
 اعداد : ا.د. حسام حكمت نافع     المحاضرة الثالثة                                

 أنواع التفاعالت في المركبات العضوية
  

 أواًل : تفاعالت االستبدال 
تفاعل يتم فيه استبدال ذرة أو مجمهعة من الذرات بذرة  : Substitution تفاعل االستبدال

                                                          أو مجمهعة ذرات في مركب ما.
     

 مثال :

 

 الحظ أن الرابطة في المركب العضهي بقيت أحادية في تفاعل االستبدال . 
  

  ثانيًا : تفاعالت اإلضافة
تفاعل يتم بين مادتين إلعطاء مادة واحدة باستخدام جميع  :  additionتفاعل اإلضافة

وتمتاز األلكينات واأللكاينات بهذا النهع من التفاعالت وذلك لهجهد  المادتين . الذرات من
، وهذا يذجع احتمال كدرها مقابل تكهن  σ ما كاألضعف من الرابطة سي πالرابطة باي 

 األقهى واألكثر ثباتًا . σالرابطة 

 :مثال 



 

 الحظ أن الرابطة كانت ثنائية وأصبحت أحادية في تفاعل اإلضافة . 
 

 النتزاعثانيًا : تفاعالت ا
ٌحدث فٌها إزالة لجزٌئتٌن من الجزٌئ األصلً فً خطوة  :   Eliminationالنتزاعتفاعالت ا

 . أو خطوتٌن. فٌحدث زٌادة فً عدم إشباعٌة الجزيء

بمحلىل كحىلً ساخه ألساس قىي مثل هٍدزوكسٍد  عىدما ٌعالج بسومٍد اٌزو البسوبٍل

 البىتاسٍىم وحصل على البسوبٍلٍه وبسومٍد البىتاسٍىم والماء.

 

ذزة الهالىجٍه وذزة هٍدزوجٍه مه ذزة  –حرف  –ٌتضمه وزع هالٍد الهٍدزوجٍه فقدان 

 .كسبىن مجاوزة للرزة التً تفقد الهالىجٍه 

 

 لمرّكبات الهيدروكربونيّة ا

تعد المركبات الهٌدروكربونٌة مركبات كٌمٌائٌة عضوٌّة تتكّون من عناصر الكربون       

ً لتشكٌل الهٌكل للمركب، وترتبط ذرات  والهٌدروجٌن فمط، حٌث ترتبط ذرات الكربون معا

الهٌدروجٌن بها بأشكال مختلفة، وهً المكّون األساسً للنفط والؽاز الطبٌعً، المستخدمان 

ومواد خام إلنتاج البالستٌن، واأللٌاؾ، والمطاط، والمذٌبات،  كولود، وزٌوت تشحٌم،

والمتفجرات، والمواد الكٌمٌائٌة الصناعٌة؛ وتوجد الهٌدروكربونات فً األشجار والنباتات 



ً على شكل أصباغ ٌُطلك علٌها اسم الكاروتٌنات الموجودة فً الجزر   carotenesأٌضا

                          واألوراق الخضراء.

 

تعد الهٌدروكربونات أبسط المركبات العضوٌة، وعلى الرؼم من تكّون هذه المركبات          

من نوعٌن من الذرات فمط، إال أن هنان مجموعات متنوعة منها؛ بسبب تكونها من أطوال 

مختلفة من السالسل، والسالسل المتفرعة، وحلمات ذرات الكربون، أو خلٌط من هذه 

توجد فً العدٌد من النباتات، والحٌوانات، والولود األحفوري الناتج عنها، كما التراكٌب، وهً 

                                                                   .ٌمكن تحضٌر بعضها فً المختبر

   

                                                       أنواع المرّكبات الهيدروكربونيّة

وهً المشتمة من   aliphatic hydrocarbons :لمرّكبات الهٌدروكربونٌّة األلٌفاتٌة

االنحالل الكٌمٌائً للدهون أو الزٌوت، وتُمسم إلى ثالث مجموعات رئٌسٌة اعتماداً على نوع 

                                       الروابط التً تحتوٌها وهذه المجموعات هً

 

   alkanes األلكانات

  alkenes األلكٌنات

  .alkynesاأللكاٌنات

 

وهً المشتمة من االنحالل  aromatic hydrocarbons :المرّكبات األروماتٌّة )العطرٌّة(

نوعٌن الكٌمٌائً لمستخلصات بعض أنواع النباتات ذات الرائحة العطرٌة، وهً تنمسم إلى 

 :هما



 

 arenes aromatic hydrocarbons :الهٌدروكربونات المهلجنة العطرٌة

  .التً تضم حلمة بنزٌن كوحدة بناء أساسٌة فٌها وهً

                        nonbenzenoid aromatic :الهٌدروكربونات ؼٌر المهلجنة العطرٌة

 .                            وهً التً تفتمر إلى حلمة بنزٌن كوحدة بناء فٌها

 

تمر اسنخدام المصطلحات الدالّة على أنواع الهٌدروكربونات حتى الولت الحالً، إال أن اس    

ً بناء على تركٌبها بدالً من أصولها كما  المركبات التً تصفها هذه األسماء ٌتم تصنٌفها حالٌا

األلكانات اسم الهٌدروكربونات فً التصنٌؾ السابك، ومن الجدٌر بالذكر أنه ٌُطلك على 

بٌنما ٌُطلك على المركبات العطرٌة، واأللكٌنات،  saturated hydrocarbonsالمشبعة

 . unsaturated hydrocarbons واأللكاٌنات اسم المركبات العضوٌة ؼٌر المشبعة

دات األمور الشائعة فً الهٌدروكربونات كذلن أن الجزيء الواحد لد ٌدمج بٌن وح من       

فعلى سبٌل المثال ٌُظهر الجزيء الذي ٌحتوي على  بنائٌة لعائلتٌن هٌدروكربونٌتٌن أو أكثر

رابطة ثالثٌة بٌن ذرات الكربون، وحلمة بنزٌن بعض الخصائص الممٌزة لأللكاٌنات، وؼٌرها 

                     . من الخصائص المتعلمة بالهٌدروكربونات العطرٌّة

                                      المرّكبات الهيدروكربونيّة األليفاتية

تعد المركبات الهٌدروكربونٌّة األلٌفاتٌة عبارة عن مركبات عضوٌة تحتوي على الكربون      

والهٌدروجٌن المرتبطٌن معاً على شكل سالسل مستمٌمة، أو متفرعة، أو حلمات ؼٌر عطرٌة، 

ً لالرتباط بسلسلة الكربون،  وعلى الرؼم من أن ذرات الهٌدروجٌن تعد الذرات األكثر شٌوعا

ً من الذرات التً لد تتواجد فً  إال أّن األكسجٌن، والنٌتروجٌن، والكبرٌت، والكلور تعد أٌضا

 هذا التوع من المركبات.



، وهو ٌُطلك كؽاز من أبسط أنواع المرّكبات الهٌدروكربونٌّة األلٌفاتٌة  CH4ٌعد المٌثان     

األجسام المتحللة، ومن أمعاء الكثٌر من الحٌوانات،ومن األمثلة علٌها أٌضاً: األسٌتٌلٌن، 

والبروبان، والبروبٌن، واإلٌثٌلٌن، والبولٌثٌلٌن، ومن أبرز خصائص هذه المركبات أن أؼلبها 

ً كولود                                       .لابل لالشتعال؛ لذلن فهً تستخدم ؼالبا

 

 األلكانات

تحتوي األلكانات على رابطة أحادٌة فمط، وجمٌع صٌػ الجزٌئات فٌها تتبع الصٌؽة العامة    

، وتعنً هذه الصٌؽة أن عدد ذرات الهٌدروجٌن فٌها ٌساوي ضعؾ CnH2n + 2 :اآلتٌة

كولود نظٌؾ ٌحترق لٌنتج الماء،  تستخدم األلكانات .2عدد ذرات الكربون باإلضافة إلى العدد 

وثانً أكسٌد الكربون، وٌعد كل من المٌثان، واإلٌثان، والبروبان، والبٌوتان األلكانات األربعة 

األولى فً السلسلة، وهً عبارة عن ؼازات، بٌنما تعد األلكانات االخرى التً تلٌها فً الحالة 

اً من األلكانات ٌضم حلمة كربون ولٌس نوع Cycloalkanes :تعد األلكانات الحلمٌة السائلة.

حلمة بنزٌن، وهً تمتلن رابطة أحادٌة واحدة، لذلن فهً مشبعة، وتشبه فً خصائصها 

األلكانات الحلمٌة األلكانات الخاصة بها؛ مثل البروبان الحلمً أو البٌوتان الحلمً، لكنها لد 

 تمتلن درجات ؼلٌان أو ذوبان مرتفعة ممارنة بهم.

 األلكٌنات 

تحتوي األلكٌنات على رابطة ثنائٌة واحدة فمط بٌن ذرات الكربون، وجمٌع صٌػ الجزٌئات    

، وهً شدٌدة التفاعل الكٌمٌائً، ومن األمثلة علٌها  CnH2nفٌها تتبع الصٌؽة العامة اآلتٌة

                                 .اإلٌثٌن، واإلٌثٌلٌن، والبروبٌن

 األلكاٌنات

على رابطة ثالثٌة واحدة بٌن ذرات الكربون، وجمٌع صٌػ الجزٌئات فٌها تتبع حتوي ت    

، وهً شدٌدة التفاعل الكٌمٌائً، الذي ٌشمل إضافة  CnH2n- 2الصٌؽة العامة اآلتٌة

تتشابه الخواص الفٌزٌائٌة ،  الهٌدروجٌن أو الهالوجٌنات، ومن األمثلة علٌها: البروباٌن



 ً مع خواص األلكانات، أو األلكانات الحلمٌة المساوٌة لها بأعداد  لأللكٌنات واأللكاٌنات عموما

 .ذرات الكربون، وتمتلن األلكاٌنات عادة درجات ؼلٌان أعلى من األلكانات أو األلكٌنات

 

                                              (المرّكبات الهيدروكربونيّة األروماتيّة )العطريّة

ٌمكن تعرٌؾ المرّكبات الهٌدروكربونٌّة األروماتٌّة )العطرٌّة( بأنها مركبات حلمٌة مستمرة،     

 وؼٌر مشبعة، تتكّون بشكل رئٌسً من ذرات الكربون، والهٌدروجٌن، وٌعد البنزٌن

(C6H6)  أشهر هذه المركبات، وهً صعبة الفصل فً التفاعالت الكٌمٌائٌة خالفاً للمركبات

                               .وتضم عادة حلمة أو حلمٌتن من البنزٌن األلٌفاتٌة، الهٌدروكربونٌّة

      

                               األهمية االقتصادية للمركبات الهيدروكربونية

ج عن حرق الهٌدروكربونات فً وجود كمٌة كافٌة من األكسجٌن، ؼاز ثانً أكسٌد ٌنت    

والحرارة، وٌعد هذا السبب الرئٌسً الستخدامها كولود فً العالم؛ حٌث تعد الكربون، والماء، 

الهٌدروكربونات المصدر الرئٌسً للطالة حول العالم؛ فهً توفّر الولود الذي ٌمكن تحوٌله إلى 

طالة من خالل تكرٌر النفط، الذي ٌمّدم مجموعة واسعة من المواد المشتمة التً تلعب دوراً 

ً فً االلتصا د العالمً؛ والتً تشمل أهمٌتها فً صناعة البالستٌن، والمذٌبات، ومواد مهما

 .التشحٌم

 




