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 هاليدات األريل –الهاليدات العطرية 

Aryl Halides 

 مقدمة:

ذرة هالوجيري  الهاليدات العطرية هي تلك المركبات الهيدروكربونية العطرية التي تررتب  سيريها 

(F, Cl, Br, I( برالرمز )( مباشرة بالحلقة العطرية. ويرمز لمجموعة األريل )العطريرةAr وذلرك )

(. وهري تتتلرع عر  هاليردات األلكيرل سري العديرد مر   وا رها. Rلتمييزها م  مجموعة األلكيل )

هاليرردات األريررل وهرر ا المركبررات وتتكرروي ًبيعيررا  ولك هررا تح ررر  رر اعيا  بكميررات كبيرة.تيررمي 

 ( إلي كلمة ب زي .haloالبييطة باضاسة المقطع )

    

 

 

 ، ميتا. -، بارا  -أما المشابهات ث ائية اوستبدال الثالثة ستميز باستعمال التعبيرات أرثو 

 

 

 

Bromobenzene                 Chlorobenzene             

Iodobenzene 

o- Dichlorobenzene       m-Dibromobenzene        p-

Difluorobenzene    

 

          Chlorobenzene                 Iodobenzene 



وييتعمل الترقيم ع دما يوجد أكثر م  ميتبدلي  أي م  ذرتي  هرالوجي  أو أي ميرتبدوت أ رري 

 ذرات الهالوجي  سي الحلقة األ يرة كأنها ميتبدوت. علي الحلقة. وتعتبر

 

 

أمرررا المركبرررات التررري توجرررد سيهرررا ذرة الهرررالوجي  سررري اليليرررلة الجانبيرررة مثرررل كلوريرررد الب زيرررل 

(C6H5CH2Cl سهي تعتبر هاليردات عطريرة )arylalkyl halides  والتري لهرا  ئرائا هاليردات

 األلكيل.

 طرق التحضير:

 : Halogenation( الهلجنة 1)

 Lewisتتم الكلورة أو البرومرة سري وجروا لامرل للهرالوجي  وعامرل ميراعد مثرل لرام  لروي  

acid  ووظيفة العامل المياعد هو

لجعررررررل الهررررررالوجي  الكتروسيررررررل 

Electrophile .قوي 

   Iodinationوممك  عمل الكلورة أو البرومة للمركبات العطرية سق . أما سي لالة الـ

 

وال ئريحة الوليردة الميرتعملة اعل العكيي يكوي أسرع عر  تفاعرل األسرتبدال براأليواي . سإي التف

هرو اسرتعمال   Iodinationلم ع التفاعل العكيي سي تفاعل إا ال األيواي  علي للقة الب رزي  الرـ

 . iodine chlorideكلوريد األيواي  

 : From Diazonium( من أمالح ثاني األزونيم 2)

 

 

 

3,5-

Dichloronitrobenzene 

2,4,6-

Tribromophenol 

Benze

ne  

Iodobenze

ne  



 الخواص الطبيعية:

 .وت وب هاليدات األريل سي الماء ولك ها ت وب سي معظم الم يبات الع وية 

   ارجات غلياي الكلوروب زي  والبروموب زي  متشابهة لتلك التا ة بمقابالتها م

 . n-hexylbromide, n-hexylchlorideهاليدات األلكيل مثل 

  تمتلك كل هاليدات األريل ألااية األستبدال عزم قطبيDipole moment 

 الت الهاليدات العطرية:عتفا

 تتتلع هاليدات األريل ع  هاليدات األلكيل سي العديد م  التفاعالت.

  Nucleophilic Displacement( تفاعالت اإلزاحة النيكليوفيلية 1)

نيكليوسيليا بئعوبة جدا  ع  هاليدات األلكيرل التري تتفاعرل تتفاعل هاليدات األريل تفاعال استبداليا 

بيررهولة مررع ال يكليرروسيالت. سمررثال  نجررد أي الكلرروروب زي  )مثررل كلوريررد الفي يررل( ويتحلررل تحرر  

الظررروا العاايررة ليعطرري سي ررول ويرجررع اليرربش سرري عرردم ال شرراً هرر ا إلرري أي ميررار برراي الجررز  

لكترونات الم فرا التاص ب رة الكلوري  مما ي رت  ع ر  التاص بحلقة الب زي  يتدا ل مع زوج األ

تكوي رابطة ما بي  الكربوي والكلوري  لها بع   ئائا الرابطرة المزاوجرة مشرابها سري ذلرك 

 لالة كلوريد الفي يل. ويمك  للتحلل أي يتم تح  ظروا قاسية:

 

موعرات سرالبة وتحدث إزالة ذرة الهالوجي  بيرعة إذا ما نشرط  الحلقرة عر  ًريرو وجروا مج

  p-nitrobromobenzeneلأللكترونات علي الحلقة سي األماك  أرثو أو برارا سمرثال  يتفاعرل الرـ

 .  p-nitrophenolمع القاعدة ليتكوي 

( تكوي هاليدات األريل جواهر جري ار مع المغ ييوم سي األيثر الجاا وبمعاملة ه ا الجوهر 2)

 حام ي ي ت  لام  الب زويك.بثاني أكييد الكربوي الئلش ثم التحلل ال

 

 Benzoic acid 



( التفاعالت اإلسرتبدالية 3)

األلكتروسيليرررررررررررررررررررررررررررررررررة 

Electrophilic Substitution Reactions  ممك  أي تتم التفراعالت اإلسرتبدالية األلكتروسيليرة

كراست ، جيث أي ذرة الهرالوجي  موجهرة لألرثرو  –مثل ال يترة والكبرتة والهلج ة وتفاعل سريدل 

 والبارا.

 : Wurtz – Fittig Reactionفينتج  –( تفاعل فورتز 4)

لهاليرد األليفاتيرة مرع الهاليرد يمك  تح ير الهيدروكربونات األلكيلية العطرية ع  ًريرو تيرتي  ا

العطرررري سررري وجررروا الئررروايوم ومررر يش لامرررل ويتكررروي أي رررا  نررروات  ثانويرررة مثرررل اإليثررراي 

 .  biphenylوالـ

 

بتيرتي  األيروا   biphenylيتكوي سي ه ا التفاعل الـ Ulmann Reaction( تفاعل ألمان : 5)

 والب زي  سي وجوا ال حاس.

 

 

 أهمية الهاليدات العضوية: 

تيتعمل الهالوجي ات الع وية سي كثير م  مجاوت الحياة العملية سهى تيتتدم كمبيدات 

  DDTللحشرات مثل مبيد 

 

ال ي ييتعمل كطالء سي أوانى الطبخ  -nTeflon[CF2- CF2]و تيتتدم كمواا عازلة  مثل 

ومااة  ييتتدم سي إًفاء الحرائو وي كثاست  عالية وكم يش CCl4رابع كلوريد الكربوي الم زلية،

الميتتدمة كعامل تبريد سى الثالجات و المكيفات، كما تيتتدم كغازات  CCl3Fو CCl2Fالفريوي 

 .اسع سى علش رش المبيدات الحشرية و مئففات الشعر وسى معاجي  الحالقة

Iodobenzene Biphenyl 



 الباب السابع

 Aliphatic Alcohols الكحوالت األليفاتية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكحررووت هرري مشررتقات هيدروكربونيررة ميررتبدل عليهررا مجموعررة هيدروكيرريل أو أكثررر برردل ذرة 

هيدروجي  أو أكثر م  ذرات المركش الهيدروكربوني األليفاتي ، ل ا سهي إمرا أي تكروي كحرووت 

، أو ث ائية الهيدروكييل وذلك علي ليرش عردا مجموعرات  Monohydricألااية الهيدروكييل 

 ا: الهيدروكييل به

  

 

 الكحوالت أحادية الهيدروكسيل

Monohydric alcohols 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هي الكحووت التي تحتوي مجموعة هيدروكييل والدة، وهي إما اي تكوي كحووت أولية 

Primary  أو ثانوية ،Secondary  أو ثالثية ،Tertiary  ،

وذلك علي ليش ارتباً مجموعة الهيدروكييل ب رة كربوي 

 . سمثال  األيزوب تاي : أولية أو ثانوية أو ثالثية 

وثالثية علي التترابع ( هي ذرات كربوي أولية وثانوية 3( ، )2( ، )1نجد أي ذرات الكربوي رقم )

 ، وه ا يمك  أي تعطي الثالثة أنواع م  الكحووت كالتالي:

   

 

 

 

Ethyl alcohol 

(Monohydric alcohol)  

Ethylene Glycol 

(Dihydric) 
Glycerol 

(Trihydric alcohol)  

Isopentane 

Primary alcohol (1) 

Secondary alcohol (2) 

Tertiary alcohol (3) 



 وياللظ ه ا أي المجاميع المميزة للثالثة انواع م  الكحووت هي :

 

 

 وعلي ذلك يمك  أي يرمز للثالثة أنواع م  الكحووت بالرموز العامة : 

 

 

 ، تمثل أ ول ألكيلية والتي أما أي تكوي متشابهة أو متتلفة.  "Rو  'Rو  Rليث 

 والرمز العام للكحووت ألااية الهيدروكييل هو :

CnH2n+1 OH     or     CnH2n+2 *O 

 طرق تسمية الكحوالت أحادية الهيدروكسيل

 وسيها يكتش اسم مجموعة األلكيل متيوعا بكلمة كحول.  ( الطريقة العامة :1) 

 

 

وإذا  عدنا إلي األسراا التي تحتوي أربعة ذرات كربوي سأكثر سيجش أي نشير إلي كوي ه ا 

 الكحول أولي أو ثانوي أو ثالثي. 

 

 

 

سرري هرر ا الطريقررة ي ظررر الكحررووت علرري أنهررا مشررتقات ألبيرر  أع رراء ( طريقةةة اإلقةةتقاق : 2)

Primary Secondary Tertiary 

Primary alcohol  Secondary alcohol  Tertiary alcohol  

Ethyl alcohol Propyl alcohol 
Isopropyl alcohol 

n- butyl alcohol 
Sec. butyl alcohol 

Tert. butyl alcohol 



Methyl alcohol (Carbinol)  Carbinol group 

 Carbinolاليليلة ، وأولها هو كحول الميثايل وال ي ييمي الكاربي ول 

 

أما أي يررتب  بأ رل ألكيلري أو ذرة  وكل تكاسؤ م  تكاسؤات ذرة الكربوي سي مجموعة الكاربي ول

للحئول علي اسم الكحول بطريقة اإلشتقاق هر ا ، تكترش أسرماء األ رول األلكيليرة و هيدروجي .

 .  Carbinolالمتئلة بمجموعة الكاربونيل مرتبة ترتيبا  أبجديا  ، ثم ت اق إليها كلمة كاربي ول 

 

  

 

 

 : IUPAC( الطريقة المتسلسلة 3)

( مر  اسرم eوتتم التيمية بحر ا لررا ) Alkanolsسي ه ا الطريقة تيمي الكحووت الكانووت 

 ( سمثال  : olالهيدروكربوي األ لي ثم إضاسة المقطع )

CH3 OH (Methane-e+ol = Methanol) 

C2H5 OH (Ethane-e+ol = Ethanol)  

ولتيمية الكحووت التي يزيد سيها عدا ذرات الكربوي ع  ذرتي  ، ستتتار أًول سليرلة كربونيرة 

تحمل مجموعة الهيدروكييل علي أنهرا المركرش الهيردروكربوني األ رلي، ثرم تررقم هر ا اليليرلة 

 olابتداء م  الطرا القريش م  ذرة الكربوي التي تحمل مجموعة الهيدروكييل ، توضع ال هاية 

، ثررم يكتررش اوسررم ميرربوقا  برررقم ذرة  eأ ررر اسررم المركررش الهيرردروكربوني بعررد لرر ا لرررا سرري 

الكربوي التي تحمل مجموعة الهيدروكييل ، أما إذا وجردت مجراميع ميرتبدلة علري اليليرلة يحردا 

 مكانها كما سبو: 

  

 

Methyl carbinol 

(Ethyl alcohol) 

Ethyl Methyl 

carbinol 

Ethyl Methyl 

Propyl carbinol 

1- Propanol 

2- Propanol  

3- Methyl-2-butanol 



إذا كاي الهيدروكربوي األساسي يحتوي رابطة متعداة )ث ائية أو ثالثية( سإي رقم ذرة الكربوي  أما

التي تبدأ ع دها الرابطة المتعداة يكتش قبل اسم المركش األ لي ، بي ما يوضع رقم ذرة الكربروي 

 (: ol-التي تحمل مجموعة الهيدروكييل بعد اسم المركش األ لي بالمقطع )

  

 

وهرري عبررارة عرر  أ ررل  Alkoxy groupالكحررووت تعطرري مجموعررة تعرررا باسررم  وياللررظ أي

 ألكيلي متئل ب  ذرة أكيجي ، أي تتكوي بفقد أيدروجي  م  الكحول: 

     CH3 OH                                  CH3 O 

 

 

      C2H5 OH         C2H5 O 

 

 الطرق العامة لتحضير الكحوالت

 أوالً: بالتحليل المائي لهاليدات األلكيل أو اإلسترات:

 ( التحلل المائي لهاليدات األلكيل: 1)

ه ا التفاعل سبو شررلة سري تفراعالت 

والدة هاليدات األلكيل ، سالكحووت األولية ما هي إو مشتقات للماء استبدل  سيها ذرة هيدروجي  

مرر  المرراء بمجموعررة ألكيررل ، ولرر لك يمكرر  تح ررير الكحررووت مباشرررة بالتحلررل المررائي لهاليرردات 

 األلكيل ، إذ تتفاعل مع الماء كالتالي:

  

وهو تفاعل بطئ وًراي عكيي ، ولجعلة ييير سي إتجراة تكروي  الكحرول ييرتتدم جروهر محرش 

يد الئوايوم أو البوتاسريوم ، إذ هر ا للمراكز الموجبة يحتوي مجموعة هيدروكييل مثل أيدروكي

تحتوي علي مجموعة الهيدروكييل المحبة للمراكز الموجبرة وتيرتطيع أي ترزيل الهرالوجي  الر ي 

ي فئل علي هيئة أيوي سالش، وياللظ أي الرابطة بي  ذرة الكربوي وذرة الهالوجي  سي هاليدات 

4     3    2      1   
3- Methyl-2-buten-1-ol 

3- Butyn-1-ol  

Methyl alcohol Methoxy group 

Ethyl alcohol Ethoxy group 



 ردما يهراجم هاليرد األلكيرل برالجوهر المحرش األلكيل غير متأي ة سي لالتها العاايرة برل يرتم الترأي  ع

-OHللمراكز الموجبة مثل )
: ) 

 ويمك  أي يتم تحلل هاليد األلكيل بمعاملتة بأكييد الف ة المعلو سي الماء.

  

 ( التحلل المائي لإلسترات:2)

اإلسترات التي تيتعمل ه ا هي التي توجد سي الطبيعرة أو اإلسرترات التري ييرتتدم سري تح ريرها 

 بات أ ري  الا الكحووت. مرك

ويمكرر  ال ظررر إلرري اسررترات األلكيررل شرركليا  ولرري  علميررا  علرري أنهررا مركبررات للرر  سيهررا مجموعررة 

 األلكيل محل األيدروجي  المتأي  للحام :

  

 

 

 

 التحلل المائي إلسترات األلماض الع وية الكربوكييلية كالتالي:ويمك  أي يوضل 

 

ويمكرر  تح ررير الكحررووت مرر  اسررترات لررام  الكبريتيررك وذلررك بازالررة مجموعررة الكبريتررات 

-OH)الهيدروجي ية علي هيئة أيوي سالش بواسطة 
المحش للمراكز الموجبة كما سبو شرلة سري  (

التحلل المائي لهاليدات األلكيل:  وليث أي كال م  هاليردات األلكيرل واسرترات لرام  الكبريتيرك 

يمك  تح يرها م  األوليفي ات عر  ًريرو اضراسة األلمراض الهالوجي يرة أو لرام  الكبريتيرك 

ليردات األلكيرل واإلسرترات المر كورة تعتبرر إلي الرابطة المزاوجة ، سإي التحلل المائي لكل م  ها

 ًريقة لتح ير الكحووت م  األوليفي ات.

 

Acetic acid Ethyl acetate 

Sulphuric acid Ethyl hydrogen sulphate 



 ثانياً: اإلختزال بإضافة الهيدروجين: 

سبو أي عرس را كيفيرة تح رير مركبرات كربونيليرة مثرل األلدهيردات والكيتونرات واأللمراض 

 الكربوكييلية ع  ًريو أكيدة األوليفي ات واألسيتيلي ات.

الهيدروجي  إلي الرابطة المزاوجرة سري كرل مر  األلدهيردات والكيتونرات يمكر  تح رير وباضاسة 

 الكحووت األولية والثانوية كالتالي:

 ( من األلدهيدات: فتختزل إلي كحول أولي:1)

 

( من الكيتونات : فتختزل إلي 2)

 كحول ثانوي:

 

 ( من األحماض الكربوكسيلية: 3)

و يمكررر  ه رررا اضررراسة األيررردروجي  إلررري الرابطرررة المزاوجرررة مباشررررة كمرررا سررري لالرررة األلدهيررردات 

 والكيتونات بل يمك  ا تزالها بواسطة أيدريد اللثيوم واأللوم يوم كاألتي:

 

كربوي التري قرد  وله ا الجوهر ميزة سي او تزال ، وهو أن  و يتتزل الرواب  المتعداة بي  ذرتي

 توجد سي المركش األ لي ، بل تبقي ه ا الرواب  كما هي: 

 

 

يعطرري نررات  جيررد جرردا  مرر  الكحررووت مرر  األلدهيرردات والكيتونررات  Li Al H4وهرر ا الجرروهر 

واإلسترات ، وك لك األلماض وكلوريدات وأندريدات األلماض ، وك ا مر  مميزاتر  كمرا ذكرنرا 

 أن  و يتتزل رابطة األوليفي  اي

Primary alcohol 

Secondary alcohol 



حررام  غيررر المشرربع يمكرر  ا تزالهررا إلرري وجرردت ، وعلرري ذلررك سررإي األلدهيررد أو الكيترروي أو ال 

 كحووت غير مشبعة: 

 

 

 

 

 

 ثالثاً : من األوليفينات :

 

 باضاسة لام  الكبريتيك ثم التحلل المائي : 

اذا الغررازات الغيررر مشرربعة ال اتجررة مرر  عمليررة تكيررير البترررول بكميررات كبيرررة تعتبررر مرر  المررواا 

الم اسبة لتح ير الكحووت، اذ يمتا األوليفي  سي لام  الكبريتيرك، وتتكروي كبريترات ألكيرل 

 هيدروجي ية، والتي تتحلل مائيا  للكحول:  

 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً: تحضير الكحوالت باستخدام جوهر جرينار:

 Stearic acid  1- Octadecanol  

2- butane  

Sec. butyl alcohol   

Iso-butylene 

(2-methyl-1-propene) 

Tert. butanol  

O 



يمك  ع  ًريو جوهر  جري ار تح ير الثالثة انواع م  الكحرووت الاايرة الهيدروكيريل ومر  

المعروا اي جوهر جري ار م  الجواهر المحبة للمراكز الموجبة اذ انرة سرى وجروا جروهر محرش 

للمراكز اليالبة، ت كير الرابطة مرا بري  المغ يريوم واو رل الهيردروكربونى سرى جروهر جري رار 

grignard   ويتكوي الكارب أنيويcarbanion. 

ثم يتفاعل ع  ًريو اوضاسة مع المركبات الكربونيلية المحتوية على كربوي سقيرر الكترونيرا)ا  

 محش للمراكز اليالبة (كاوتى :

 

                                          carbanion 

 

alkoxide anion                                          

وهك ا تتكوي رابطة جديدة بري  ذرة كربروي مجموعرة الكربونيرل وذرة كربروي مجموعرة الكيرل    

 جوهر جري ارا، وبالتحلل المائى للملل ال ات  يمك  الحئول على الكحووت:

 )أ( تح ير الكحول اوولى :

 

 formaldehydeا  اي الكحول اوولى يح ر م  تفاعل جوهر جري ار مع الفورمالدهيد 

 تح ير الكحول الثانو : )ب(

 يمك  تح يرا بتفاعل جوهر جري ار مع ا  الدهيد ما عدا الفورمالدهيد :

 

 

 

    Tertiary alcohol                                                               )ج(تح ير الكحول الثالثى :

 

Secondary alcohol 



يمك  تح يرا بتفاعل جوهر جري ار مع ا  كيتوي : وتفاعل اوسترات مع جوهر جري ارا هرو 

تفاعل تيلك سي  اوسترات ميلك الكيتونات ،ستعطى كحووت ثالثية ،ولك  التفاعل يتم باسرتعمال 

  مررر  جررروهر جري رررارا، إذ اي جرررزيجرررزيئي
ء
والرررد مررر  األسرررتريتفاعل مرررع جرررز  والرررد مررر   

جوهرجري ارا ليعطى جزيئا م  الكيتو نات ،وه ا او ير يعتبرنوعا م  تفاعالت اًالة اليليرة 

الكربونية ،وهو يمك  ا مر  ب راء كحرووت لهرا ا  تركيرش ممكر  وياللرظ اي هر ا التفراعالت ترتم 

ة سررى تح ررير الكحررووت المعقرردة علررى ارجررات لرررارة عاليررة ،وذات كفائررة عاليررة واهميررة كبيررر

 ومشتقاتها.

 خامساً: طرق خاصة لتحضير بعض الكحوالت:

الحئول علي كحول الميثانول أث اء تقطير التشش للحئول علي الفحم، ويح ر  )أ( م  الممك 

   اعيا  م  أول أكييد الكربوي واأليدروجي .

 

ويحترراج هرر ا التفاعررل إلرري ضررغ  

الحئرول علري الكحرووت األعلري مر  الميثرانول بواسرطة تغييرر  جو، ويمك  بهر ا الطريقرة 200

 العامل الحاسز.

 )ب( تحضير الكحوالت من التخمر الكحولي:  

يتكوي كحرول اإليثايرل وثراني أكيريد الكربروي مر  تتمرر ال شرا أو اليركر بتميررة البيررة ويح رر 

كحرررول اإليثايرررل مررر  مرررووس 

 العيل: 

 الطبيعية للكحوالت :الخواص 

 تتميز الكحووت بعدا م  التئائا الطبيعية يمك  تلتيئها سيما يلى:

واألسررراا األولرري مرر  الكحررووت سرروائل ذات رائحررة مميررزة وًعررم أو مرر اق وذع ، أمررا  -1

 األسراا العليا سهي مواا  لبة معظمها عديم الرائحة.

علرري كثيرررا  مرر  مقابالتهررا مرر  الكحررووت نيرربيا  مررواا متطررايرة ولكرر  ارجررات غليانهررا أ -2

األلكانررات ، واإلرتفرراع ال يرربي سرري ارجررات غليرراي الكحررووت يرجررع إلرري مقرردرتها علرري 

 تكوي  رواب  هيدروجي ية بي  جزيئاتها.

Starch Glucos

ee 



كما سبو أي عرس ا أن  يحردث تجمرع لجزيئرات المراء بواسرطة الررواب  الهيدروجي يرة، وقرد يحردث 

كبررات األ ررري وذلررك برري  ذرات الع ا ررر اليررالبة القويررة اورتبرراً برررواب  هيدروجي يررة سرري المر

وويوجد أي التمال لتجمع جز  بواسطة مثل ه ا الرواب  الهيدروجي ية سي الهيردروكربونات أو 

هاليدات األلكيل ، وذلك لتلو ه ا المركبات م  ذرة هيدروجي  تكوي متئلة بع ئر سالش قروي 

ت يتيل الفر رة لتجمرع جزيئرات الكحرول، وكر لك إو أي وجو مجموعة الهيدروكييل سي الكحوو

للت اسو بي  جزيئات الكحول والماء. ومثرل هر ا التجمرع يرؤاي إلري إزايراا الروزي الجزيرئ الفعرال 

يحتاج إلي ًاقة عالية سي  رورة   Monomerللمااة. وإعااة المركش إلي الحالة ألااية الجز  

وعلي ه ا نجد أي غلياي اليرائل المتجمرع أعلري  لرارة، وذلك لتكيير ه ا الرواب  الهيدروجي ية،

 .  Monomerمما هو متوقع علي أساس الوزي الجزيئ للـ

 

وم  المقارنة التالية بي  ارجات الغليراي واألوزاي الجزيئيرة لمشرتقات الميثراي يتبري  أي الميثرانول 

 الجزيئي، إو أن  أعلي سي ارجة الغلياي.ولو أن  أقل ه ا المشتقات سي الوزي 

Comp.           CH4      CH3 Cl    CH3 Br      CH3 I     CH3 OH 

 M.W.                     16        50.46      94.96        141.92        32 

 b.p                         -161     -23.00       5.00          45.00         66 

األسراا الثالثة األولي م  الكحووت ت وب بشدة سري المراء ثرم تقرل هر ا المقردرة علري الر وباي   -3

كلما زاا الوزي الجزيئي ، سراألسراا العليرا مر  الكحرووت عديمرة الر وباي سري المراء وترجرع قابليرة 

ا تكروي روابر  ال وباي سى الماء إلي أي ذرة أكييجي  مجموعة الهيدروكييل سي الكحووت يمك ه

 هيدروجي ية مع جزيئات الماء:

 

 

وعلى ذلك ساي ه ا الرواب  الهيدروجي يرة بري  المراء والكحرووت هري سربش اورتفراع ال يربي سري 

ذوبرراي الكحررووت سرري المرراء. وياللررظ أنرر  سرري األسررراا األولرري مرر  الكحررووت تكرروي مجموعررة 

Monomer alcohol 
Dimer alcohol 



الروزي الجزيئري للكحرول سرإي الئرفة  الهيدروكييل جزء كبيرر مر  جزيرئ الكحرول ، بي مرا بزيرااة

الهيدروكربونيررة للجررز  تررزااا وتقررل  ررفة الرر وباي سرري المرراء بي مررا يررزااا ذوبانهررا سرري المرر يبات 

الع وية والكحووت مواا سامة وتزااا  فة اليمية وك ا ارجات الغلياي والكثاسة بانتظام بزيااة 

 يلة الهيدروكربونية سي الكحووت:ًول اليل

Name Formula b.p Sp. Gr 

Methyl alcohol CH3 OH 65 0.793 

Ethyl alcohol C2H5 OH 78 0.789 

n-Propyl alcohol C3H7 OH 98 0.804 

n-Butyl alcohol CH3(CH2)2CH2 OH 118 0.810 

n- Amyl alcohol CH3(CH2)3CH2 OH 138 0.817 

 م. 19الغلياي تزااا بفرق ثاب  وهو تقريبا  وناللظ أن  ابتداء م  كحول اويثايل نجد أي ارجات 

الكحول األولي يغلي علي ارجة لرارة أعلي م  الكحول الثانوي، واأل ير يغلي علي ارجة  -4

أعلي م  الكحول الثالثي. وأي ا  سإي الميل لتكوي  رواب  هيدروجي ية يقل كلما زاا عدا مجاميع 

درة الكحووت األولية علي تكوي  رواب  األلكيل الداسعة لإللكترونات وعلي ذلك سإي ق

هيدروجي ية أعلي م  قدرة الكحووت الثانوية وه ا األ يرة أعلي م  قدرة الكحووت الثالثية، 

 وه ا يفير ل ا سبش سي أي ارجات غلياي ه ا الكحووت تكوي:

 الكحووت األولية < الكحووت الثانوية < الكحووت الثالثية.

 الخواص الكيماوية للكحوالت:  

اذا نظرنا إلي الرمز التركيبي للثالثة أنواع مر  الكحرووت ألاايرة الهيدروكيريل نجرد أنر  

 مجموعة هيدروكييل -2  أ ل ألكيلي  -1 يتكوي م  :

وذرة األكيجي  سري مجموعرة الهيدروكيريل تررتب  بررابطي  تعراونيتي  ألرداهما مرع ذرة 

الهيدروجي  ، وليث أي ذرة األكيجي  قوية سي ج بها لأللكترونات ل ا كربوي واأل ري مع ذرة 

سررإي زوج األلكترونررات المكونررة لهرر ا الرابطررة ي حرراز إلرري ذرة األكيررجي  الترري تتحمررل بجررزء مرر  

شح ة سرالبة وسري نفر  الوقر  تتحمرل ذرة الهيردروجي  بجرزء ميراوي ولكر  مر  شرح ة موجبرة، 



ب الشرررح  اليرررالبة كلمرررا زاا اسرررتعداا ذرة الهيررردروجي  وكلمرررا زاا ميرررل ذرة األكيرررجي  سررري جررر 

لإلنفئال سي  ورة أيوي موجرش )أي كلمرا زاات الحموضرة(. وعلري هر ا سإنر  إذا ارتبطر  ذرة 

الكربوي المتئلة بمجموعة الهيدروكييل بمجاميع جاذبة لأللكترونات سإي ذلرك يرؤاي إلري زيرااة 

سرتعداا ذرة األكيرجي  لجر ب زوج األلكترونرات الشح ة الموجبة علي ذرة األكيجي ، أي زيرااة ا

بي ها وبي  ذرة الهيردروجي  ويزيرد تبعرا  لر لك سرهولة انفئرال ذرة الهيردروجي  سري  رورة أيروي 

+Hموجررش )
( أمررا اذا ارتبطرر  ذرة الكربرروي الترري تحمررل مجموعررة الهيدروكيرريل بمجرراميع ااسعررة 

ويمكرر  اعتبررار أي للكحررووت  ررفة  لأللكترونررات سررإي ذلررك يقلررل مرر  سررهولة مثررل هرر ا اونفئررال.

لام ية ضعيفة كما يمك  اعتبار أي األيوي اليالش ال ات  بعد انفئرال البروتروي قاعردة تيرتطيع 

 أي ت تزع أيوي األيدروجي  م  أي لام  أقوي م  الكحول مثل الماء. 

الهيدروكييل سي الكحووت مركز ال شاً الكيماوي ، وذلك ألنهرا تجعرل الجرز  وتعتبر مجموعة 

( 2( استبدال ذرة أيردروجي  مجموعرة الهيدروكيريل )1سعاو  بطرق شتي م ها ما يتوقع علي : )

( ازالرررة ذرة األيررردروجي  المرتبطرررة بأكيرررجي  3أو اسرررتبدال مجموعرررة الهيدروكيررريل بأكملهرررا. )

مع ذرة أيدروجي  م  ذرة الكربروي المجراورة لر رة كربروي المجموعرة  المجموعة الهيدروكييلية

 الهيدروكييلية.

 ( تفاعالت استبدال ذرة أيدروجين المجموعة الهيدروكسيلية: 1) 

 )أ( تفاعل الكحوالت مع المعادن القلوية لتكوين المشتقات المعدنية للكحوالت:

والمغ ييوم واأللوم يوم والزنك مع الكحووت تتفاعل المعااي القلوية مثل البوتاسيوم والئوايوم 

ألكوكيرريدات، وي طررو الهيرردروجي . سمررثال  يتفاعررل الئرروايوم مررع كحررول  Alkoxidesلتكرروي  

 اإليثايل الجاا ليكوي أيثوكييد الئوايوم:

 

 

الحئرول علير  كبروارة جاسرة إذا مرا ويحتوي المحلول ال ات  علي إيثوكييد الئوايوم التي يمكر  

أضيع إلي مزي  التفاعل م يش ع وي و ت وب سي  مااة ايثوكييد الئوايوم مثرل اإليثيررات أو 

 الب زي  أو التلوي .

وياللررظ أي سرربش هرر ا التفاعررل وانطررالق األيرردروجي  يرجررع إلرري أي مجموعررة الهيدروكيرريل سرري 

الماء ليث أنها ألماض أضرعع   pH، لك ها وتؤثر سي الكحووت لها بع  التا ية الحام ية 

Sodium ethylate  = Sodium ethoxide 



م  الماء وه ا هو اليبش سي أي األلكوكييد يتحلل بالماء، وأي ا  أي أيوي األلكوكييد قاعدة أقوي 

م  أيوي الهيدروكييل. وتتتلع شدة ه ا التفاعل بإ تالا نوع الكحرول أولري أو ثرانوي أو ثرالثي 

لكحررول الثررانوي واأل يررر أكثررر نشرراًا  مرر  الكحررول الثررالثي ، سررالكحول األولرري أكثررر نشرراًا  عرر  ا

ويرجع ذلك إلي أي مجاميع األلكيل ذات تأثير إيحائي موجش سي اسع األلكترونات، ل ا سإنهرا تزيرد 

 م  إزالة األلكترونات تجاة ذرة األكيجي .

وج اولكترونرات بي ر  وياللظ أن  كلما زاات الشح ة اليالبة علي األكيرجي  كلمرا زاات ازالرة ز

حام ية للكحووت تكوي ذات وبي  األيدروجي  ، وكلما  عش انفئال البروتوي، ل ا سإي القوة ال

 ترتيش:

Tertiary <Secondary   <Primary 

مع الئروايوم  t-alcoholsوه ا هو ترتيش شدة تفاعل الكحووت مع المعااي القلوية، ستتفاعل الـ

-pot-terييتحي  استعمال البوتاسيوم ألنر  أشرد نشراًا ، سمرثال  مركرش الرـ تفاعال بطيئا  جدا  ، ل ا

butoxide    يح ر عااة مt-butanol   أي ا  كلما زاا الوزي الجزيئي للكحول كلما قل ع رع

التفاعل بي   وبي  المعدي، واليبش سي ذلك يرجع إلي أن  كلما كبر الجزء الهيدروكربوني كلما قل 

 ة الهيدروكييلية سي جز  الكحول.ظهور  واص المجموع

واأللكوكييدات قواعد قوية ييتفاا م ها سي لاوت كثيرة ع دما نحتاج إلي مواا قاعدية ت وب سري 

المر يبات الع روية، وه را يجرش أي يكروي  لري  التفاعرل  اليرا  مر  أثرار المراء ألي األلكوكيرريدات 

 ول كاألتي:تتحلل مائيا  مباشرة ليث أي الماء أعلي لموضة م  الكح

 

ورغم أي ه ا التفاعل ًراي عكيي إو أي التوازي يكوي سي اتجراة تكروي  الكحرول، لر ا يجرش أي 

ياللظ أي محلول أيدروكييد الئوايوم أو البوتاسيوم سي الكحرول لري  مجررا محلرول عرااي برل 

هرر ا  أنرر  يحترروي علرري ألكوكيرريدات الئرروايوم أو البوتاسرريوم ، وتفرراعالت هاليرردات األلكيررل مررع

 -ROالمحاليررل تشررتمل سرري الحقيقررة علرري تفاعررل بي هررا وبرري  أيرروي األلكوكيرريد 
ويمكرر  لع ا ررر  

األراضي القلوية أي تكوي ألكوكييدات ولك  تفاعلها مع الكحووت أقل ع فا  مر  تفاعرل الع ا رر 

 القلوية:

يجرش تيرتي ة ووي وب المغ ييوم بيهولة سي كحول اإليثايل علري ارجرات الحررارة العاايرة، برل 

سي وجوا قليل م  اليوا. ومثل هر ا التفاعرل يمكر  اسرتعمالة كوسريلة لتجفيرع الكحرول والحئرول 



علي  جاسا تماما، ذلك ألي إيثوكييد المغ ييوم المتكوي يتفاعرل مرع المراء الزائرد الموجروا ويتكروي 

 :هيدروكييد المغ ييوم ال ي وي وب سي الكحول وي فرا ب لك الكحول الجاا تماما  

  

 )ب( تكوين اإلسترات:

تتفاعررل الكحررووت مررع ألمرراض كثيرررة ع رروية وغيررر ع رروية مكونررة اسررترات، والتفاعررل 

ًراي عكيي بطئ ، واوستر المتكروي جميرع روابطرة تعاونيرة سرال تترأي ، وير وب سري المر يبات 

تف رة، الع وية. تتفاعل الكحووت مع لام  الكبريتيك لتكوي اسرتر علري ارجرة الحررارة الم 

 ولك  ال وات  ال هائية للتفاعل تتتع تبعا  لظروا التفاعل:

 

 عند تسخينها بمفردها: -1

 

 

 عندما يكون حامض الكبريتيك بصورة زائدة: يتكون مركب أوليفيني: -2

 

 اإليثير:عندما يكون الكحول بصورة زائدة يتكون  -3

 

 استرات األحماض العضوية:

سقد يعتقد أي األستر هو المقابرل الع روي لألمرالي غيرر الع روية وهر ا غيرر  رحيل علميرا  

ألن  سي لالة األسترة يفقد الحام  الكربوكييلي بي ما يفقد الكحرول ذرة أيردروجي  مر  مجموعرة 

الهيدروكييل ، وه ا و يحدث مع األلماض غير الع وية. ومما يؤكد ذلك أن  ع رد اجرراء تحلرل 

O18ستر الكربوكييلي بواسطة مراء يحتروي مائي لأل
O16)ال ظيرر الثقيرل للرـ 

( ، نجرد أي الحرام  

الكربوكييلي ال ات  يحتوي علي األكيجي  الثقيل بي ما الكحول ال ات  و يحتوي علي شئ م  ه ا 

األكيجي . اذا سري لالرة 

Ethyl bisulfate Diethyl bisulfate 

Diethylether 



كوكيرريد تكرروي  األسررتر تررزاي مجموعررة هيدروكيرريل الحررام  الكربوكيرريلي بواسررطة مجوعررة ال

(RO-
  ( م  الكحول، وميكانيكية ه ا التفاعل توضل بالمعاالة:

والكحررووت األوليررة تتفاعررل بيررهولة مررع األلمرراض الكربوكيرريلية عرر  الكحررووت الثانويررة، بي مررا 

الكحرووت الثالثيررة وتتفاعررل مباشررة بدرجررة ملحوظررة، ويرجرع ذلررك إلرري أنر  سرري لالررة األلمرراض 

الكيرررر الررر ي يحررردث سررري روابررر  الكحرررول هرررو كيرررر الرابطرررة بررري  األكيرررجي   الع ررروية سرررإي

واأليرردروجي  )سرري األلمرراض غيررر الع رروية الكيررر سرري روابرر  الكحررول هررو كيررر الرابطررة برري  

 األكيجي  والكربوي(.

 

 

واألستر الع وي بغليانة مع الماء سي وجوا عامل ميراعد مثرل القلويردات أو األلمراض المعدنيرة 

، تعبيررر  رراص بالتحلررل المررائي Saponificationسررإي األسررتر يتحلررل مائيررا  أو يتئررب  )التئررب  

 لألسترات( ونئل إلى نف  ارجة اإلتزاي التي تئل إليها إذا بدأنا بحام  وكحول.

 يرات:)ج( تكوين اإليث

 يتفاعل األلكوكييدات القلوية مع هاليدات األلكيل ت ت  اإليثيرات:

 

 

 

 ( تفاعالت استبدال مجموعة الهيدروكسيل في الكحوالت:2)

 )أ( تكوين هاليدات األلكيل:

يمكرر  تح ررير هاليرردات األلكيررل مباشرررة مرر  الكحررووت كمررا سرربو أي ذكرنررا سرري موضرروع 

هاليرردات األلكيررل، سرريمك  تح ررير هاليرردات األلكيررل بتفاعررل األلمرراض الهالوجي يررة مررع الكحررول 

 كاألتي: 

 

Dialkylether 

 (1) 

 (2) 

 (3) 



\ 

 

وهي تفاعالت ًراية عكيية ، ولجعلها تيير لئالل تكروي  هاليرد األلكيرل يرزال المراء باسرتعمال 

(، أمرا سري 3( أو كلوريرد الزنرك كمرا سري التفاعرل رقرم )2لام  الكبرتيك كمرا سري التفاعرل رقرم )

( ويوجد ًريقة إلمتئراص المراء ألي لرام  الكبرتيرك لرو اسرتعمل سإنرة يؤكيرد 1التفاعل رقم )

له ا التفاعرل كبيرر لدرجرة كاسيرة،  Kاأليواويوايك ولك  م  لي  الحظ سإي ثاب  اإلتزاي لام  

بحيث أن  باستعمال زيااة م  يوايد األيدروجي  سروا تجعرل اإلترزاي ي حراز جهرة الييرار معطيرا  

 نات  معقول م  يوايد األلكيل.

التفاعلي  اليابقي  وذلك إذا  وياللظ أن  سي لالة تح ير بروميد وكلوريد األلكيل يف ل استعمال

كاي الكحول أولي ، أما إذا كان  الكحووت ثانوية أو ثالثية سإنة يجش الحد مر  اسرتعمال الجرواهر 

الممتئة للماء ألي إزالة الماء م  مثل ه ا الكحووت أمر سرهل ويكروي نتيجتر  تكروي  أوليفي رات 

بي ما هري ال رات  الرئييري سري لالرة اسرتتدام  والتي تئبل ناتجا ثانويا  سي لالة الكحووت الثانوية

(. 1إذا  ع د تح ير هاليردات األلكيرل الثانويرة والثالثيرة تيرتعمل التفاعرل رقرم ) الكحووت الثالثية.

ويجش أي تعلم أي التفاعل مع األلماض الهالوجي ية عام للثالثرة أنرواع مر  الكحرووت، واليررعة 

ت الثالثيرة < الثانويرة < األوليرة. وهر ا عكر  الترتيرش ال يبية للتفاعل مع األلماض هري الكحروو

الرر ي ولظ رراا سرري تفاعررل الكحررول مررع الئرروايوم ، ولك رر  يتمشرري مررع مررا اسررت ت  مرر  التراكيررش 

األلكترونية اليابقة، سالكثاسة األلكترونية علي الكربوي التاص بمجموعة الكراربي ول سري الكحرول 

 الثالثي < الثانوي < األولي.

إي هرر ا المركررز ذو الشررح ة اليررالبة القويررة يطلررو الكترونررات بالفعررل اإليحررائي ناليررة ومرر  ثررم سرر

األكيررجي ، وبرر لك يكرروي زوج األلكترونررات الترراص باألكيررجي  أكثررر اسررتعدااا  لتقبررل بروترروي 

 الحام  سي لالة الكحول الثالثي ع  الكحول الثانوي ع  الكحول األولي.

 ( إزالة الماء من الكحوالت:3)

إزالة الماء م  الكحووت بطريقتي : األولي : سيها يفتقد جز  الكحول جزيئا والد م   يمك 

الماء يتكوي مر  مجموعرة الهيدروكيريل وذرة هيردروجي  مر  علري ذرة الكربروي المتئرلة بر رة 

الكربرروي الحاملررة لمجموعررة الهيدروكيرريل، ويررتم ازالررة المرراء بتيررتي  الكحررول سرري وجرروا جرروهر 

 ام  الكبرتيك المركز أو بإمرار بتار الكحول علي أكييد ألوم يوم ميت .محش للماء مثل ل



 

وانتزاع الماء م  الكحووت الثالثية أسرهل مر  ازالرة المراء مر  الكحرووت الثانويرة وهر ا األ يررة 

 ي تزع م ها الماء بيهولة ع  الكحووت األولية.

الماء م  الكحول ستت م  ازالرة جرز  والرد مر  المراء مر  جرزيئي  أما الطريقة الثانية إلزالة 

 م  الكحول وال ات   هو اإليثير:

 

 أيوي الكربونيم ال ات  يتفاعل مع الزيااة م  الكحول ويرتب  مع ذرة أكيجي :

 

 

 

 ( أكسدة الكحوالت : 4)

 )أ( الكحوالت األولية: 

تتأكيد الكحووت األولية بواسطة محلرول ثراني كرومرات البوتاسريوم ولرام  الكبريتيرك لتعطري 

األلدهيد المقابل ثم الحام  الكربوكييلي ، وكال م  األلدهيد والحام  يحتوياي نفر  العردا مر  

 ذرات الكربوي:

  

 

األلدهيد ال ات  مازال يتمتع بوجوا ذرة أيدروجي  قابلة لألكيدة ، ل ا يتأكيد متحوو وليث أي 

 إلي الحام  المقابل.

 

 )ب( الكحوالت الثانوية:

 Protonated alcohol 

Protonated ether 

Diethyl ether 

(Unstable) 
Acetaldehyde 

Acetaldehyde Acetone 



 تتأكيد الكحووت الثانوية مكونة الكيتونات المقابلة:

 

 

 

سإن  غير قابرل لألكيردة إو تحر  وويوجد بالكتيوي المتكوي أي ذرة أيدروجي  قابلة لألكيدة ، ل ا 

ظروا أكيدة شديدة )إًالة سترة األكيدة(، سيتأكيد معطيا   ليطا  م  األلماض كل م هرا يحتروي 

 علي عدا م  ذرات كربوي أقل م  عدا ذرات كربوي الكحول األ لي:

  

 )ج( الكحوالت الثالثية:

هيرردروجي  قابلررة لألكيرردة ومرررتب  برر رة الكربرروي الترري تحمررل هرر ا الكحررووت وتحترروي ذرات 

المجموعررة الهيدروكيرريلية، لرر ا ويحرردث لهررا أكيرردة تحرر  الظررروا العاايررة، أمررا تحرر  الظررروا 

القاسية سإنة بأكيدتها تعطي  لي  م  ال وات  غاليا  ما تكوي ألماض أو كيتونات ، وكلهرا تحتروي 

 حول:علي عدا م  ذرات الكربوي أقل م  الك

 

 

وه ا الكحووت مقاومة لألكيدة سي المحاليل القلوية أو المتعاالة، ولك ها تتأكيرد بعوامرل األكيردة 

 الحام ية.

 تحويل الكحول األولي إلي كحول ثانوي: -

يمك  تحويل الكحرول األولري إلري كحرول ثرانوي أو ثرالثي بتحويلرة أوو  إلري أوليفري ، وذلرك ب رزع 

األوليفي  المتكروي مر  لرام  الكبريتيرك ، ثرم يحلرل ال رات  مائيرا . سمرثال  : الماء م   ثم امتئاص 

وع رد امتئراص هر ا  Propeneالمراء مر  كحرول البروبايرل العرااي يتكروي، البرروبي   ع د نرزع

األوليفي  سي لرام  الكبريتيرك، وتحلرل ال رات  مائيرا  نحئرل علري كحرول األيزوبروبيرل )كحرول 

 ثانوي(:

Acetone 

t-isobutyl alcohol 



 

 

 

 

ويمك  تفيير ذلك علي أساس اضاسة الحم  إلي األوليفري  يتبرع قاعردة مراركونيكوا، وبطريقرة 

 مماثلة يمك  تحويل كحول األيزوبيوتايل إلي كحول بيوتايل ثالثي:

 

 

 

 

 بعض الكحوالت الهامة

  Ethanolاإليثانول 

وم ر  القردم كراي القردماء يئر عوي  CH3CHOHيع ي العامرة بكلمرة كحرول بأنر  مركرش اإليثرانول 

 Grainوأليانا  ييمي اإليثانول بكحول الحبوب  Fermentationالمشروبات الكحولية بالتتمر 

alcohol  وذلررك ألي كميررات كبيرررة م رر  تح ررر عرر  ًريررو تتمررر الحبرروب مثررل الرر رة والقمررل

ً ( والمرووس ييتعمل أي ا  لتح يرة ثمار الفواك  ) ا رة الع رش(، الت رروات )مثرل البطرا

Molaseses .)م  قئش اليكر( 

( إلرري إيثررانول وثرراني أكيرريد  C6H12O6)تمثررل ه ررا بالررـ Sugarsوسرري التتمررر تتحررول اليرركريات 

الكربوي سي اليركريات  رالل عمليرة 

 التتمر.

ومحتوي ه ا الحبوب والت روات م  اليكريات م تف  جدا  ولك ها تحتوي ال شا وال ي يتحلل 

ل عمليرة التتمرر. ومر  كرل الكحرووت نجرد أي كحرول اإليثايرل هرو أقلهرا سرمية سي اليكريات  رال

)ماعدا الجلييرول( وهو الكحول الوليد ال ي يوجد سي المشروبات الكحولية وربما توجد كميرات 

Isopropyl alcohol 



اقيقررة جرردا  مرر  الكحررووت األ ررري. بالقررانوي سررإي اإليثررانول الميررتعمل سرري المشررروبات الكحوليررة 

 رة بالتتمر ، أما الكحول الئ اعي يح ر غالبا  بعمل هيدرة لإليثيلي .والعقاقير يجش تح ي

 

 

ذلررك ألي هرر ا العمليررة ر يئررة، والكحررول ال ررات  مرر  كررل مرر  الطررريقتي  والررد. باإلضرراسة إلرري 

اسررتعمال الكحررول سرري المشررروبات الكحوليررة سررإي كحررول اإليثررانول ييررتعمل كمرر يش سرري األاويررة 

)كحول األيزوبروبايل ييتعمل أي ا  سي ه ا  Body rubأو كـ  Varnishesوالعطور والورنيش 

والر ي ييرتعمل سري تح رير  antiseptic% ييرتعمل كمطهرر 70الغرض( والمحلرول الكحرولي 

 المرضي للجرالات ولت ظيع أجهزة الجرالة.

وغالبا  مايوجرد سري المعامرل  Absolute alcoholوكحول اإليثانول ال قي ييمي الكحول المطلو 

%( أمررا الكحررول 95% مرراء )كحررول 5هرر ا الئررورة وأي ررا  علرري  ررورة محلررول يحترروي  علرري

الكحول المردنتر )الر ي يحردث سيراا لتوا رة الطبيعيرة( سهرو  Denaturated alcoholالميمي 

كحول اإليثانول الغير  الل للشرب يتم تح يرة ع  ًريو إضاسة كميات  غيرة م  اليرم إلير  

سري بعرر   Denaturated alcoholييرتعمل هر ا الكحررول المردنتر مثرل الميثرانول أو الب رزي  و

المعامررل الكيماويررة والمئررانع )والترري سيهررا إضرراسة اليررم وتررؤثر علرري اسررتعمالة( وذلررك ألي هرر ا 

 انع والمعامل وتدسع ضريبة علية.المئ

  Methanolالميثانول

ر م   القردم مر  وذلك ألن  ل  Wood alcoholبع  األلياي ييمي الميثانول بكحول التشش 

يح ر األي بتعرري  الهيردروجي  وأول أكيريد الكربروي لردرجات  CH3OHالتشش، والميثانول 

مل م ر  يتيربش سري  10لرارة وضغ  عالية سي وجوا عامل مياعد. والميثانول سام جدا  )ه م 

مررل تتيرربش سرري لرردوث المرروت ويتأكيررد الميثررانول سرري الجيررم ليتحررول إلرري  300لرردوث العمرري 

دهيد ثم إلي لام  الفورميك، ولي ا متأكدي  هرل لرام  الفورميرك أو الفورمالدهيرد هري سورمال

وتيبش لدوث العمي كما سي لالرة الميثانول،كمرا أي ه رم  Retinaالتي تيمم  اليا شبكة العي  

سري الردم، والر ي يمكر  أي يرؤاي  Acidosisلام  الفورميك يتيبش أي ا  سي لردوث لموضرة 

الرر ي ييررتعمل سرري لالررة التيررمم بالميثررانول ولررام   Antidoteتريرراق إلرري لرردوث المرروت وال



الفورميررك هررو عرر  ًريررو شرررب محلررول بيكربونررات الئرروايوم لمعاالررة الحررام . وييررتعمل 

 وسي   اعة الفورمالدهيد: Varnishوالورنيش  Paintsالميثانول سي البوي  )اهاي( 

  

 

 : Propanol) isopropyl alcohol-(2كحول األيزوبروبايل 

 وتركيبة: Rubbing alcoholغالبا  ماييمي ه ا الكحول 

 

وييتعمل لغرض  ف  ارجة لرارة الجلد ليث يبرا الجلد بالتطراير وييراعد بر لك علري  فر  

يئررلش الجلررد  Astringentوهررو أي ررا  يعمررل كقرراب   Feverارجررة لرررارة الجيررم سرري الحمرري 

Hardens the skin  ويتف  م  لجم الق وات مما يحد مر  اإلسررازاتSecretions  وييرتعل

 والعطور وكريمات الجلد. Cosmeticsكم يش سي أاوات التجميل 

 :  Glycerol، الجلييرول  Ethylene glycol، اإليثلي  جليكول Mentholمي ثول 

 :Mentholمينثول 

كحول تربي ي ل  رائحة ال ع اع وييتعمل سي كريمات الحالقة، نق  الكحة والتي تيمي 

Mentholated .واليجائر ومعاجي  األس اي 

 

 

 

 Ethylene glycol :OH - 2CH2 CH -HOاإليثلين جليكول 

لراايتيررات اليريارات  Antifreezeوهو سائل لزج سام، وأهم اسرتعمال لر  هرو كم راا للتجميرد 

ليث أن  يتف  نقطة تجمد الماء. وييتعمل اإليثلي  جليكول له ا الغرض وذلك لر ئرة ال يربي 

ول وبان  المطلو سي الماء وويحدث تأكالت للمعااي ول  ارجة غلياي مرتفعة ع  الماء )ليث أن  

Formaldehyde 



التجمد راجع إلي وجروا ويتبتر سي الئيع(. واإليثلي  جليكول عديم اللوي، ولك  لوي م ااات 

 المواا اإلضاسية. 

 (:Glycerin)الجليسرين  Glycerolالجليسرول 

 

الجلييرول سائل أكثر لزوجة ع  اإليثلي  جليكول. ذو ًعم للو غير سام وي وب تماما  سي المراء 

ومرااة شرحمية تيرتعمل سري  Medicinesوه ا الئفات جعلتة مرااة محليرة جيردة، مر يش لألاويرة 

 للبوسات وسي المعامل الكيماوية )لوضع األنابيش الزجاجية  الل اليدااات المطاًية(.  اعة ا

، كريمات الجلرد  Cosmetics( سي أاوات التجميل Humectantوييتعمل أي ا  كمااة مرًبة )

ومر  اإلسرتعماوت الهامرة للجلييررول  –واألغ ية  Tobaccoوالد اي  Lotions، واللوسيونات 

 . Nitroglycerineهو استتدامة سي   اعة ال يتروجلييري  

أي الجلييرررول يتفاعررل مررع  لرري   1947عررام  Ascanio Sobreroاكتشررع العررالم البريطرراني 

أو  Nitroglycerineلرررام  ال يتريرررك والكبريتيرررك ليعطررري سرررائل يعررررا بال يتروجلييرررري  

Glyceryl trinitrate . 

 

 

 

( كمية  غيرة م  ه ا اليائل لدث إنفجار وم ر  ذلرك الوقر  Sobreroوع دما ست  ه ا العالم )

)سري لفرر  Peaceانتشرت مئانع ال يتروجلييري  وستعماوتة المتعداة سري الحررب وسري اليرلم 

الق رررروات والت ررررااق وإنهيررررار األاويررررة لعمررررل الطرررررق(. ولكرررر  سرررررعاي مانشررررأت مشرررراكل مرررر  

ال يتروجلييررري  ليررث أنرر  سررريع اإلنفجررار لرر ا سررإي مئررانع  كانرر  سررريعة اإلنفجررار ولكرر  عررام 

تيررمي األرض  Clay – like substanceأي مررااة تشرربة الطرري   Nobelوجررد نوبررل  1866

تمتا ال يتروجلييري  وعلي ذلك وي فجر ه ا اليائل اوي  Diatomaceons earthالدياتومية 

وال ي مرازال يعتبرر والرد مر   Dynamiteأي يتم  هرة ،وسمي  ه ا المااة الجديدة بالدي امي  

 . Explosivesأهم المتفجرات 



 Anginaوم  المدهش أي مااة ال يتروجلييري  تيتعمل أي ا  سي الطش لمعاجة الت اق الئدري 

pectoris  وسري هر ا الحالررة نجرد أي األعرراض الترري م هرا أوم الئردر الحررااة ت رت  مر  انتفرراض

سرياي الدم إلي القلش وال يتروجلييري  سواء سي الئورة اليائلة )المتفع بالكحول ليجعلة غيرر 

 قابل للفرقعة(.

 Smooth musclesأو سرري  ررورة أقررراص أو سرري  ررورة معجرروي ير رري الع ررالت الرقيقررة 

سررامحا  لزيررااة مرر  الرردم لتئررل إلرري القلررش  Arteriesالشرررايي   Dilateوعيررة الدمويررة ويوسررع لأل

 ويقلل أو يم ع م  األوم الئدرية.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الثيوكحوالت أو الثيوالت أو المركابتانات

Thioalcohols, Thiols or Mercaptans 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذلررك لقرردرتها علرري تكرروي   Mercaptansالكحررووت الكبريتيررة األليفاتيررة تيررمي المركابتانررات 

  مشتقات زئبقية غير ذائبة وهي تعتبر المشابهات الكبريتية للكحووت ولك هرا أقرل م هرا أهميرة مر

 .  R – SHال الية الكيماوية وتركيبها العام 

سالمركررش  Thiolوتيرمي بمجموعررة ثيرول  SHوالمجموعرة ال شرطة سرري الكحرووت الكبريتيررة هري 

C2H5SH  ييرمي إيثراي ثيرولEthan thiol  أو إيثراي مركابترايEthyl mercaptan  الثيرووت .

مر  هر ا الئرفة عر  ًريرو  Natural Gasذات رائحة كريهة واستفاات شركات الغاز الطبيعي 

إلرري الغرراز الطبيعرري )الميثرراي( العررديم  Methanthiolاضرراسة كميررات  ررغيرة مرر  الميثرراي ثيررول 

الرائحررة ليئرربل لرر  رائحررة ويمكرر  التعرررا بهررا علرري تيرررب أي غرراز قبررل لرردوث اي إشررتعال أو 

 انفجار.

 تحضير الكحوالت الكبريتية )الثيوالت(:

الكبريتيرة بتفاعرل هاليردات األلكيرل مرع كبريتيرد الئروايوم أو البوتاسريوم يمكر  تتليرو الكحرووت 

 الهيدروجي ي ليث ييتبدل الهالوجي  بمحموعة الكبريتيد:

  

 

 

 الخواص وتفاعالت المركابتانات )الثيوالت(:

( الثيووت لها  ا ية لام ية وكبيرة إذا ماقورن  بالكحووت ل ا تتفاعل مع القلويات مكونة 1)

 لا  ذائبة وتتحلل مائيا  بيهولة بعك  األلكوكييدات القلوية التي تكونها الكحووت: أمال

 



 

ويرجع ثبات ه ا األمالي إلي أي الثيووت تعتبر أكثر لموضة م  المراء سري لري  أي المراء أكثرر 

لموضة م  الكحووت. وتيتغل  ا ية ال وباي للثيووت سي القلويات سي تتليا البترول التام 

  المركابتانات الموجرواة سير  والتري ويرغرش سري وجواهرا لرائحتهرا وألي نروات  التراقهرا هري م

ثراني وثالررث أكيريد الكبريرر  وهر اي عبررارة عر  أندريرردي ألمراض تعمررل علرى تأكررل أجررزاء  وت 

اولتراق ، وتتم عملية التتلا م  ه ا المركابتانات بتحويلها إلي أماللها التي تر وب سري المراء 

 طاير أث اء عمليات التقطير.ووتت

( تتفاعل الثيووت مع ألماض الزئبقيك والف ة مثل كبريتور الهيدروجي  معطية أمرالي غيرر 2)

ذائبررة تتحلررل مباشرررة باأللمرراض القويررة ليررث ييررترجع األ ررل الثيررولي وذلررك كمررا يت ررل مرر  

 المعااوت:

 

 

 

( تتفاعل الثيووت مع الجواهر المؤكيدة التي تؤثر سق  علي ذرة الكبري  ذاتها وتبقي اليليلة 3)

 الكربونية بعيدة ع  أي تأثير وتتتلع نوات  األكيدة با تالا قوة الجوهر المؤكيد. 

 

 

( التي هي مر   رواص ذرة الكبرير  ،  - S  - S -وه ا التفاعل يئور ل ا سهولة تكوي  الرابطة )

 وثاني الكبريتيدات سهلة اإل تزال متحولة إلي ثيووت وذلك بالعديد م  عوامل اإل تزال.

 

 

وسرهولة التحررول بري  الثيررووت وثرراني الكبريتيردات مهررم جردا  سرري كيميرراء البروتي رات. أمررا إذا كرراي 

إلرري  الجرروهر المؤكيررد قويررا ، مثررل لررام  ال يتريررك ، سررإي مركررش ثرراني الكبريتيررد يتحلررل متأكيرردا  

لررام  كبريترروني: األلمرراض الكبريتونيررة لهررا  ا ررية التررأرجل مثررل األلمرراض الكربوكيرريلية ، 

Diethyl disulphide 



ولام  الكبريتيك ، وه ا مما ي في عليها ثباتا  ، سال تتأثر الجواهر المؤكيدة. وله ا األلمراض 

مشرررتقات كمشرررتقات األلمررراض الكربوكيررريلية مررر  هاليررردات وإسرررترات وأميررردات ، وكلهرررا يمكررر  

عليهررا بطرررق مشررابهة الطرررق المتبعررة سرري تح ررير مشررتقات األلمرراض الكربوكيررلية.  الحئررول

واأللمرراض الكبريتونيررة قويررة وتتررأي  إلرري مرردي بعيررد مثررل لررام  الكبريتيررك، ولرر ا سإنهررا ترر وب 

 بيهولة سي الماء.

 

 

 

 

 

 

 الباب الثامن

 الكحوالت العطرية

Aromatic alcohols 
 

هيدروكيريلي تتئرل سير  مجموعرة الهيدروكيريل باليليرلة الجانبيرة الكحول العطرري هرو مركرش 

األلكيلية، ويمك  تريفها علي أنها مشتقات عطرية للكحووت األليفاتية. وتقيم الكحووت العطرية 

إلرري كحررووت أوليررة وثانويررة وثالثيررة، وًريقررة تح رريرها مشررابهة لطريقررة تح ررير الكحررووت 

 األليفاتية.

 الكحووت العطرية األولية:وسوا ندرس ه ا 

ويمكرر  أكيرردتها إلرري  Neutralالكحررووت العطريررة مركبررات ذات رائحررة مقبولررة ومتعاالررة 

 Ethersوإيثيرررات  Alcoholatesاأللدهيرردات واأللمرراض الكربوكيرريلية المقابلررة. وهرري تكرروي 

لهرالوجي  وتتفاعل مع األلماض الهالوجي ية و ام  كلوريد الفوسفور سيحرل ا Estersوإسترات 

محرل مجموعرة الهيدروكيريل، وأي ررا  سإنهرا تعطري نفر  تفرراعالت اوسرتبدال ل رواة الب رزي  وهرري 

 بعك  الفي ووت وتكوي أماللا مع القلويات ووتعطي لوي مع كلوريد الحديديك.

  Benzyl alcohol (Phenylcarbinol)كحول البنزيل 

تر ) الت أو ب زوات( سي زير  الياسرمي  وهو أول ع و سي ه ا اليليلة ، ويوجد علي هيئة اس

 وغيرة م  الزيوت الطيارة.



 طرق التحضير:

 بالتحلل المائي لكلوريد الب زيل بواسطة أيدروكييد الئوايوم: -1

 

 وه ا الطريقة تيتعمل تجاريا  

برررا تزال الب زالدهيرررد بالزنرررك  -2

 ولام  الهيدروكلوريك:

 

 : Cannizzaroبواسطة تفاعل كانيزارا  -3

وه ا يتفاعل جزيئي  م  الب زالدهيد سي وجوا بيئة قلوية لي ت  كحول الب زيل وب زوات الئوايوم 

 . Crossed Cannizzaroوممك  أي ا  تح يرة ع  ًريو تفاعل 

 

 

 

 خواص كحول البنزيل: -

ير وب بقلرة سري المراء ولكر   –م لة رائحة  فيفرة مقبولرة 205سائل عديم اللوي ارجة غليانة 

 باشرة سي الكحووت واإليثير.ي وب م

تفاعالت كحول الب زيرل تشراب  التفراعالت التا رة برالكحووت األليفاتيرة وأي را  يعطري تفراعالت 

 اوستبدال التا ةبال واة العطرية.

 تفاعالت كحول البنزيل: -

 يتأكيد بواسطة لام  ال يتريك المتفع ليتكوي أوو الب زالدهيد ثم لام  الب زويك. -1

 

 مع إنطالق الهيدروجي . Sod benzoxideتفاعل كحول الب زيل مع الئوايوم مكونا ي -2



 

يتفاعل كحرول الب زيرل مرع  رام  كلوريرد الفوسرفور واأللمراض الهالوجي يرة مكونرا هاليردات  -3

 الب زيل.

 

 Benzylيتفاعل كحول الب زيل مع كلوريدات األلماض أو أنهيدريداتها مكونا  الت الب زيل  -4

acetate وتحدث أو تتكوي ًبيعيا  سي زي  الياسمي . األسترات 

 

 

 ممك  ا تزال كحول الب زيل بالهيدروجي  سي وجوا البالايم متحوو إلي التلوي . -5

 

وباإلضاسة إلي التفاعالت اليابقة سإي كحول الب زيل يظهر  وا ا عطرية ترجع إلي وجوا 

للقررة الب ررزي  إذ ممكرر  إجررراء نيترررة أو كبرتررة لرر . ومررع ذلررك يجررش أ رر  الحرر ر لم ررع التفاعررل مررع 

مجموعة الهيدروكييل ل ا سإن  م  الميتحي  ع د تح ير المشرتقات اإلسرتبدالية لكحرول الب زيرل 

يوجهرروا المجموعررات  CH2OH – CH2Clمل كلوريررد الب زيررل )ياللررظ أي مجمرروعتي أي ييررتع

الدا لررة علرري للقررة الب ررزي  إلرري موضررعي األرثررو والبررارا( ثررم يجررري عمررل تحلررل س حئررل علرري 

ر، التترردير الكحررول. وييررتعمل كحررول الب زيررل وأسررتراتة بئررورة موسررعة سرري  رر اعة العطررو

 الموضعي وسي التطهير.

 

 

 

 

 


