ ٗٝنُ٘ ىضط عبئو ٕ٘ اىجزشٗه .اىجزشٗه اعزخشاط اٍبمِ كٜ ٝز٘اعذ  natural gasاىطجٞؼٜ اىـبص

 ػيٚ اىؾص٘ه َٝنِ .اىٖٞذسٗمبسثّ٘بد ٍِ ٍشمت 150 رقشٝجب ٗٝزعَِ .اىَشمجبد ٍئبد ػيٚ ٝؾز٘ٛ ٍخعش

   .اىـيٞبُ دسعخ ػيٚ ثبالػزَبد اىزقطٞش ثشط كٜ اىخبً اىْلػ رقطٞش خاله ٍِ اىؾيقٜ ٗاالىنبُ اىؾيقٜ ؿٞش االىنبُ

 ٗصٝذ اىجزشٗه شؾٌ ػيٚ ٍْٖب ّؾصو اىزقطٞش ثشط كٜ اىَزطبٝشح ؿٞش اىَخيلبد ػيٚ رغشٛ ٍؼْٞخ ػَيٞبد كٜ

 .اىجشاكِٞ ٗشَغ اىزضٝٞذ

 :َٕٗب ,اىزقطٞش ثشط كٜ اىجزشٗه ٍخيلبد ػيٚ رغشٝبُ ػَيٞزبُ ْٕبك 

 Cracking نزكسُشا

 اىغضٝئٞخ األٗصُ راد اىَشمجبد ٍِ ثبإلعزلبدح اىغضٝئٜ اى٘صُ ٍْخلعخ أعضاء اىٚ اىجزشٗىٞخ اىَخيلبد رلنٞل ٕ٘

 .اىَخيلبد ريل كٜ اىَ٘ع٘دح اىؼبىٞخ

 ثبىزنغٞش اىؼَيٞخ ٕزٓ ٗرذػٚ اىؾشاسح ث٘اعطخ  C-C مبسثُ٘ -مبسثُ٘ أٗاصش رنغٞش اىؼَيٞخ ٕزٓ ٗرزعَِ

 .اىؾلبصٛ ثبىزنغٞش اىؼَيٞخ كزذػٚ ٍغبػذح ػ٘اٍو ثبعزخذاً أٗ اىؾشاسٛ

 Reforming انزشكُم أعبدح

 اىعـػ رؾذ رغخْٖٞب غشٝق ػِ ؽيقٞخ ٍشمجبد اىٚ اىغيغيخ اىَلز٘ؽخ اىخبً اىْلػ ٕٞذسٗمبسثّ٘بد رؾ٘ٝو ٕ٘

 اى٘صُ ػبىٞخ ٍشمجبد اىٚ اىغضٝئٜ اى٘صُ ٗاغئخ ٍشمجبد رؾ٘ٝو اخش ثَؼْٚ) االىًَْٞ٘ أٗ اىجالرِٞ ث٘ع٘د

 (اىغضٝئٜ



 انخىاص انفُزَبئُخ نالنكبَبد 

 اٍب .اىجزشٗه رشجٔ سائؾخ ٍغ ع٘ائو (( C5-C17  ٍِٗ ,ؿبصاد ٕٜ ((C1-C4 ٍِ االىنبّبد

  .صيت شَغ ػِ ػجبسح ٕٜٗ ىٖب سائؾخ ٗال ىُ٘ ال مبسثُ٘ رسح 17 ٍِ االػيٚ االىنبّبد

 ثشنو ٝنُ٘ اىْلػ ّبقالد ٍِ ٝزشعت اىزٛ اىْلػ اُ ّغذ ٗىزىل اىَبء ٍِ مضبكخ اقو االىنبّبد

 ٍِ اٗاصش ػيٚ االىنبّبد اؽز٘اء اُ .اىجؾشٝخ اىجٞئخ ػيٚ خطش ٝشنو ٍَب اىجؾبس ٍٞبٓ ػيٚ غجقخ

 ثق٘ٙ رذػٚ اىزٜ اىق٘ٙ ٍِ ّ٘ع ٝؼطٖٞب كقػ ٕٞذسٗعِٞ -ٗمبسثُ٘ مبسثُ٘ – مبسثُ٘ ّ٘ع

   .كبّذسكبه

 M.p B.p انصُغخ انجزَئُخ االنكبٌ

 Methane CH4 184- 161.4- 

Ethane C2H6 172- 88.3- 

Propane C3H8     

Butane 

2-methylpropane 

Isobutene 

C4H10 

 (butane) اٝضٍٗشاد

    

Octane C8H18 -56 124.6 

Nonane C9H20 51 - 150.6 

Decane C10H22 32- 174 



 الخواص الفٌزٌائٌة 

 ذرات عدد اعلى ذات فاالكانات الجزٌئٌة الكتلة زٌادة مع الغلٌان درجة تزداد الغلٌان درجة

 .الغلٌان درجة فً االعلى هً كاربون

 مع الغلٌان درجة فتتناقص الكاربون ذرات عدد نفس لها التً االٌزومرات حالة فً اما

 عنها ٌنتج مما السطحٌة المساحة فً نقصان الى ٌؤدي التفرع زٌادة ان حٌث .التفرع زٌادة

 ٌؤدي اخر بمعنى او الغلٌان درجة فً نقصان وبالتالً للجزٌئة التجاذب قوة فً نقصان

 .للجزٌئة فاندرفال قوى اضعاف الى التفرع زٌادة

 .الجزٌئٌة بالكتلة لها المشابهة القطبٌة المركبات من غلٌان درجة اقل تكون االلكانات

 .تكون اقل من درجة انصهار  المركبات االعلى منها فً القطبٌة والمشابهة لها فً الكتلة االجزٌئٌة درجة انصهار االلكانات

 تؤدي الى زٌادة درجة االنصهار( القطبٌة )  الزٌادة فً القوة الداخلٌة للجزٌئة 

 زٌادة فً درجة الغلٌان نتٌجة الزٌادة فً القوة الجزٌئٌة



 تزداد درجة االنصهار فً االلكانات غٌر الحلقٌة مع زٌادة عدد ذرات الكاربون نٌجة زٌادة المساحة السطحٌة

 n-butane                                       n-Hexane    

M.p = -138 OC                                M.p = -95 OC  

 تزداد درجة االنصهار مع زٌادة المتجانسات

 .درجة انصهار االلكانات الحلقٌة اعلى من درجة انصهار االلكانات مفتوحة السلسلة المساوٌة لها بعدد ذرات الكاربون 

 . فأن االلكانات تذوب فً المذٌبات العضوٌة والتذوب فً الماء أما من حٌث الذوبانٌة



 Conformationsانهُئبد انفشاغُخ نالنكبَبد 

 اىذٗساُ ؽشٝخ ىزساد ىٖزٓ ٝغؼو  االٗاصش ٍِ اىْ٘ع ٕزا أُ .δ عنَب ّ٘ع ٍِ ثبٗاصش رسارٖب رشرجػ االىنبّبد اُ

 ال  ٕٞئبد ْٕبك رْشب اىَلشدح  C-C مبسثُ٘– مبسثُ٘ اصشح ؽ٘ه اىذٗساُ ؽشٝخ خاله ٍِ .اىَلشدح االصشح ؽ٘ه

 .اىلشاؽ كٜ اىزساد ٗظؼٞخ كٖٞب رزـٞش اَّب اىغضٝئخ ٕٞنو ظَِ اىزساد رشرٞت كٖٞب ٝزـٞش

 of ethane  Conformationsوضعٌات االٌثان  

 . Stereochemistry اىلشاؿٞخ اىنَٞٞبء دساعخ كٜ ٝذخو االثؼبد صالصٜ ثشنو اىَشمجبد دساعخ اُ

   اىنغ٘ف ٗٗظؼٞخ اىخغ٘ف ٗظؼٞخ ٕٜ ٗظؼٞزبُ ػْٔ ْٝشأ عنَب اصشح ؽ٘ه االٝضبُ عضٝئخ رساد دٗساُ اُ

 امضش ٗاىغضٝئخ رْبكشا اقو ٗثبىزبىٜ ثؼط ػِ َٝنِ ٍب اثؼذ ٍغبكبد كٜ رنُ٘ ((C-H ٕٞذسٗعِٞ -مبسثُ٘ اٗاصش رنُ٘ اىخغ٘ف ٗظؼٞخ كٜ

 .اعزقشاسا

 ّزٞغخ ػبىٞخ رْبكش ق٘ح رْشأ ٗثبىزبىٜ ثؼط ٍِ قشٝجخ ٍغبكبد كٜ (C-H) ٕٞذسٗعِٞ – مبسثُ٘ اٗاصش كزنُ٘ اىنغ٘ف اى٘ظؼٞخ ؽبىخ كٜ اٍب

 .اىلشاؿٞخ االػبقخ

 : اىَغبقػ ٍِ ثْ٘ػِٞ اىؼع٘ٝخ اىَشمجبد كٜ اى٘ظؼٞبد رَضٞو َٝنِ 

   Sawhorse projection(كشش ٍغقػ) عبٗسط ٍغبقػ•

 .  Newman ٍّٞ٘بُ  ٍغبقػ•

  المجامٌع او للذرات االواصر تمثل حٌث ,متقاطعة خطوط باربع مرتبط نقطً بشكل الكاربون ذرة تمثل فشر مساقط فً

 تكون التً الذرات او المجامٌع اما االعلى الى متجه  سمٌك بخط  الورقة مستوى فوق او الورقة مستوى فً تكون التً

  :موضح هو وكما ,متقطع بخط فتمثل الورقة تحت مستوى فً



 االٌثان فً المرتبطة الكاربون ذرتً فتمثل   Newman projectionنٌومان وضعٌة فً اما

   .δ سكما باصرة مرتبطة كاربون ذرتً وجود على تدل دائرة بشكل

 المستوى



 رذوَش عُذ 60O ثحذود ركىٌ  وانخهفُخ االيبيُخ انكبسثىٌ فٍ انًشرجطخ انهُذسوجٍُ رساد ثٍُ يب انزاوَخ أٌ

 وعُذ انكسىف وضعُخ انً انخسىف وضعُخ يٍ االَثبٌ جزَئخ رزحىل دسجخ 60O ثزاوَخ انكبسثىٌ رسرٍ

 .انخسىف وضعُخ انً االَثبٌ جزَئخ رعىد 60o ثزاوَخ اخشي يشح انزذوَش

 سىف انزٍ انفشاغُخ االعبقخ انً انسجت وَعىد انخسىف وضعُخ يٍ ثبنطبقخ اعهً ركىٌ انكسىف وضعُخ اٌ

 .ثعض يٍ ًَكٍ يب اقشة انكبسثىٌ ثزساد انًشرجطخ انهُذسوجٍُ يجبيُع رقبسة َزُجخ رُزج

 :انزبنٍ ثبنًخطظ ركشِ وسد يب رًثُم وًَكٍ 3Kcal.mol-1  هى انىضعُزٍُ ثٍُ يب انطبقخ فشق اٌ

 مخطط طاقة الوضعٌات لالٌثان



   Conformations of propaneوضعٌات البروبان                

كاربون )    C-Cلمركب البروبان وضعٌتان  مشابهتان لوضعٌات مركب االٌثان نتٌجة الدوران حول االصرة المفردة 

فً  CH3ان وجود مجموعة المثٌل ( Kcal.mol-1 3.3) والفرق فً الطاقة ما بٌن الوضعٌتٌن ٌكون بحدود ( كاربون–

وضعٌة الكسوف هً السبب فً زٌادة القوة الالزمة للتحول بٌن الوضعٌتٌن وهذه القوة  هً قوة فاندرفال التً تحصل ما 

 .بٌن مجموعة المثٌل والهٌدروجٌن

           Conformations of propaneوضعٌات للبٌوتان 

 وٌعطً .المفردة االصرة حول الدوران على القدرة لها وجمٌعها كاربون - كاربون ارتباطات من عدد لدٌه البٌوتان

 :التالٌة بالصورة المركب رسم وٌمكن C2-C3  الذرتٌن بٌن تربط التً االصرة حول الدوران عند  مختلفة وضعٌات

 هذه حول الدوران عند الوضعٌات من عدد ٌنتج لذلك هٌدروجٌن وذرتً مثٌل بمجموعة ترتبط  C2,C3 ذرتً كال

 .60O بزاوٌة التدوٌر عند مختلفة وضعٌات ستة ٌعطً سوف نٌومان بصٌغة المركب رسم وعند .االصرة



 .بالبٌوتان نٌومان وضعٌات ٌوضح مثال

ٌعطً  60oٌنتج وضعٌة الكسوف من وضعٌة الخسوف لكن التدوٌر الثانً بزاوٌة  60Oعلى الرغم من ان التدوٌر بزاوٌة 

ابعد ما ٌمكن عن   CH3وضعٌة خسوف ثانٌة تختلف عن وضعٌة  الخسوف االولى حٌث ان االخٌر تكون فٌه مجامٌع 

 .  وتكون اوطأ بالطاقة من وضعٌة الخسوف الثانٌة Antiوتدعى الوضعٌة هنا بالتقابل  180Oبعض تكون الزاوٌة بٌنهما 

 وبالتالً المجامٌع بٌن ما التنافر قوة عن ناتج الطاقة اختالف ان Gauche بالتجاور الثانٌة الخسوف وضعٌة تدعى 

 :ٌلً كما الترتٌب ٌكون بالطاقة االعلى الوضعٌات ترتٌب حٌث ومن .استقرارا اكثر تكون طاقة اقل تكون التً الوضعٌة



Anti >Gauche>Eclipsed 

 أعلى طاقة

 أكثر استقرار



 االٌزومرات الهندسٌة واالٌزومرات لاللكانات الحلقٌة 

 :ىـشض رغٖٞو دساعخ اىَشمجبد اىؾيقٞخ رصْق ٗكق ػذد اىؾيقبد اىَ٘ع٘دح كٜ اىغضٝئخ ٗمَب ٝأرٜ

  mono cyclic alicyclicsاىَشمجبد اؽبدٝخ اىؾيقخ 

 Bicyclic alicyclicsٍشمجبد راد ؽيقزِٞ ٍيزؾَزِٞ 

 poly cyclic alicyclicsٍشمجبد ٍزؼذدح اىؾيقبد اىَيزؾَخ 

  Spiral alcyclicsاىَشمجبد اىؾيقٞخ اىؾيضّٗٞخ 

 :اىَشمجبد اؽبدٝخ اىؾيقخ  رصْق ثذٗسٕب اىٚ اسثؼخ اقغبً

  cyclo propane ,cyclo butane رشَو اّٖب اٛ ٗاىشثبػٞخ اىضالصٞخ اىؾيقبد ٗرشَو :اىصـٞشح اىؾيقبد -1 

 اقو صٗاٝب اىؾيقخ مبسثُ٘  رساد ارخبر ػِ اىْبرظ اىز٘رش ثغجت اىؼبىٞخ ثطبقزٖب اىَشمجبد ٕزٓ ٗرَزبص .ٍٗشزقبرَٖب

 ْٗٝزظ  sp3 ّ٘ع ٍِ رٖغِٞ راد ثبػزجبسٕب اىنبسثُ٘ رساد رزخزٕب اُ ٝغت اىزٜ  اىطجٞؼٞخ  o 109.5 صاٗٝخ ٍِ

 .ىضاٗٛ ثبىشذ ٍبٝذػٚ اىز٘رش ٕزا ػِ

   . اىزصْٞق ٕزا ظَِ ٍِ اىغجبػٞخ اىؾيقبد اىؼيَبء ٗٝذخو ٗاىغذاعٞخ اىخَبعٞخ اىؾيقبد ٕٜٗ اىشبئؼخ اىؾيقبد -2 

 . o 109.5رؼزجش  اىؾيقخ اىخَبعٞخ ٗاىغذاعٞخ خبىٞخ ٍِ اىز٘رش ؽٞش صٗاٝب اىؾيقبد ٕزٓ رنُ٘ 

اٍب كٜ ىؾيقبد اىغجبػٞخ كٞؾذس ر٘رش ّزٞغخ ٗظؼٞخ اىظو اىزٜ رزخزٕب رساد اىٖٞذسٗعِٞ اىَززبىٞخ ٗٝذػٚ اىز٘رش 

 . pitzer-straikْٕب ثز٘رش ثٞزض 

 ٍِ ّ٘ػِٞ ى٘ع٘د صجبرٖب ثقيخ ٗرَزبص مبسثُ٘ رسح 11-8 ػيٚ اىَؾز٘ٝخ اىؾيقبد رشَو :اىَز٘عطخ اىؾيقبد -3 

   :اىز٘رش

 (.ر٘رش ثٞزضس) ر٘رش ّبرظ ػِ رْبكش رسد اىٖٞذسٗعِٞ اىظيٞخ  -1

 trans anular strainاىز٘رش ػجش اىؾيقخ  -2

 .ؽٞش رزقبسة رسرب ٕٞذسٗعِٞ ػجش  اىؾيقخ ٍغججخ رْبكش ثغجت االػبقخ اىلشاؿٞخ



ذرة كاربون وهذا النوع من الحلقات تكون مستقرة  12وهً التً ٌزٌد فٌها عدد ذرات الكاربون عن : الحلقات الكبٌرة

حٌث الوجود الي نوع من انواع التوتر لكنه تكون اقل شٌوعا نتٌجة لصعوبة تكوٌنها لتباعد نهاٌتا السلسلة الكاربونٌة 

 .حٌث تحدث حالة تنافس مابٌن تفاعل البلمرة وتكون سالسل طوٌلة نتٌجة اتحاد مابٌن الجزٌئات او انغالق الحلقة

 Cyclo propaneالبروبان الحلقً    

وذلك لتمٌزها عن  اصرة باي او  T-Bondان االصرة مابٌن ذرات الكربون فً حلقة البروبان ٌطلق علٌها اسم اصرة تاو  

 .اصرة سكما حٌث تكون صفاتها مابٌن هاتٌن االصرتٌن

فً  البروبان الحلقً بجعله ٌسلك سلوك المركبات غٌر المشبعة فٌمتص الشعة   ring strainوجود قوة الشد الحلقً 

 . nm 190البنفسجٌة عند 

ومن ثم سوف تمتص  strained bond anglesوبصورة عامة فان المركبات الحلقٌة الصغٌرة الحلقة لها شد زاوي 

 .االشعة باطوال موجٌة أطول قلٌال مما فً المركبات مفتوحة السلسلة

فً المركبات الحلقٌة ٌجعلها  ال تتخذ وضعٌات الخسوف  (C-C )كاربون –ان عدم امكانٌة  الدوران حول اصرة كاربون 

و  التقابل  Cis والكسوف لتً تم ذكرها فً االلكانات مفتوحة السلسلة لكن تتخذ اشكال تدعى باالٌزومرات الهندسٌة التجاور 

Trans. 

 .cis فً البروبان الحلقً المعوض بمجامٌع متشابهة موجودة على نفس الجانب من الحلقة تدعى باالٌزومر التجاور 

أما عند وجود مجامٌع معوضة على حلقة البروبان موجودة بشكل متقابل على الحلقة فتدعى الوضعٌة بالتقابل االٌزومر 

trans. 

 .هً ذرة كاربون مرتبطة باربع مجامٌع مختلفة. الذرة الكٌرالٌة

 .هو محور وهمً ٌمكن رسمه فً الصٌغة الفراغٌة للمركب بحٌث ٌقسم المركب الى جهتٌن متماثلتٌن: محور التماثل

 (.سٌاتً ذكرها الحقا) enantiomersعند وجود ذرة كٌرالٌة ومحور تماثل فً المركب الحلقً فٌعنً ان له انداد بصرٌة 

 



اٌ يشكجبد انجُىربٌ وانجُزبٌ انحهقُخ انًعىضخ َجذ فُهب حبنخ االَزويشاد انهُذسُخ 

 -:واالَذاد انجصشَخ كًب فٍ االيثهخ االرُخ



 Conformations of cyclohexaneوضعُبد حهقخ انهكسبٌ  

 .o 120ان جزٌئة  الهكسان الحلقً ال تتخذ شكال مستوٌا الن زواٌا الحلقة السداسٌة هً

 .االعتٌادٌة( (C-C-Cلزاوٌة  o 109.5وهذه الزاوٌة بعٌدة جدا عن القٌمة 

ومن خالل حسابات الطاقة التً اجرٌت حلقة الهكسان لوحظ انها خالٌة من التوتر الزاوي او غٌره من انواع الشد التً 

االمر الذي  ٌدل ان على ان الحلقة  109.5Oوان قٌمة الزاوٌة التً قٌست لكل زوٌة من زواٌة الحلقة كان , نوقشنت سابقا

 .تتخذ شكال منبعج غٌر مسطح

 :وهذا السبب الذي ٌدعو حلقة الهسان لتتخذ اربع وضعٌات هً

 Chair conformationوضعٌة الكرسً 

 conformation Boatوضعٌة القارب 

 Twist boat conformationوضعٌة القارب الملتوي 

 Half chair conformationوضعٌة نصف الكرسً 

 Chair conformationوضعُخ انكشسٍ 

 تعتبر وضعٌة لكرسً اكثر الوضعٌات استقرارا للحلقة لسداسٌة كون ان ذرات الهٌدروجٌن  

االثنا عشر تكون بعٌدة االصرة عن االخرى وتكون اكثر ارتٌاحا والذي ٌؤدي الى تقلٌل التنافر بٌن ذرات الهٌدروجٌن وٌزٌد 

وتكون   Newman projectionفً صٌغة نٌومان   staggeredان ذرات الهٌدروجٌن تاخذ وضعٌات . من ثبات الحلقة

 .والزواٌا بعٌدة عن قوة الشد  109.5oالزاوٌة قرٌبة  الى قٌمة 



ثالثة الى االعلى وثالثة الى االسفل )وجود نوعٌن من االواصر على ذرات الكاربون لحلقة الهكسان ستة تمتد عمودٌا 

 .Axialوتدعى هذه االواصرة باالواصر المحورٌة ( من الحلقة

ثالثة منها الى االعلى قلٌال وثالثة ) وست من االواصر على ذرات الكاربون الستة تمتد جانبا او افقٌا بالنسبة للحلقة 

 :كما فً الشكل equatorialوتدعى باالواصر المدارٌة( منها الى االسفل قلٌال

Equatorial H= Ha 

Axail H= He 



 Boat conformationsوضعُخ انقبسة 
كاربون ٌؤدي الى  االنتقال من وضعٌة الكرسً الى وضعٌة القارب وهذه الوضعٌة –االلتواء حول االصرة كاربون 

فً صٌغة   Eclipsedهً اٌضا مستقرة وال تعانً توتر وشد فً زواٌاها وتكون ذرات الهٌدروجٌن متخذة وضعٌة 

Newman  كما موضح: 

 :وعلى الرغم من خلو وضعٌة القارب من الشد الزاوي اال ان طاقة هذه الوضعٌة اعلى من وضعٌة الكرسً وذلك بسبب

 .2,3,5,6التوتر الناتج من وضعٌات الظل التً تتخذها ذرات الهٌدروجٌن الثمانٌة المتصلة بذرات الكاربون 

 .   2.5حٌث تقتربان اكثر ماٌكون من بعض    حٌث تقدر المسافة بـ C1,C2تقارب ذرتً الهٌدروجٌن الموجودة فً موقع 
OA 

هو المسافة بٌن مركزي نواتً ذرتٌن مقتربتٌن من بعضهما بحٌث انهما تتالمسان ( فاندرفال)الجدٌر بالذكر ان نصف قطر 

 .بدون تكوٌن اصرة كٌمٌائٌة بٌنهما

وتدعى ذرتً الهٌدروجٌن هاتٌن بذرتا هٌدروجٌن السارٌة بسبب الشبه بٌنها وبٌن موقع السارٌة للقارب ولهذا السبب تكون 

 7.1طاقة وضعٌة القارب اعلى من وضعٌة الكرسً للهكسان الحلقً حٌث تقدر الفرق بالطاقة بٌن الوضعٌتٌن بمقدار

Kcal.mol -1. 



  Twist boat( انًهزىٌ ) وضعُخ انقبسة انًجشوو 
  Kcal.mol -1) هً وضعٌة انتقالٌة ما بٌن وضعٌة الكرسً ووضعٌة القارب حٌث تكون اقل طاقة من وضعٌة القارب بـ

والسبب فً ان وضعٌة القارب الملتوي اقل بالطاقة (. (55Kcal.mol -1 واكثر بالطاقة من وضعٌة الكرسً  ,  ( 1.6

 .من وضعٌة القارب كون هٌدروجٌنات السارٌة ال ٌحدث بٌنهما تنافر بقوة فاندرفال كما لوحظ فً وضعٌة القارب

 Half chair conformations وضعُخ َصف انكشسٍ 
تعتبر وضعٌة نصف الكرسً اقل الوضعٌات  استقرارا لحلقة الهكسان بسبب ان ذرات الكاربون تمٌل الى ان تكون  

 .مستوي

  التحوالت المختلفة للوضعٌات لحلقة الهكسان
chair>>twist boat >boat> half chair   

 الوضعٌات المختلفة لحلقة الهكسان واالعلى استقرارٌة



 وضعٌات الهكسان الحلقً احادي التعوٌض

وكما ذكر سابقا ان كل ذرة كاربون فً حلقة . التعوٌض هنا سوف ٌكون فً احدى ذرات الهٌدروجٌن االثنتً عشر 

واالخرى مدارٌة افقٌة   Haالهكسان فً وضعٌة الكرسً تحمل اصرتٌن تعود الى ذرتً هٌدروجٌن احداهما محورٌة 

He . 

وذرات الهٌدروجٌن المحورٌة تكون متقاربة مع غٌره امن ذرات الهدروجٌن المحورٌة وتولد نوع من الشد ٌدعى 

 .axial iteraction ,3- di1,3 3,1بالتداخل المحوري  

بٌنما االصرة المدارٌة فتكون ممتدة فً حٌز فارغ بعٌد عن غٌرها من الذرات ولذلك فان المجموعة المعوضة فً حلقة 

 . methyl cyclohexaneالهكسان تحتل اصرة مدارٌة ولٌست محورٌة مثال ذلك 

حٌن  تحتل مجموعة المثٌل اصرة محو رٌة  فان مجموعة نالحظ كما فً الشكل ادناه ان ذرة الهٌدروجٌن المحورٌة على 

C3 وC5   ٌصبحان قرٌبٌن من مجموعة المثٌل وٌولدان توتر ناشئ من تقاربهما االمر الذي ٌسبب اعاقة فراغٌة ٌنتج

 .المحوري 1,3عنها تداخل 

Methyl cyclo hexane 



اصرة مدارٌة سوف تكون المجموعة مرتاحة واقل عرضة لالعاقة وبالتالً  CH3فً حٌن اذا احتلت مجموعة المثٌل 

 .تمتلك طاقة واطئة وتكون الجزٌئة  اكثر استقرارا

الهٌدروجٌن ٌكون الفرق  Kcal.mol-1 0.9محورٌة ٌساوي  Hالناتج من التنافر مع ذرة  H,CH3والفرق بالطاقة مابٌن 

متجاورتٌن فً البٌوتان  CH3وهو نفس الفرق بالطاقة الذي ٌسببه وجود مجموعتً مثٌل .  Kcal.mol - 11.8بالطاقة  

 . gaucheفً وضعٌتً الجوار

 Conformations of  di substituted cyclohexaneوضعُبد  حهقخ انهكسبٌ ثُبئُخ انزعىَض  
  

 عندما تكون المجامٌع المعوضة على نفس ذرة الكاربون وعندما تكون المجامٌع  متشابهة مثال

1,1-dimethyl cyclo hexane  فان اي  موقع سوف تاخذه هذه المجامٌع سوف ٌعطً نفس الوضعٌة  اما اذا كانت

فتفضل ان تحتل المجموعة االكبر وفً هذا المثال   ethyl -1-methyl cyclo hexane-1المجموعتان مختلفتان مثال 

ethyl  التأصلر المداري والمجموعة االقل حجم التاصر المحوري لكً تكون اكثر استقرار وٌكون التوتر اقل ماٌمكن. 

 :كما  فً المثال



اذا كان التعوٌض فً ذرتً كاربون مختلفة فهنا التعوٌض فً 

 التاصر المداري او المحوري ٌاخذ اربع احتماالت  

 (e-e)مداري  –مداري . 

 (e-a)محوري  –مداري . 

 (a-a)محوري  –محوري . 

 (a-e)مداري  –محوري . 

 .سوف تكونان متشابهتٌن   2,4فً الوضعٌتان 

 للساٌكلوهكسان المعوض( transوالتقابل  cis التجاور )المتماثالت 

على ذرتً كاربون مختلفة حتى ٌأخذ متماثالت التجاور والتقاب ٌجب ان ٌكون أحد  الساٌكلو هكسان المعوض بمجموعتٌن

 .التعوٌضات الثالثة المحتملة على الحلقة

    subsituted cyclohexane  -1,2ساٌكلوهكسان   -1,2تعوٌض -1

 -subsituted cyclohexane   1,3ساٌكلوهكسان     -   3,1تعوٌض   2-

 -subsituted cyclohexane   1,4ساٌكلوهكسان     -4  1,تعوٌض   –   3

  

المحتملة سوف ٌتم رسم    cis,transولتوضٌح الوضعٌات . الساٌكلو هكسان هو حلقة غٌر مستوٌة كما تم توضٌحه سابقا

 .حلقةسداسٌة مستوٌة  كتوضٌح 



فً   cis ,transولكن وضعٌة الكرسً هً الوضعٌة االكثر مالئمة فً وصف حلقة الساٌكلوهكسان ولتمثٌل االٌزومرات 

 :وضعٌة الكرسً لكل نوع من  ا نواع  التعوٌض الثالثة نتبع ماٌأتً

 .a,e)) , , (e-a) ,(e,e)(   a-a)التعوٌض ٌكون احد الحاالت االربعة اما 

 .تجاور   cisاذا كان كال التعوٌضٌن باتجاه واحداي اما الى االعلى او الى االسفل فتكونالوضعٌة هنا متماثل نوع  -

 .transاذا كان  كال التعوٌضٌن بأتجاهٌن مختلفٌن أحدهما الى االعلى واالخر الى االسفل فٌكون متماثل من نوع تقابل  -

    dimethyl cyclohexane-1,2ثُبئٍ يثُم سبَكهىهكسبٌ    
 -:الوضعٌات المحتملة  بهٌئة الكرسً هً



 -dimethyl cyclohexane 1,3ثُبئٍ يثُم سبَكهىهكسبٌ     
 -:الوضعٌات المحتملة  بهٌئة الكرسً هً-

 (عمود-محور)وضعٌة التقابل تكون 

 dimethyl cyclohexane -1,4ثُبئٍ يثُم سبَكهىهكسبٌ     
 -:الوضعٌات المحتملة  بهٌئة الكرسً هً-



 diaxial-1,3بسبب غٌاب التداخل المحوري ( e,e)الوضعٌة أالكثر أستقرارا من الوضعٌات الثالثة هً الوضعٌة 

interactionsالذي تم ذكره سابقا. 

الناتج عن كال مجموعتً المثٌل  3و1فهً الوضعٌة االقل استقرارا وذلك بسبب وجودالتداخل المحوري ( a,a)أما الوضعٌة 

 .مع ذرات الهٌدروجٌن المحورٌة

بسبب ( e,e)واالقل استقرارا من الوضعٌة ( a,a)فهً الوضعٌتان االكثر استقرارا من الهٌئة ( (a,eو e,a)) اما الوضعٌتان

 .وجود تداخل محوري الحدى مجامٌع المثٌل مع ذرات هٌدروجٌن محورٌة

هً االكثر استقرارا بشكل عام هً لوكانت المجامٌع المعوضة هً مجامٌع الكٌل  لكن السؤال  (e,e )هنا ذكرنا ان الحالة 

 هً المجموعة المعوضة ؟  OHالذي ٌطرح فً االذهان هنا لو كانت مجموعتً 

هً االكثر استقرارا الن المجامٌع أبتعدت  cis(e,e)ثنائً مثٌل ساٌكلو هكسان كانت الوضعٌة  3, 1فً حالة كان المعوض

 لكن فً حالة المعوض.  1,3عن التوتر الداخلً المحوري 

Cyclohexane 1,3diol   فان الحالة االكثر استقرارا هً الحالة(a,a  ) ًكون هنا تظهر قوة التأصر الهٌدروجٌنً الداخل

التاصر ) كما ٌوضحها  الشكل ادناه وهذه القوة ,للجزٌئة 1,3وهذه القوة قوٌة تتغلب على قوة التوتر الداخلً المحوري 

 .كون المعوضات تكون بعٌدة عن بعض cis(  e,e)التظهر فً حالة الهٌئة ( الهٌدروجٌنً الداخلً 



Thank You 


