
 تفاعالث األنكٍىاث

Reaction of Alkenes 



  Electrophilic addition reactionتفاعالث االضافت االنكتروفٍهٍت  

 ٔٛع ثسجت ل٠ٛخ تىْٛ سىّب  ٔٛع ِٓ اصشح  , C=C ِضدٚرخ  اصشح تّتٍه االٌى١ٓ ِشوجبد اْ 

 اصشح تىْٛ ثبٞ اصشح ث١ّٕب sp2 . تٙز١ٓ ٘ٛ  اٌّضدٚرخ االصشح وبسثْٛ  رستٟ عٍٝ اٌتٙز١ٓ

 اصشح تٕىسش اظبفخ تفبعالد تذخً فأٔٙب االٌى١ٓ فٟ اٌتشجع عذَ ٚثسجت  .وسش٘ب اٌسًٙ ِٓ ظع١فخ

 اٌمذسح ٌٙب تىْٛ ٌٙزا ثبإلٌىتشٚٔبد غٕٟ ِصذس تىْٛ π اصشح .σ ٔٛع ِٓ آصشت١ٓ ٚتتىْٛ π ٔٛع

 تفبعالد تذعٝ اٌسجت ٌٚٙزا ٚ.(االٌىتشٚٔبد عٓ ثبحخخ ِشوجبد) ٚف١ٍ١خ اٌىتش وٛاشف ِع ٌٍتفبعً

 .االٌىتشٚف١ٍ١خ االظبفخ ثتفبعالد االٌى١ٓ

 :سنتطرق لتفاعالت االضافة المهمة لاللكينات
 تفاعل اضافة الماء -1

اظبفخ رض٠ئخ ِبء اٌٝ االٌى١ٓ ٠ؤدٞ اٌٝ وسش اصشح ثبٞ ٚتى٠ٛٓ اٌىحٛالد, رض٠ئخ اٌّبء   حبِط ظع١ف  

H3Oٚثبٌتبٌٟ ٠تىْٛ ا٠ْٛ ا١ٌٙذس١َٔٚٛ  H2SO4ثبٌٕسجخ ٌالٌى١ٓ ٔحفض اٌتفبعً ثبظبفخ حبِط لٛٞ 
+. 

 انمعادنت انعامت نهتفاعم 

 :مثال



 ٌجري انتفاعم بحسب انمٍكاوٍكٍت

 اٌىبسث١َٔٛٛ أ٠ْٛ الْ اٌتفبعً ٘زا فٟ (اال٠خبٔٛي عذا) االٌٟٚ اٌىحٛي تحع١ش ٠ّىٓ ال

  .تشتت اعبدح ٌٗ ٠حصً

 :االظبفخ فٟ  ِبسو١ٕ١ىٛف لبعذح اٌٝ اٌتفبعً ٠ٚخعع

 االصشح وبسثْٛ رسح اٌٝ (اٌّٛرت اٌزضء) ا١ٌٙذسٚر١ٓ اظبفخ ٠تُ :مارٌكٍىٍكىف لاعذة

 اٌزضء) ا١ٌٙذسٚوس١ذ ِزّٛعخ اِب ا١ٌٙذسٚر١ٓ رساد ِٓ عذد الوخش اٌحبٍِخ اٌّضدٚد

 .ا١ٌٙذسٚر١ٓ رساد ِٓ عذد الً اٌحبٍِخ  اٌّضدٚرخ االصشح وبسثْٛ ٌزسح فتعبف  (اٌسبٌت



 .أضافت حامض انكبرٌتٍك -2

 األٌى١ً وجش٠تبد تى٠ٛٓ اٌٝ ٠ؤدٞ االٌى١ٓ ِشوت اٌٝ  اٌّشوض اٌىجش٠ت١ه حبِط أظبفخ

 .اٌىحٛي ٠تىْٛ االٌى١ً ٌىجش٠تبد  ثبٌحشاسح ِبئٟ تحًٍ ارشاء ٚعٕذ .ثبٌتجش٠ذ اٌتفبعً ٠ٚزشٜ

 التستخذَ اٌطش٠مخ ٚ٘زٖ  .سبثمب روش٘ب تُ اٌتٟ ِبسو١ٕ١ىٛف لبعذح تتجع ٕ٘ب االظبفخ ع١ٍّخ

 ترتٍب اعادة تتضمه اٌّٛرت اٌىبسثْٛ أل٠ْٛ  اٌٛسط١خ اٌحبٌخ وْٛ االٌٟٚ اٌىحٛي ٌتحع١ش

   .مثٍم -1,2 او هٍذروجٍه -1,2 هجرة وىع مه

 ميكانيكية التفاعل



 أضافت هانٍذ انهٍذروجٍه -3
 تى٠ٛٓ اٌٝ اٌتفبعً ٠ٚؤدٞ (HX=HI, HBr, HCl) ا١ٌٙذسٚر١ٓ ٘ب١ٌذ ِع االٌى١ٕبد تتفبعً

 ِٓ ِز٠ت ثٛرٛد ٠تُ اِب اٌتفبعً .االظبفخ فٟ ِبسو١ٕ١ىٛف لبعذح اٌتفبعً ٠تجع ,٘بٌٛاٌىبْ

 .االٌى١ٓ فٛق  HX ِٓ غبص ثبِشاس ٠تُ اٚ اٌخ١ٍه حبِط

 اٌّخبي فٟ اِب  .تشت١ت إلعبدح ٠خعع ال اٌّشوت وْٛ ٚاحذ ٔبتذ ٕ٘بن اٌتفبعً ٘زا فٟ

 :اٌتبٌٟ

 اٌخطٛح أْ .ٌٍتفبعً سئ١سٟ ٔبتذ احذّ٘ب ٌٍتفبعً ٔبتزبْ ٕ٘بن أْ ٔالحظ اٌتفبعً ٘زا فٟ 

 اٌخطٛح ٘زٖ خالي تزشٞ حبٔٛٞ وبسث١َٔٛٛ ا٠ْٛ تى٠ٛٓ تتعّٓ اٌتفبعً ٘زا فٟ اٌٛسط١خ

 تى٠ٛٓ ٚ Methyl shift-1,2 اٌّخ١ً ِزّٛعخ- 2,1 ٘زشح خالي ِٓ تشت١ت اعبدح ع١ٍّخ

 .اٌخبٌخٟ اٌىبسث١َٔٛٛ ا٠ْٛ  -Cl ٠عبف رٌه ٚثعذ  .استمشاسا اوخش حبٌخٟ وبسث١َٔٛٛ ا٠ْٛ



 ميكانيكية التفاعل

 اضافة هالوجين وماء  -4
 ٔبتذ عٍٝ اٌحصٛي ف١تُ اٌّبء فٟ اٌّزاة ٚاٌىٍٛس ثبٌجشَٚ االٌى١ٓ ِعبٍِخ ٠تُ اٌتفبعً ٘زا فٟ

  (+Br+, Cl) االٌىتشٚف١ً اظبفخ تتعّٓ اٌتفبعً ٘زا ١ِىب١ٔى١خ .اٌىحٛي وٍٛسٚ اٚ ثشِٚٛ  ِٓ

 .ِبسو١ٕ١ىٛف لبعذح االظبفخ ٚتتجع  .اٌّبء ِٓ  (  OH-) ا١ٌٕىٍٛف١ً ٚرضء اٌٙبٌٛر١ٓ ِٓ



 :اضافت خالث انزئبك نتكىٌه انكحىل -5

 :٘زا اٌتفبعً ٠تُ  ثخطٛت١ٓ

  THFاٌخطٛح االٌٚٝ تعبف  خالد اٌضئجك ٚ اٌّبء ِع استخذاَ سثبعٟ ١٘ذسٚف١ٛساْ

٠ذعٝ اٌتفبعً ثتفبعً . ٠ٕتذ ِٓ ٘زا اٌتفبعً ِشوت ١٘ذسٚوسً اٌضئجك, وّز٠ت اٌٝ االٌى١ٓ

oxymercuration 

ٌتى٠ٛٓ (  NaBH4 ) ٠تُ اختضاي إٌبتذ   ١٘ذس٠ذ ثٛسْٚ اٌصٛد٠َٛ :  اٌخطٛح اٌخب١ٔخ 

 .  اٌىحٛي

 . ٠تجع  تفبعً االظبفخ لبعذح ِبسو١ٕ١ىٛف



  %90 اٌٝ تصً عب١ٌخ وحٛي ٔسجخ ٠ٚعطٟ اٌغشفخ حشاسح ثذسرخ ٠ٚزشٞ أتمبئٟ اٌتفبعً ٘زا

. 

 ٌٍتفبعً ٚاحذ ٔبتذ ٔتٛلع Dimethyl-2-butene-3,3 ِشوت اٌٝ اٌتفبعً ٘زا ارشاء عٕذ

ٛ٘ٚ  3,3- Dimethyl-2-butanol  ٞاٌىبسث١َٔٛٛ ال٠ْٛ تشت١ت اعبدح ع١ٍّخ تحصً ال ا 

  إٌبتذ عٍٝ ٔحصً اْ ٔتٛلع االختضاي فٟ حبِعٟ ِسبعذ عبًِ استخذاَ عٕذ ٌىٓ ,اٌّتىْٛ

- 2,3  Dimethyl-2-butanol ٌٍتفبعً اٌٛسط١خ اٌخطٛح فٟ تحذث تشت١ت اعبدح ٔت١زخ 

 .سبثمخ فمشاد فٟ تٛظ١حٙب تُ وّب

 اٌتٟ ٟ٘ ٌٍضئجك اٌّٛرجخ ٚاٌشحٕخ .ٌالٌىتشٚف١ً ِصذس ٟ٘ اٌضئجك خالد :اٌتفبعً ١ِىب١ٔى١خ

 .اٌتفبعً ٘زا فٟ اٌتشتت اعبدح ع١ٍّخ تّٕع



 (تحضٍر انكحىل) اضافت هٍذرٌذ انبىرون بىجىد انبٍروكسٍذ  -6
٠ٚتجعٙب اوسذح  , اٌٝ االٌى١ٓ   ٠ٚىْٛ ٔبتذ اٌتفبعً   ثٛسْٚ االٌىBH3ً١ ٠تُ اظبفخ ٘ب٠ذس٠ذ اٌجٛسْٚ  

 .ثج١شٚوس١ذ ا١ٌٙذسٚر١ٓ فٟ ٚسػ لبعذٞ ٠ٕتذ عٕٙب اٌىحٛي

 .   B2H6اْ اٌجٛساْ ٘ٛ ِصذس ١٘ذس٠ذ اٌجٛسْٚ فٟ ٘زا اٌتفبعً ٚاٌزٞ ٘ٛ عجبسح عٓ دا٠ّش رٚ اٌص١غخ اٌزض٠ئ١خ

ٚرضء ا١ٌٕٛو١ٛف١ً  ٘ٛ ا١ٌٙذسٚر١ٓ ثص١غخ ١٘ذس٠ذ (   رٞ إٌمص االٌىتشٟٚٔ) اْ االٌىتشٚف١ً ٘ٛ اٌجٛسْٚ 

(H-). 

ٌٚىٓ عٕذ اظبفخ اٌجشٚوس١ذ . اْ االظبفخ ٕ٘ب تىْٛ  حست لبعذح ِبسو١ٕ١ىٛف عٕذ اظبفخ ١٘ذس٠ذ اٌجٛسْٚ

 .االظبفخ ثعىس ٘زٖ اٌمبعذح

 عىذ اجراء تفاعم اضافت نالنكٍه بىجىد بٍروكسٍذ هٍذروجٍه فأن انتفاعم ٌكىن معاكس نماعذة مارٌكٍىٍكىف 



 .اضافت انحىامض فىق االوكسجٍىٍت  نتكىٌه االٌبىكسٍذ -7
الى االلكٌن ( تحضر من اضافة حامض كاربوكسٌلً  الى بٌروكسٌد الهٌدروجٌن)ٌتم اضافة الحوامض فوق االوكسجٌنٌة 

 :لتكوٌن االٌبوكسٌدات  وهذا التفاعل هو تفاعل اضافة الكتروفٌلٌة 

 .اضافت االنكٍه وتكىٌه انذاٌمراث - 8
عند ظروف حامضٌة ٌمكن اجراء تفاعل لجزٌئتٌن الكٌن وتكوٌن ناتج الكٌن ٌحتوي على عدد مضاعف من ذرات الكاربون 

 .هذا التفاعل ٌعرف بتفاعل الداٌمرة وٌجري بوجود حامض الكبرتٌك او حامض الفسفورٌك كعامل مساعد. لالكٌن المتفاعل

 .وهذا التفاعل شائع فً التفاعالت الخاصة برفع العدد االوكتانً للكازولٌن



 أضافت االنكان انى االنكٍه -9
 ِٕخفعخ حشاسح ٚثذسرخ ِسبعذ وعبًِ حبِعٟ ٚسػ فٟ االٌى١ٓ ِع االٌىبْ تفبعً ٠تُ

 .اال٠ضٚاٚوتبْ ِشوجبد ٌتحع١ش اٌصٕبعخ فٟ اٌتفبعً ٘زا ٠ٚستخذَ

 حبِط اٚ   H2SO4اٌىجش٠ت١ه حبِط اٌّستخذِخ اٌحبِع١خ اٌّسبعذح اٌعٛاًِ اْ

 . HF  اٌٙب٠ذسٚفٍٛس٠ه

 .اضافت انكاربٍه انى االنكٍه وتكىٌه انبروبان انحهمً او مشتماته -10

 ٔمص ٠ٚعبٟٔ اٌتسب١ّ٘خ االٚاصش ِٓ استجبغ١ٓ عٍٝ ٠حٛٞ وبسثْٛ ٘ٛ اٌىبسث١ٓ

 ٚ٘ٛ اٌحٍمٟ اٌجشٚثبْ ِشوجبد ٌتى٠ٛٓ اٌّضدٚرخ ٌالصشح اظبفتٗ ٠تُ .اٌىتشٟٚٔ

 فبٔٗ االح١ٍ١ٓ ِخً ِعٛض غ١ش اٌى١ٓ اٌٝ اٌىبسث١ٓ اظبفخ عٕذ .أتمبئٟ تفبعً

 ِشوت ٠ٕتذ فبٔٗ   cis - ِشوت اٌٝ اظبفتٗ ٚعٕذ اٌجشٚثبْ حٍمخ تى٠ٛٓ اٌٝ ٠ؤدٞ

 اٌتمبثً ثٛظع١خ االٌى١ٓ عٍٝ ا٠عب ٠ٕطجك اٌىالَ , cisثٛظع١خ حٍمٟ ثشٚثبْ

trans. 



 امثهت عهى تفاعم انكاربٍه مع مركباث مختهفت مه مركباث االنكٍه



 اضافت هانىجٍه  -11
ان الخطوة الوسطٌة للتفاعل . مع االلكٌن  وٌكون ناتج التفاعل ثنائً هالوجٌن االلكان Cl2او الكلور  Br2ٌتفاعل البروم 

 .  تتضمن تكوٌن اٌون الكاربونٌوم

 :ٌجري انتفاعم حسب انمٍكاوٍكٍت االتٍت
ثشَٚ تىْٛ سٍٙخ  –اٌىتشٚٔبد االصشح اٌّضدٚرخ ٌّشوت االٌى١ٓ سٛف تعًّ وىبشف ثبحج عٓ إٌٛاح ٚثّب اْ اصشح ثشَٚ 

 .عٍٝ وسش االصشح ثصٛسح غ١ش ِتزبٔسخ ٠ٚتىْٛ ا٠ْٛ وبسث١َٔٛٛ ِٛرت πاٌىسش فتعًّ اٌىتشٚٔبد 

اٌون الكاربون الموجب هنا ٌكون قلٌل االستقرارٌة  لذلك ٌعمل على تكوٌن اٌون البرومونٌوم الحلقً لتكوٌن حالة وسطٌة 

 اكثر استقرار 

 .على اٌون البرومونٌوم لالثلٌن( اٌون البروم) فً الخطوة الثانٌة سوف ٌهجم الكاشف الباحث على النواة 



 HXاضافت   -12

 ٌٗ اٌتطشق تُ وّب  ِبسو١ٕ١ىٛف لبعذح حست اظبفخ ٠تعّٓ االٌى١ٓ ِع   HBr تفبعً اْ

 ِعبوسخ تىْٛ ٌالٌى١ٓ اظبفتٗ فبْ ِسبعذ وعبًِ اٌج١شٚوس١ذ ثٛرٛد HBr اظبفخ  ٌىٓ ,سبثمب

   .اٌتفبعً اٌٝ اٌّعبف اٌج١شٚوس١ذ تبح١ش اٌٝ ٘زا ٠ٚعٛد  .ِبس٠ى١ٕ١ىٛف ٌمبعذح

 فٟ ِٛرت وبسث١َٔٛٛ ا٠ْٛ تى٠ٛٓ تتجع ث١شٚوس١ذ ٚرٛد ثذْٚ HBr  اظبفخ ١ِىب١ٔى١خ اْ

 .سبثمخ فمشاد فٟ ٚظح وّب اٌٛسط١خ اٌحبٌخ

 اٌج١شٚوس١ذ اْ ح١ج اٌحشح اٌززٚس ١ِىب١ٔى١خ تتجع فٟٙ اٌج١شٚوس١ذاد ثٛرٛد االظبفخ اِب

   .اٚوسز١ٓ-اٚوسز١ٓ الصشح ٠حذث اٌزٞ اٌّتزبٔس االٔشطبس ٔت١زخ حشح رزٚس ٠عطٟ

 .مٍكاوٍكٍت انتفاعم بىجىد بٍروكسٍذ انبىزوٌم



 .من المٌكانٌكٌة  ان البروكسٌد حدث له انشطار متجانس مما ولد جذر الفنٌلنجد في الخطوة االولى 

جذر الهٌدروجٌن الناتج  .H فٌعمل على االرتباط مع   HBrسوف ٌتفاعل  جذر الفنٌل مع في الخطوة الثانية  

 .  بروم مما ٌنتج جزٌئة البنزٌن وجذر البروم -عن االنشطار المتجانس لرابطة هٌدروجٌن

اضافة جذر البروم الى االلكٌن ٌؤدي الى تكوٌن نوعٌن من الجذور الحرة جذر الحر الذي ٌكون  اكثر  في الخطوة الثالثة

استقرار هو الذي سوف ٌعطً نسبة ناتج تفاعل االعلى وكما نعلم ان الجذور الحرة من حٌث االستقرار تأخذ الترتٌب 

 :االتً

3o>   2o>     1o>     CH3
. 

 االواصر قوة الى هذا فً السبب وٌعود  ,HF,HCl ,HI مع والتتم  HBr لحامض فقط تتم البروكسٌد بوجود االضافة ان

 صعوبة هناك ٌكون فبالتالً قطبٌة واكثر قوٌة تكون  HCl و  HFالحوامض فً االصرة قوة ان فنجد بٌنها فٌما والقطبٌة

 الٌود بٌن االصر كسر الممكن من فان HI الحامض حالة فً اما حرة جذور وتكوٌن متجانسا   كسرا   كسرها فً

 جذر مع ٌتفاعل انما االلكٌن الى ٌضاف ال الحالة هذه فً الٌود جذر لكن حرة جذور وتكوٌن متجانسا   كسرا   والهٌدروجٌن

 .الٌود جزٌئة فٌكون اخر ٌود


