
 انمحاضشة انخامست

 انذاييىاث 

Dienes 



 انذاييىاث
صٕف ِٓ اٌهُذسووبسثىٔبد رحزىٌ ػًٍ آصشرُٓ ِضدوعزُٓ وٌهب صُغخ ػبِخ ِشبثهخ 

رصٕف اٌذإَُبد حست ِىلغ االواصش . رذػً ثبٌذإَُبدCnH2n-2 اٌىصُغخ االٌىبَٕبد 

 :اٌّضدوعخ فُهب اٌىضالس اصٕبف

   Isolated dieneانذاييىاث انمعضونت  -1

 :ِضبي.  sp3رىىْ فُهب االصشربْ اٌّضدوعخ ِفصىٌخ ثبوضش ِٓ رسح وبسثىْ راد اٌزهغُٓ 

   Conjugated dieneانذاييىاث انمتعاقبت  -2

 :ِضبي. االصشربْ اٌّضدوعزبْ ِفصىٌزبْ ثبصشح ِفشدح



  Cumulated diene انذاييىاث انمتشاكمت -3

 .Alleneاالواصش اٌّضدوعخ رىىْ ٌٕفس رسح وبسثىْ  وَذػً هزا اٌصٕف ثبألٌُٓ 

 .ِٓ حُش االسزمشاسَخ  فأْ اٌذإَُبد اٌّزؼبلجخ  اوضش اسزمشاسا ِٓ االصٕبف االخشي

 ازدياد االستقرارية للدايينات

Conjugated diene >  Isolated diene > Cumulated diene 
 

   :انبيىتاداييه ابسظ ومىرج نمشكب داييه متعاقب صيغتت انتشكيبيت هي -3,1
 

 

 

 من ذرة كل  مفردة باصرة  مفصولة مزدوجتٌن اصرتٌن على ٌحتوي المركب ان نالحظ

 االربعة االوربٌتاالت هذه ,   p  نوع اوربٌتال  تملك المركب  فً االربعة الكاربون ذرات

 تمتلك االربعة االوربٌتاالت هذه من اوربٌتال وكل واحد  مستوى   فً  موجودة تكون

 ذرات على موزعة وتكون  π نظام االلكترونات هذه وتكون  متآصر غٌر واحد الكترون

 .عالٌة استقرارٌة للمركب ٌهٌئ مما االربعة الكاربون

 البيوتادايين له  الحاالت الرنينية التالية -3,1 



  االٌىبٔبد فٍ اٌّفشدح االصشح ِٓ الصش رىىْ اٌجُىربدآَُ فٍ اٌّفشدح  C-C اصشح اْ

 فٍ ثُّٕب  sp2 رهغُٓ  راد  اٌجُىربدآَُ فٍ  اٌّفشدح االصشح وبسثىْ رساد وىْ  ,اٌّمبثً

 ثُٓ اٌزذاخً َغؼً اٌزهغُٓ  ؤىع  اٌّفشدح االصشح لصش اْ .sp3 رهغُٓ راد االٌىبْ

 .ػبٌُخ أسزمشاسَخ وراد لىَخ اٌّزؼبلجخ اٌذإَُبد اواصشهب َغؼً هزا ووً الىي  Pاوسثُزبالد

 Butadiene-1,3تحضيش انمشكب 
 وشوَ إٌُىً ِٓ سٍه ثبسزخذاَ اٌحشاسح ثىعىد cyclohexene مه -1
  



 بيىتييه -1اوتضاع انهيذسوجيه  مه انبيىتان  و  -2

ٌتم التفاعل بوجود العامل المساعد  اوكسٌد االلمونٌوم واوكسٌد الكروم  فً درجات حراة 

 .سلٌزي  600 -500من 

 .يحضش مه ثىائي انهيذسوكسيم  -3

 وفىسفبد اٌفسفىسَه حبِض ثىعىد ثُىربداَىي -3,1 رسخُٓ ِٓ ثُىربدآَُ -3,1 َحضش

   .إٌبرظ ورىىْ ِبء عضَئزٍ رحزف حُش ِسبػذ وؼبًِ اٌصىدَىَ

 .طشيقت صىاعيت -4

 .ثُىربدآَُ ِٓ ِضط وحىي االصًُ واالسُزبٌذهُذ فىق اٌسٍُىب عًُ -3,1َحضش 



 انخىاص انكيميائيت نهذايىاث انمتعاقبت
 المتعاقبة الداٌٌنات فً االربعة الكاربون ذرات على الموجودة الالموقعٌة االلكترونات ان 

  الكتروفٌلٌة اضافة تفاعالت تدخل ٌجعلها وهذا باأللكترونات غنً مصدر تجعلها

 .اكسدة تفاعالت ٌدخل كذلك الداٌٌنات من النوع هذا .الحرة بالجذور اضافة وتفاعالت

 لماذا اعطى التفاعل ناتجين ندرس ميكانيكيته
 اٌىبسثىْ اَىْ ورىىْ  اٌّضدوعخ االصشح اًٌ االٌىزشوفًُ اضبفخ :االونى انخطىة

                االًٌُ وبسثىُٔىَ اَىْ وىٔه اسزمشاس اوضش َىىْ سىف اٌىبسثىُٔىَ أَىْ .اٌّىعت

.allylic carbocation  

احادية  االلكيناتالمتعاقبة ال تعطي ناتج واحد للتفاعل كما في  الداييناتملحوظة في 

 .  1,4و ناتج اضافة  1,2االصرة المزدوجة انما تعطي ناتجين للتفاعل هما ناتج اضافة 



   ِضً (إٌىاح ػٓ ثبحش وبشف) إٌُىوٍُىفًُ  لجً ِٓ اٌىبسثىُٔىَ ِهبعّخ :انثاويت انخطىة

Cl-. ُإٌُىٍُىفًُ َهبع (ْاٌىٍىس اَى Cl-) ْاٌصُغزُٓ احذ فٍ االٌٍٍُ اٌىبسثىُٔىَ اَى A   

 .االضبفخ ٔبرظ ِٓ ٔىػُٓ ثزٌه وَؼطBٍ او

 .تفاعم انذاييىاث انمتعاقبت مع انهانىجيىاث

 رؼطٍ فبٔهب Cl2 اٌىٍىس او Br2 اٌجشوَ اٌهبٌىعُٓ ِٓ واحذ ِىي ِغ اٌذإَُبد رفبػً ػٕذ     

   dihalogen alkene -1,4.او dihalogen alkene-1,2  اضبفخ ٔبرغُٓ



 وػٕذِب اٌشئُسٍ إٌبرظ هى 2,1  االضبفخ ٔبرظ َىىْ لطجٍ غُش ِزَت وثىعىد إٌّخفضخ اٌحشاسح دسعبد فٍ

 اْ اًٌ اٌسجت وَشعغ 4,1  االضبفخ ٔبرظ اٌشئُسٍ إٌبرظ َىىْ لطجٍ واٌّزَت ػبٌُخ اٌحشاسح دسعبد رىىْ

-  :اٌحبٌخ  َغؼً اٌمطجٍ اٌّزَت
2CH-CH=CH-2CH+ 4,1 االضبفخ  رفبػً فُشعح اسزمشاسا اوضش. 

 .tetrahalogen alkane-1,2,3,4 االضبفخ ٔبرظ ػًٍ اٌحصىي فُزُ اٌهبٌىعُٓ ِٓ ِىٌُٓ اسزخذاَ وػٕذ

 .تفاعالت االضافة بالجذر الحر
 ناتجً تعطً انها عدى ما االلكٌنات لها تخضع التً الحرة الجذور اضافة تفاعالت لنفس الداٌٌنات تخضع

 .عضوٌة بٌروكسٌدات بوجود التفاعل وٌتم .1,4 و  1,2 نوع من اضافة
 التفاعل مع الهالوجينات

 ميكانيكية التفاعل

 (تكوٌن الجذور الحرة)بداٌة السلسلة : الخطوة االولى

فً هذه الخطوة ٌحدث انشطار متجانس للبٌروكسٌدات العضوٌة منتجة جذور حرة تتفاعل مع جزٌئة الكلور 

 .مولدة جذر الكلورٌن



 .االًٌُ عزس ٌزىىَٓ  ٌزىىَٓ اٌذآَُ اًٌ اٌحش اٌىٍىسَٓ عزس اضبفخ :انثاويت انخطىة

 ٌغزس َؼطٍ وهزا ٌالٌىزشؤبد  اٌالِىلؼُخ ٔزُغخ مستقش حش جزس يكىن  انمتكىن األنيم جزس

 .A,B هّب رشوُجُٓ االًٌُ

  و   1,2 اضبفخ ٔىارظ ِىىْ وٍىسح عضَئخ االًٌُ عزس َهبعُ :انثانثت انخطىة

1,4. 



 مجموعة االليل
 . IUPACوٌهب رسُّخ ٔظبُِخ ثٕظبَ .   وبسُ شبئغ Allylرؼشف ثبالًٌُ  -CH2=CHCH2اٌّغّىػخ 

 CH2=CH-CH2OH                                                                          CH2=CH-CH2Br 

Allyl alcohol                                                                               Allyl bromide     

  (2-propen-1-ol)                                                                       (3-bromo-1-propene) 

 Allylic االًٌُ ثىبسثىْ رذػً ِفشدح ثبصشح اٌّشرجطخ اٌىبسثىْ رسح   - C-C=C اًٌ َشُش allylic  ِصطٍح

carbon , اٌفًُُٕ وبسثىْ ثزسرب فزذػً اٌّضدوعخ االصشح وبسثىْ رسرٍ أِب    .vinylic carbons   

 رسح ٔىع ػًٍ اػزّبدا فٕبًَ وهُذسوعُٓ اًٌُ هُذسوعُٓ اٌىبسثىْ رساد  ِصطٍح ٔفس رحًّ اٌهُذسوعُٓ رساد

 .ثهب اٌّشرجطخ اٌىبسثىْ

 .َسزخذَ ِصطٍح االًٌُ اَضب  ٌإلشبسح اًٌ ِىلغ اٌّغّىػخ اٌفؼبٌخ ثبٌّشوت



 ٌىعىد اٌسجت وَؼىد اٌضبٌضٍ اٌىبسثىُٔىَ اَىْ ِٓ اسزمشاسا اوضش َىىْ االًٌُ  وبسثىُٔىَ اْ

 ِٓ حبٌزُٓ َؼطٍ وهزا ٌالٌىزشؤبد واهجخ رىىْ اٌزٍ االًٌُ فٍ اٌّضدوعخ االصشح

 .االًٌُ ٌالَىْ اٌشصؤبٔس

 .اٌزشوُت اٌشصؤبٔسٍ  ٌالًٌُ وبسثُٕىَ

 ثحُش ٌالٌىزشؤبد  الِىلؼُخ َىٌذ اٌّىعجخ واٌشحٕخ اٌّضدوعخ االصشح ثُٓ اٌّالحظ اٌزؼبلت

 :االرٍ ثبٌشىً رّضٍُهب وَّىٓ اٌضالصخ  اٌىبسثىْ رساد ػًٍ ِٕزششح رىىْ



 ششحهب رُ اٌزٍ 1SN ٔىع ِٓ االضبفخ رفبػالد فٍ  وبسثُٕىَ االًٌُ وَذخً

 .سبثمب

 فٍ ِشزشن غُش واحذ الٌىزشوْ  حبٍِخ رىىْ االًٌُ وبسثىْ هٕب  االنيم جزس

 ووّب .االًٌُ عزس ثىبسثىْ اٌىبسثىْ ورذػً اٌحش ثبٌغزس َذػً اسرجبط

 اٌشصؤبٔس ِٓ ثزشوُجُٓ َزّزغ االًَ عزس اَضب وبسثىُٔىَ االًٌُ فٍ وضحٕب

 .االرُخ االشىبي ٌٍغزس رؼطٍ اٌزٍ ٌالٌىزشؤبد واٌالِىلؼُخ

 اضبفخ رفبػً هى اٌحشاسح دسعخ او اٌضىء ثىعىد ٌالٌىُٓ اٌهبٌىعُٓ اضبفخ اْ

 االًٌُ ِٓ ٔىارظ َؼطٍ اٌزٌ االًٌُ عزس رىىَٓ اًٌ َؤدٌ اٌحشح ثبٌغزوس

   .هبٌىعُٓ



 تفاعالث االكسذة نالنكيىاث

 (vicinal diols) انمتجاوس انهيذسوكسيم ثىائي تكىيه -1

  صٕبئٍ ِٓ ٔبرظ ورؼطٍ االٌىُٓ ِشوجبد ِغ OsO4 او KMnO4 االوسذح وىاشف رزفبػً

 اٌّضدوعخ االصشح اًٌ هُذسووسًُ ِغّىػزٍ اضبفخ ِٓ إٌبرظ اٌّزغبوس اٌهُذسووسًُ

 .cis-addition ٔىع ِٓ اضبفخ رؼطٍ اٌ واحذ عبٔت ػًٍ اٌّغّىػزُٓ ورىىْ

A- انبىتاسيىو بشمىغىاث باستخذاو االكسذة KMnO4 بايش كاشف) انقاعذيت Baeyer,s 

reagent). 

  اٌزفبػً ,اٌغشفخ حشاسح  دسعخ فٍ اٌجىربسُىَ ثشِٕغٕبد ِٓ لبػذٌ ِحٍىي ِغ االٌىُٓ َزفبػً

  ِٓ ثٍٕ وساست  االٌىُٓ ِٓ (والَىىي )  اٌّزغبوس اٌهُذسووسًُ صٕبئٍ ِٓ ٔبرظ َؼطٍ

MnO2. 

 َزحىي حُش اٌّشجؼخ غُش اٌّشوجبد ػٓ ٌٍىشف اخزجبس وهى ثبَش ثىبشف اٌزفبػً هزا َذػً

 اٌجٍٕ اٌٍىْ اًٌ َزحىي اٌجٕفسغٍ اٌٍىْ رو اٌمبػذٌ واٌّحٍىي اٌٍىْ ػذَُ اٌذاَىي اًٌ االٌىُٓ

 اًٌ Mn(VII) ِٓ اخزضاي َحذس اٌ إٌّغُٕض اووسُذ صٕبئٍ اًٌ اٌجشِٕغٕبد رحىي ٔزُغخ

Mn(V). 



B- االوصميىو اوكسيذ بشباعي االكسذة OsO4. 

 اٌزٌ االوصُِذ اسزش ِىىٔب  اووسُذاالوصُِىَ سثبػٍ ِغ االٌىُٓ َزفبػً

 .اٌذاَىي صٕبئٍ اًٌ ِبئُب َزحًٍ

  

Osmium   يختضل في هزا انتفاعم فيتحىل مه حانت االكسذة Os(VII)  انى حانت

 .Os(VI)االكسذة 



  ,K2Cr2O7 ,اٌحبِضٍ KMnO4) اٌمىَخ االوسذح وىاشف ثبسزخذاَ األٌىُٓ اوسذح َّىٓ

Na2Cr2O7) اٌزفبػً ٔبرظ وَىىْ  وبسثىْ – وبسثىْ اٌّضدوعخ ٌألصشح وسش هٕب وَحذس 

 .اٌّزفبػٍخ اٌغضَئخ ِٓ أصغش عضَئزُٓ ػٓ ػجبسح

 او اٌسبخٕخ اٌجشِٕغٕبد اسزخذاَ ػٕذ ٌىٓ داَىي َٕزظ اٌجبسدح اٌجىربسُىَ ثشِٕىٕبد اسزخذاَ

 وبسثىْ– وبسثىْ ورٕىسشاالصشح اٌىبسثىوسٍٍُ اٌحبِض َزىىْ فأٔه حبِضٍ اٌّحُظ

 .اٌّضدوعخ

 اٌىبسثىْ اووسُذ صبٍٔ اًٌ رزأوسذ  اٌّغّىػخ فأْ طشفُخ CH2= اٌّغّىػخ رىىْ وػٕذِب

 وِبء

 .احُبٔب أوسذح وىبشف اٌحبِضُخK2Cr2O7, Na2Cr2O7   اسزخذاَ َزُ و

 تكوين الحوامض الكاربوكسيلية واحيانا الكيتونات من أكسدة األلكين 



 انتحهم باالوصون
  اٌىبسثىْ وٍىسَذ سثبػٍ اٌّزَت ثىعىد االٌىُٓ ع ثسشػخ َزفبػً اٌىزشوفٍٍُ وبشف األوصوْ

CCl4, ْثبألوصؤُذ رذي اٌجُشووسُذ ِٓ حٍمخ ِىىozonide . ُاوسذح ثؼبًِ اِب اٌحٍمخ وسش َز  

  اخزضاي ػبًِ ثبسزخذاَ أو اٌىبسثىوسٍٍُ اٌحبِض ػٕه وَٕزظ  H2O2 اٌهُذسوعُٓ ثُشووسُذ

Zn/H2O اٌذهبَذ او وُزىْ وَٕزظ. 



 ميكانيكية التفاعل
 :االوزون هو ناتج هجٌن من التراكٌب االتٌة

 من ozonide  الى ٌتحول الذي المستقر غٌر  Molozonide مكونا االلكٌن مع االوزون ٌتفاعل االولى الخطوة فً

 .الترتب اعادة خالل

 او احادي كونه االولفٌن نوع ٌعتمدعلى االكسدة  ناتج فان  H2O2  الهٌدروجٌن بٌروكسٌد باستخدام االكسدة تفاعل فً

 .التعوٌض ثنائً



 Polymerizationانبهمشة 

 وصْ راد ثبٌجىٌُّشاد رذػً وجُشح عضَئبد ٌزىىَٓ ثبٌّىّٔش رذػً صغُشح عضَئبد ارحبد ػٍُّخ هٍ اٌجٍّشح

 .االضبفخ ثٍّشح ٔىع ِٓ ثٍّشح رفبػالد رذخً اٌزٍ اٌغضَئبد ِٓ االٌىُٕبد .ػبٌٍ عضَئٍ

  tert-butyl alcohol اٌىحىي ٔحصً اٌىجشَزُه حبِض ِٓ ِخفف رشوُض ِغ  methylpropene-2 رفبػً فٍ

  ٌالٌىُٕبد اَضوِشَٓ ِٓ ِضَظ هى رفبػً  ٔبرظ ػًٍ ٔحصً %65 ِشوض وجشَزُه حبِض وعىد فٍ ٌىٓ

C8H16. 

 2-methylpropene اسرجبط ِٓ  ٔبرظ)  االَضوِشاد وىٔذ اٌزٍ اٌّزفبػٍخ اٌّبدح هى 

 حُش  monomer اٌّىّٔش ثبسُ اٌّزفبػٍخ اٌّبدح رذػً )methylpropene2-   ِٓ عضَئزُٓ

   .(عضء) ة رؼٍٕ واٌزٍ  meros االغشَمُخ اٌىٍّخ ِٓ  ِشزك ِصطٍح هى   mer اٌّمطغ

 ارحبد اِب ,dimer  ثبٌذاَّش فزذػً ِىّٔشَٓ ارحبد ِٓ ٔبرغخ فهٍ اٌّزىىٔخ االَضوِشاد اِب

   .tetramerثبٌززشاَّش رذػً ِىّٔشاد وارحبدصالس trimer ثبٌزشاَّش فزذػً ِىّٔشاد صالس

   انتفاعم ميكاويكيت

 . اٌىزُىْ ثزىىَٓ َغشٌ اٌزفبػً اْ اٌ  وزُىُٔخ ثٍّشح هٕب اٌجٍّشح

 .اٌّضدوعخ ٌالصشح اٌجشورىْ اضبفخ ٔزُغخ اسزمشاسا اوضش ِىعت اَىْ رىىْ :االونى انخطىة



اٌون الكاربونٌوم المتكون فً الخطوة االولى سوف ٌتفاعل كالكتروفٌل  : الخطوة الثانية

 .تجاه جزٌئة الكٌن اخرى مماٌكون اٌون كاربونٌوم جدٌد(   باحث عن االلكترونات)

 :فمذاْ ثشورىْ ِٓ اٌىزُىْ اٌّزىىْ  فُزىىْ ٔبرغُٓ  ووُ هى ِىضح: انخطىة انثانثت



 وٌُس اٌحشح اٌغزوس ثىاسطخ االضبفخ ثجٍّشح َزفبػً  ethylene االصٍُٓ اْ

 ثىٌٍ ٌزىىَٓ رزفبػً االصٍُٓ عضَئبد ِٓ  n ػذد اْ حُش . اٌىزُىُٔخ ثبٌجٍّشح

 االووسغُٓ او اٌجُشووسُذ ثىعىد اٌزفبػً وَغشٌ  poly ethylene اصٍُٓ

 .ِئىَخ 200 حشاسح ودسعخ 2000 ضغظ رحذ

 .هناك بولبمرات مهمة  تنتج من بلمرة االضافة وذات اهمٌة  تجارٌة


