
  الخواص الكٌمٌائٌة للبنزٌن



ٌدخل جزيء البنزٌن فً , الالموقعٌة التً تعطً للمركب حالة استقرار عالٌة πالبنزٌن مركب غنً بالكترونات باي 

مما ٌعطً ناتج من البنزٌن . بوجود عوامل مساعدة  electrophilic substitutionتفاعالت استبدال الكتروفٌلٌة 

 .احادي االستبدال

 تفاعالت االستبدال للبنزٌن
 -:ٌتم استبدال ذرة الهٌدروجٌن فً جزيء البنزٌن بأحد االلكتروفٌالت من خالل التفاعالت  االتٌة

  Halogenationانههجىت  -1

تجري هلجنة البنزٌن مع البروم او الكلور بوجود عامل مساعد  مناسب من حوامض لوٌس تعمل على تكوٌن االلكتروفٌل 

 (X+ .)كما  فً التفاعالت:- 

  Nitrationانىيخرة  -2

 حامض دور , بنزٌن ناٌترو مكونا مساعد كعامل الكبرٌتٌك حامض بوجود النترٌك حامض مع البنزٌن جزيء ٌتفاعل 

NO2 االلكتروفٌل تهٌبة على ٌعمل مساعد عامل هو التفاعل هذا فً الكبرٌتٌك
+)). 



 Friedel-Crafts alkylationكرافج  –انكهت فريذل  -3
ٌعمل العامل المساعد , AlCl3تتم الكلة البنزٌن بتفاعل البنزٌن مع هالٌد االلكٌل بوجود عامل مساعد من حوامض لوٌس مثل 

 .على تهٌبة الكاربون الموجب لاللكٌل

 هناك عٌوب لتفاعل االلكلة 

A-  حدوث األلكلة المتعددة لجزيء البنزٌن حٌث تعمل مجموعة األلكٌل الدافعة لإللكترونات على تنشٌط حلقة

 (.الكربون الموجب) البنزٌن تجاه االلكتروفٌل 

 B- ال تحدث تفاعالت فرٌدل  كرافت عند وجود مجموعات ساحبة لإللكترونات على الحلقة. 

  C- فً بعض التفاعالت تغٌر مجموعات األلكٌل مواقعها على الحلقة . 

D-  حدوث اعادة ترتب  للكاربون الموجب المتكون حٌث ٌكون الناتج االساس هو العابد للكاربون الموجب االكثر

 استقرارا



     Friedel-Crafts  acylationاسيهت فريذل كرفج  -4

عند تفاعل جزيء البنزٌن بوجود ملح الحامض الكربوكسٌلً وبوجود عامل مساعد من حامض لوٌس ٌؤدي الى تكوٌن ارٌل 

 .    كناتج ربٌسً  aryl ketoneكٌتون 

 حفبعم انسهفت  -5

 (البنزٌن حلقة علىSO3H  مجموعة ادخال ) البنزٌن سلفنة تحدث



 حفبعالث االضبفت نهبىسيه
 االخرى المشبعة غٌر  المركبات فً كما  بسهولة البنزٌن على االضافة تفاعالت تحدث ال

 .االروماتٌة الخاصٌة فقدانه وبالتالً  للرنٌن الجزيء خسارة الى ٌؤدي كونه

 اضبفت انهيذروجيه -1

 (الحلقً الهكسان) مشبع حلقً مركب وتكوٌن البنزٌن جزٌبة الى الهٌدروجٌن اضافة تتم

 .oC200 حرارة وبدجة مساعد عامل النٌكل فلز بوجود

 اضافة الكلور -2

 .ٌضاف الكلور الى البنزٌن بوجود اشعة فوق البنفسجٌة والمركب الناتج ٌستخدم كمبٌد حشري



  Oxidation reactionsحفبعالث االكسذة   -3
A- التفاعل مع االوزون 

عند االختزال االوزوناٌد الثالثً تتكون ,  triozonideأن تفاعل البنزٌن مع االوزون ٌعطً مركب ثالثً االوزوناٌد  

 .ثالث جزٌبات من الكالٌوكسال

B- تفاعله مع االوكسجٌن 

 انهٌدرٌد ٌتكون ,OC500 الحرارة  ودرجة الفنادٌوم أوكسٌد خماسً بوجود باألوكسجٌن البنزٌن  أكسدة عند 

   .والماء الكاربون اوكسٌد وثانً المالٌك



 Arenesبعض انخفبعالث انخبصت ببالريىبث 

 :مثال  لالرٌنات, االرٌنات  مركبات أروماتٌة تحوي على حلقة بنزٌن مستبدلة بمجموعة  الكٌل

 الستاٌرٌن . 2  التولوٌن . 1 

 -:تدخل االرٌنات نوعٌن من التفاعالت 

A-  (سلوك اروماتً ) تفاعالت تتضمن حلقة البنزٌن 

B-  (تسلك سلوك األلفاتً)تفاعالت تتضمن السلسلة الجانبٌة مجموعة االلكٌل المرتبطة بالحلقة 

 .  سنأخذ المركب االرٌنً التلوٌن ونتطرق الى طرابق تحضٌره وتفاعالته االروماتٌة وااللٌفاتٌة

 (مثيم بىسيه) انخهىيه 
 .من طرابق تحضٌره, (CH3) مركب التلوٌن مركب ٌحتوي على حلقة البنزٌن ترتبط فٌه مجموعة الكٌل

  Wurtz –Fittigفتك  –تفاعل فورتز . 1

وٌستخدم . فً هذا التفاعل ٌحضر التلوٌن من مفاعلة  كلورو بنزٌن مع مثٌل كلوراٌد  بوجود فلز الصودٌوم كعامل مساعد

 .االٌثر الجاف كمذٌب 



 .تحضٌرالتولوٌن  من امالح الصودٌوم لحامض التولٌك. 2

 .بارا  لحامض التولٌك بوجود الصودا الٌم, مٌتا , ٌتم تحضٌر التلوٌن من امالح اورثو

 استخدام كاشف كرٌنارد. 3

 من تقطٌر الكرٌسول  بوجود الزنك  كعامل مختزل. 4



 حفبعالث انخهىيه ضمه انحهقت االرومبحيت 
وجود مجموعة . πالتلوٌن مركب ٌخضع  لتفاعالت التعوٌض االلكتروفٌلٌة  نتٌجة امتالكه للنظام الالموقً اللكترونات 

 (.+I) المثٌل على حلقة البنزٌن فً جزيء التلوٌن  ٌكسب الجزٌبة تأثٌر حثً موجب 

 .التعوٌض هنا سٌكون على موقع اورثو  و بارا فً حلقة التلوٌن

 تفاعل الهلجنة  -1

ناتج النٌترة  ٌكون   االستبال على  , تجري نٌترة التلوٌن بوجود مزٌج من حامض النترٌك وحامض الكبرٌتٌك : النٌترة  -2

 .موقع  اورثو وبارا

 

 .تحدث السلفنة بوجود حامض الكبرٌتٌك الداخن: السلفنة -3



 حفبعالث انخهىيه انمخضمىت مجمىعت انمثيم  
تتم  عملٌة الهلجنة  . وال ٌستخدام عامل مساعد . تفاعل  الهلجنة  للتلوٌن ٌتم  بوجود  الكلور والضوء: الهلجنة -1

 .  أن هذا التفاعل من حٌث الظروف هو مشابه لتفاعل الهلجنة  لاللكان( . -CH3) وتعوٌض الكلور على السلسلة الجانبٌة 

فززى (  (CH2CH2CH3-أ  انجشٔثبٚم  (  CH2CH3-)ارا كبَذ انسهسهخ انجبَجٛخ عجبسح عٍ يجًٕعخ االصٛم :  يهحٕظخ

انسجت ٚعٕد انٗ كٌٕ انٓٛذسٔجٍٛ ُْب ركٌٕ حبيضٛخ ثفعم , انٓهجُخ عهٗ رسِ انكبسثٌٕ انًشرجطخ يجبششح ثبنحهقخ األسٔيبرٛخ

 .ربصٛش حهقخ انجُزٍٚ

برمنكنات البوتاسٌوم )أو بوجود ( داٌكرومات الصودٌوم بوسط حامضً)تتم اكسدة التلوٌن بوجود : تفاعل االكسدة -2

 (.(COOHتحدث عملٌة االكسدة للسالسل الجانبٌة  ذات العدد القلٌل من ذرات الكاربون وتتحول الى (. بوسط قاعدي



تحدث عملٌة االكسدة لجمٌع مجامٌع االلكٌل فً الزاٌلٌن وفً المركبات االخرى المحتوٌة على مجموعة الكٌل : ملحوظة

 اكبر من المثٌل



جسيئت انسخبيريه حخضع نخفبعالث انمجمىعت انجبوبيت  وانخي هي عببرة عه آصرة مسدوجت وببنخبني فبوهب 

 .حخضع نخفبعالث األضبفت انمشببهت نخفبعالث االنكيه

او تحدث , ((COOH–كما وٌتأكسد  الستاٌرٌن اما بعامل اكسدة قوي كما قً التلوٌن وتتحول السلسلة الجانبٌة الى  

 .االكسدة ببٌروكسٌد الهٌدروجٌن وحامض الفورمٌك وتعطً  ثنائً الكحول



 ميكبويكيت حفبعالث انخعىيض االنكخروفيهي  نهمركببث االرومبحيت

 π  َٕع يٍ اسرجبط يكَٕخ انحهقخ يسزٕٖ ٔرحذ فٕق رزذاخم  p َٕع يٍ أسثٛزبالد سذ ًٚزهك انجُزٍٚ

 انًًٛزح انصفبد يٍ ْٙ نهحهقخ انكبسثٌٕ رساد يسزٕٖ ٔرحذ فٕق  انسبنجخ انشحُخ رًشكز ٔرعزجش . اناليٕضعٛخ

 ثبنكٕاشف انٓجٕو يٍ انجُزٍٚ حهقخ رحًٙ يب ْٙ انسبنجخ انشحُخ اٌ .االسٔيبرٛخ ٔانًشكجبد انجُزٍٚ نحهقخ

 ثبنكٕاشف يٓبجًزٓب سزشجع ْٙ π انكزشَٔبد يٕقعٛخ ال رنك يٍ انعكس ٔعهٗ ,(ثبإلنكزشَٔبد غُٛخ) انُٛكهٕٛفٛهٛخ

 .(االنكزشَٔٙ انُقص راد) االنكزشٔفٛهٛخ

جمٌع ذرات كاربون حلقة 

 sp2البنزٌن تمتلك تهجٌن 

جمٌع ذرات كاربون تمتلك 

خال فاعل االستبدال sp2تهجٌن 

 االلكتروفٌلً 

ذرتً الكاربون التً حدث بهما اضافة  

  sp3الكتروفٌلٌة تهجٌنهما 

Br2,  FeBr3 Br2 

Addition  

  

a 

substitution 

فً تفاعل االضافة خسرت الجزٌئة الخاصٌة 

 االروماتٌة ولهذا التفاعل غٌر مفضل 

فً تفاعل االستبدال االلكتروفٌلً لم 

تخسر  الجزٌئة الخاصٌة االروماتٌة 

 ولهذا التفاعل مفضل



 ميكبويكيت حفبعالث االسخبذال االنكخروفيهي في انبىسيه

 Mechanism of   electrophilic substitution reactions of benzene  

 تفاعالت تحدث ,واالسٌلة وااللكلة والسلفنة والنٌترة الهلجنة تفاعالت مثل الكتروفٌلً استبدال تفاعالت فً ٌدخل البنزٌن

 .التعوٌض احادي بنزٌن جزيء الى البنزٌن ٌتحول التفاعالت هذه فً .لوٌس حوامض من مساعدة عوامل بوجود االستبدال

 -:خطوتٌن من تتكون تفاعل بمٌكانٌكٌة  المذكورة االلكتروفٌلً االستبدال تفاعالت تحدث

 من الكترونٌن استخدام ٌتم سوف .جدٌدة آصرة وتكوٌن البنزٌن حلقة الى ( +E) االلكتروفٌل اضافة : االولى الخطوة

 ثالث لدٌه ,بالرنٌن مستقر لكنه  االروماتٌة فقد الحالة هذه فً الكارباكتٌون ,كارباكتٌون فٌتكون البنزٌن لحلقة باي الكترونات

 .الحالة هذه فً أروماتٌته فقد البنزٌن كون التفاعل لسرعة المحددة الخطوة هً االولى الخطوة .رنٌنٌة تراكٌب

,  من ذرة الكاربون الحاملة لاللكتروفٌل وأستعادة  االروماتٌة للحلقة  +Hتتضمن هذه الخطوة خسارة بروتون : الخطوة الثانٌة

 .هذه الخطوة تكون سرٌعة 



 الحاملة الكاربون لذرة بالنسبة وبارا اورثو موقع على تكون الموجبة الشحنة ان نجد االولى الخطوة فً الرنٌن رسم عند

 ٌكون الثانٌة الخطوة فً ان ٌعنً مما الحلقة فً كاربون ذرات خمس على موزعة الموجبة الشحنة تكون وبالتالً .لاللكتروفٌل

 بالطاقة األعلى هً االولى الخطوة طاقة تكون وبالتالً ,رنٌن هجٌن الموجب الكاربون

   Halogenationالهلجنة  -1
 مع ٌتفاعل البداٌة فً المساعد العامل ,AlCl3, FeBr3 مثل لوٌس حامض بوجود البروم أو الكلور مع ٌتفاعل البنزٌن

 الن  الهالووجٌن جزئ فً الرابطة كسر على ٌعمل  المساعد العامل ,(+Br) ,(+Cl ) االلكتروفٌل منتج البروم او الكلور

 االٌون ٌتفاعل ثم . الرنٌن بفعل الكاربون ذرات نحو بقوة مشدودة كونها ذلك على قادرة غٌر البنزٌن فً باي الكترونات

 . بروموبنزٌن أو كلوروبنزٌن التفاعل ناتج معطً البنزٌن مع الناتج

 .مٌكانٌكٌة التفاعل

 .   chloronium ionتكوٌن االلكتروفٌل  أٌون الكلورنٌوم : الخطوة االولى

  πفً الخطوة الثانً سوف تهاجم الكترونات , ثم ٌتكون اٌون الكلورونٌوم, حامض لوٌس سوف ٌكون معقد مع الكلور 

 .لحلقة البنزٌن  اٌون الكلورونٌوم



 أصرة وتحول لوٌس حامض مع Cl2 تفاعل عن عبارة التفاعل وهذا ,الكلورونٌوم ألٌون مصدر هً الخطوة هذه

 .قطبٌة اصرة الى الهالوجٌن

فً هذه الخطوة ٌثبت , تتم اضافة االلكتروفٌل المتكون فً الخطوة االولى وتكوٌن الكاربوكتٌون: الخطوة الثانٌة

 AlCl4فً هذه الخطوة سوف تتكون القاعدة. الكارباكتٌون بالرنٌن عن طرٌق تكوٌنه ثالث اشكال رنٌنٌة
- 

التً ستستخدم  - 

 . فً الخطوة الثالثة

 .نزع بروتون وتكوٌن الحلقة  األروماتٌة أحادٌة التعوٌض:  الخطوة الثالثة

 .  تعمل القاعدة  المتكونة  فً الخطوة الثانٌة على نزع بروتون من ذرة الكاربون الحاملة للكلور وإستعادة الحلقة أروماتٌتها

 .عند الهلجنة بالبروم نتبع نفس المٌكانٌكٌة



لمخلوط التفاعل وذلك لضعف AgClO4) )لكن تفاعل البنزٌن مع الٌود ال ٌتم اال بإضافة مركب فوق كلورات الفضة 

 .فاعلٌة الٌود

 .كون الفلور ذو فعالٌة عالٌة, فً حالة الهلجنة  بالفلور ال ٌتم اضافة الفلور مباشرة

  Nitrationالنٌترة  -2
ناتج التفاعل سوف .  تتم نٌترة البنزٌن بحامض النترٌك الداخن او بأستخدام مزٌج من حامض النترٌك وحامض الكبرٌتٌك

NO3)حامض الكبرٌتٌك المركز ٌعمل كعامل مساعد فً تكوٌن ناٌترونٌوم  اٌون . ٌكون ناٌترو بنزٌن 
+  nitronium 

ion .) 



 :مٌكانٌكٌة التفاعل

 .الخطوة الثانٌة هً الخطوة المحددة لسرعة تفاعل النٌترة  كونها تكون حالة رنٌن وهجٌن رنٌنً

 استقرار اٌون االرٌنٌوم بالرنٌن



  Sulfonationانسهفىت  -3

,  Sulfurtrioxide   (SO3   )رفبعم سهفُخ انجُزٍٚ  ٚزى ثٕجٕد حبيض انكجشٚزٛك انغُٙ ة

 . ُٔٚزج حبيض سهفَٕٛم ثُزٍٚ

َزٛجخ أل رجبِ انكضبفخ االنكزشَٔٛخ  يٍ , Sulfurtrioxideاالنكزشٔفٛم فٙ ْزا انزفبعم ْٕ  

ُٔٚزج عٍ ْزا شحُخ يٕججخ عهٗ . رسح انكجشٚذ ثأرجبِ االٔكسجٍٛ راد انسبنجٛخ انكٓشثبئٛخ

 .رسح انكجشٚذ

 :مٌكانٌكٌة التفاعل
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تزداد فعالٌة . وٌكون ناتج التفاعل هو الكٌل البنزٌن, ٌتفاعل الهالوالكان مع البنزٌن بوجود حامض لوٌس كعامل مساعد

 . C-Xهالوجٌن–هالٌدات االلكٌل مع البنزٌن بزٌادة قطبٌة االصرة كاربون 

RX=  RF   >  RCl  >   RBr   >   RI 

 زيبدة فعبنيت هبنيذاث االنكيم في حفبعم االنكهت 

 :مثال 

 .  benzeneمن   methyl benzeneتحضٌر مثٌل بنزٌن 

 المٌكانٌكٌة العامة  لتفاعل االلكلة  
 (.(alkyl carbactionتكوٌن االكتروفٌل  : الخطوة االولى



 قلٌل  موجب كاربون اٌون مكون لوٌس حامض مع معقد ٌكون (1oRCl ) االولً االلكٌل هالٌد مع  AlCl3 تفاعل أن

 لوٌس حامض مع معقدات تكون والثالثٌة الثانوٌة االلكٌل هالٌدات بٌنما ,االروماتٌة الحلقة مع فعالٌة اقل وبالتالً االستقرار

  ترتب اعادة عملٌة تحدث الخطوة هذه فً .استقرارا اكثر الناتج وٌكون استقرارا اكثر كاربونٌوم أٌون منتجة

rearrangement فعالٌة االكثر الكاربونٌوم أٌون على للحصول. 

المتكون فً  الخطوة االولى مع نظام باي ( أٌون االلكٌل الموجب)  فً هذه الخطوة ٌرتبط األلكتروفٌل : الخطوة الثانٌة 

 (.complex  σ–معقد سكما ) لحلقة البنزٌن  مكونا اٌون االرٌنٌوم 

 .أٌون االرٌنٌوم المتكون ٌكون مستقرا بالرنٌن

 استقرار أٌون االرٌنٌوم بالرنٌن

القاعدة المتكونة فً الخطوة االولى سوف تسحب البروتون من ,  خسارة بروتون وتكوٌن الكٌل البنزٌن: الخطوة الثالثة 

 .ذرة الكاربون الحاملة لاللكتروفٌل



 مثال ذلك
 ,propylbenzene ْٕ انزفبعم َبرج ٚكٌٕ أٌ َزٕقع انزفبعم ْزا فٙ  ,  propyl chloride يع   benzeneانجُزٍٚ رفبعم

 يٍ االٔنٗ انخطٕح فٙ أَّ ٚعُٙ يًب .  isopropyl benzeneانُبرج ٚعطٙ حٛش  يزٕقع يب خالف كبٌ انزفبعم َبرج نكٍ

  انٗ يزحٕل انٓٛذسٔجٍٛ ْجشح َزٛجخ  propyl cation انكبسثَٕٕٛو ألٌٕٚ انزشرت أعبدح حذس انزفبعم  يٛكبَٛكٛخ

isopropyl cation  ٌٕاالٔنٙ انًٕجت انكبسثٌٕ يٍ اسزقشاس االكضش انضبَٕ٘ انًٕجت انكبسث . 

 مٌكانٌكٌة التفاعل 
 .  وحدوث أعادة الترتب.  +Rتكوٌن االلكتروفٌل : الخطوة االولى



معقد )البنزٌن وتكوٌن أٌون االرٌنٌوم  πإرتباط الكاربون الموجب المتكون فً الخطوة االولى مع نظام : الخطوة الثانٌة

σ.) 

 .القاعدة المتكونة فً الخطوة االولى سوف تسحب البروتون من ذرة الكاربون  الحاملة  لأللكتروفٌل: الخطوة الثالثة

 ملحوظة
الن هذه المجامٌع الساحبة تعمل . كرافت عند وجود مجموعات ساحبة لإللكترونات على الحلقة -ال تحدث تفاعالت فرٌدل 

دي الى صعوبة ارتباط الحلقة بااللكتروفٌل كونها اصبحت {مما ي, على أنقاص الكثافة االلكترونٌة على حلقة البنزٌن

-  ,NH2-)او مجامٌع (  COOH,-COH, -SO3H ,-NO2- : ) المجامٌع الساحبة. باالساس حاملة لشحنة موجبة

NHR, -NR2 .) تاثٌر المجامٌع الساحبة 

 حأثير انمجبميع انذافعت
سوف تزٌد من الكثافة االلكترونٌة لحلقة البنزٌن وبالتالً تزٌد , أما عند أرتباط مجامٌع دافعة لأللكترونات فً حلقة البنزٌن

 وبالتالً حدوث ألكلة متعددة على حلقة البنزٌن. فعالٌته تجاه االستبدال االلكتروفٌلً



  طبٌعة المجامٌع المعوضة

 -:تعتمد نواتج تفاعالت مشتقات البنزٌن على نوع المجموعة المستبدلة على الحلقة حٌث تنقسم إلى 

وٌعود السبب الى التأثٌر . هً المجموعات التً تجعل الحلقة أكثر فاعلٌة من البنزٌن -:activateمجموعات منشطة 

 .للمجامٌع( +R)او  التأثٌر الرنٌنً ( +I) الحثً الموجب 

 (OH, -NH2, -NHR, -NR2, -CH3, -OCH3,-Cl, -Br, I, -F-: )مثل

المعوضة على حلقة البنزٌن  هً مجامٌع ( +R)أو المجامٌع ذات التأثٌر الرنٌنً ( +I)المجامٌع ذات التأثٌر الحثً الموجب 

تعمل  هذه المجامٌع  على استقرار الكاربون الموجب المتكون فً الحالة الوسطٌة مما , دافعة لاللكترونات  بأتجاه الحلقة

 .ٌؤدي الى الى زٌادة فً سرعة التفاعل

وٌعود السبب الى التأثٌر . هً المجموعات التً تجعل الحلقة أقل فاعلٌة من البنزٌن:  deactivateمجموعات مثبطة 

حٌث تعمل هذه المجامٌع على سحب االلكترونات من الحلقة , (-R)او مجامٌع ذات التأثٌر الرنٌنً ( -I) الحثً السالب

الكاربون ) وبالتالً الى نقصان فً استقرار الحالة الوسطٌة للتفاعل , باتجاهها مما ٌؤدي الى   زٌادة فً الشحنة الموجبة

 هذا ٌؤدي الى أن التفاعل ٌكون بطًء, (الموجب

 (.NO2, -CN, CHO, >C=O, -COOH, -COOR, -SO3H-: )مثل

مجامٌع دافعة لإللكترونات  

تعمل على استقرار االٌون 

 وتزٌد من سرعة التفاعل

  لإللكترونات ساحبة مجامٌع

 استقرار نقص على تعمل

 سرعة من وتبطا االٌون

 التفاعل



 -:  ولهذه المجموعات تأثٌر على توجٌه اإللكتروفٌل وكما ٌلً

 : أورثو و باراموقعً مجموعات منشطة توجه إلى 

   (OH, NH2, -NHR, -NR2,  CH3, C6H5, OCH3)  ,-:O:.) 

 : أورثو وباراتوجه إلى موقعً مثبطة مجموعات 

 X = F , Cl , Br , I      

 :مٌتا موقع إلى توجه مثبطة مجموعات

SO3H , NO2 , CN , COR , CHO, COOH, CF3 , CCl3 , 
+NR 

 Ortho, paraانخأثير ببحجبي مىقع اورثى او ببرا
ولفهم هذا التأثٌر نأخذ , المجاٌع الموجهة نحو اورثو او بارا  هً مجامٌع تؤثر بالحث او الرنٌن  لالستبدال بهذٌن الموقعٌن

 -:المثال ادناه الذي ٌمثل التعوٌض االلكتروفٌلً على التلوٌن

 الحالة االولى الهجوم فً موقع اورثو

نجد فً حالة الهجوم االلكتروفٌلً على  موقع اورثو ان احدى حاالت الرنٌن للكاربون الموجب كانت الذرة الحاملة  

للمجموعة الدافعة لاللكترونات حاملة للشحنة الموجبة وهنا زادت  استقرارٌة  االٌون الموجب  بتأثٌر الحث وتأثٌر فوق 

 ونجد  السبب نفسه فً الهجوم على موقع بارا. Hyper conjugationالتعاقب

هجوم على موقع 

 بارا



 .الحالة الثانٌة الهجوم فً موقع مٌتا

 هجوم موقع مٌتا

وبالتً , فً حالة التعوٌض نحو موقع مٌتا ال نجد هناك حالة مستقرة كما ظهر فً حالتً التعوٌض نحو موقع اورثو وبارا 

ٌحدث االستبدال بهما اسرع من ( اورثو وبارا)نتٌجة استقرارٌة الحالة الوسطٌة فً رنٌن الكاربون الموجب  فً  الموقعٌن 

 االستبدال فً موقع المٌتا فً حالة المجامٌع  الدافعة نتٌجة الحث والرنٌن فً االستقرارٌة

 .تأثٌر المجامٌع المعوضة نحو موقع مٌتا

 .Nitrobenzeneناخذ مثال التعوٌض  االلكتروفٌلً  فً مركب الناٌتر بنزٌن 

 .الهجوم  االلكتروفٌلً فً موقع اورثو

 الهجوم االلكتروفٌلً  فً موقع بارا

فً حالة لهجوم على موقعً اورثو وبارا  نجد  أن الشحنة الموجبة أصبحت متمركزة على ذرة كاربون حاملة لشحنة 

 .سالبة مما ٌؤدي الى حالة رنٌن غٌر مستقرة وبالتً ال تستقر الحالة الوسطٌة للتفاعل االلكتروفٌلً 



اما التعوٌض على موقع مٌتا فال ٌحدث به تمركز للشحنة الموجبة على ذرة الكاربون الحاملة للمجموعة المعوضة ذات 

وبهذا ٌحبذ التعوٌض على موقع مٌتا الن . وبالتالً الكاربون الموجب فً الحالة الوسطٌة ٌكون مستقرا, التاثٌر السالب 

 .التفاعل ٌكون أسرع

 فعالٌة  مشتقات البنزٌن  تجاه تفاعالت االستبدال االلكتروفٌلٌة     
وكٌف ان االستبدال الثانً أخذ أحد المواقع الثالث اعتمادا على ,  ناقشنا التعوٌض االلكتروفٌلً للبنزٌن احادي التعوٌض

 .فعالٌة المجامٌع وهل هً منشطة او مخملة للحلقة

 .فً هذا الجزء سوف نناقش كٌف لو كان المركب ثنابً التعوٌض وأجرٌنا علٌه تفاعل الكتروفٌلً 

 .اذا كانت المجموعتان المعوضتان على حلقة البنزٌن تعزز احدهما االخرى -1

 ٌحتوي انه نجد p-nitro phenol المركب اخذنا لو ,الموقع نفس الى االلكتروفٌل توجهان المجموعتان الحالة هذه

 الحالة هذه ففً المٌتا نحو موجهة (NO2– )الناٌترو ومجموعة البارا او االورثو نحو موجهة   OH– مجموعة

 .للمجموعتٌن مشترك موقع فٌكون للنٌترو بالنسبة ومٌثا للهٌدروكسٌل بالنسبه اورثو موقع على ٌعوض سوف االلكتروفٌل



 .اذا كانت المجموعتان المعوضتان على حلقة البنزٌن  احدهما ضد  االخرى فً التوجٌه -2

بمعنى ان المركب احتوى مجموعتٌن احدهما موجهة نحو البارا واالورثو واالخرى موجهة نحو المٌتا وال ٌتخذان نفس 

ناخذ   m-nitrophenolفً هذه الحالة نعتمد على توجٌه المجموعة المنشطة للحلقة مثال . المكان فً توجٌه االلكتروفٌل

 .بأعتبارها مجموعة منشطة للحلقة OH–التوجٌه الذي توجهه مجموعة 

 اذا كانتا المجموعتٌن المعوضتان منشطتان للحلقة -3

 .  فً هذه الحالة كال المجموعتٌن موجهتان نحو االورثو و البارا لكن نعتمد توجٌه المجموعة المنشطة االقوى
-R,  -NHCOR,  -OR,- OH,  -NH2 [NHR,NR2] 

  اتجاه الزٌادة فً قوة المجموعة المنشطة

نجد ان مجموعة الهٌدروكسٌل اقوى بالتنشٌط للحلقة من مجموعة المثٌل  فبالتالً ٌتوجه  p-methyl phenol :مثال

 .OH–االلكتروفٌل باتجاه  موقع اورثو بالنسبة لمجموعة 



 اذا كانتا المجموعتٌن المعوضتان مثبطتٌن للحلقة -4

 .فً هذه الحالة كال المجموعتٌن موجهتان نحو موقع مٌتا  لكن نعتمد توجٌه المجموعة المثبطة االقوى

 
-CHO, -COR, -COOR, -COOH, -CN ,-SO3H, -NO2, -N

+R3 

 اتجاه الزٌادة فً قوة المجموعة المثبطة

لكن نأخذ , نجد أن المجموعتان المعوضتان المرتبطتان بالبنزٌن مجموعتان مثبطتان  o-nitro benzaldehyde: مثال

 .اتجاه التوجٌه بالنسبة لمجموعة الناٌترو باعتبارها المجموعة المثبطة االقوى

 .اذا كانتا المجموعتان المعوضتان منشطتان قوٌتان او منشطان ضعٌفتان -5
 .فً هذه الحالة كل المواقع المحتملة  لاللكتروفٌل تتكون

 o-xylene: مثال 



 .ارا كبوخب انمجمىعخبن انمعىضخبن مثبطخبن قىيخبن او مثبطخبن ضعيفخبن -6

 .فٙ ْزِ انحبنخ االنكزشٔفٛهٛزٕجّ َحٕ يٕقع يٛزب ثبنُسجخ نهًجًٕعخ انًعٕضخ

 nitro benzene-1,2انزفبعم االنكزشٔفٛهٙ نهًشكت : يضبل

 -formylbenzonitrile 4  نزفبعم االنكزشٔفٛهٙ نهًشكتا: يضبل آخش



 .حأثير االعبقت انفراغيت -7
 يجًٕعزٍٛ ثٍٛ انكزشٔفٛهٙ رعٕٚض ٚكٌٕ اٌ ٚفضم ال انفشاغٛخ االعبقخ ثسجت

 .انجزٚئبد فٙ كًب نجعضٓب ثبنُسجخ يٛزب يٕقع عهٗ

 رٕضح أصش انًجًٕعبد عهٗ رٕجّٛ اإلنكزشٔفٛم: ايضهخ رٕضٛحٛخ





Thank You 


