
 الفينوالت
Phenols 

 مقدمة :

مباشةرا  بالوقةة  العطرية   إريباطةامريبطة   (OH-) الهيدروكسةي هي المركبات العطرية  اليةي يويةوج معمو ة   الفينوالت

 .، وبعض منها له أسماء  ام الفينو يعيبر مشيةات من  األخرج الفينولي والمركبات  نفس  الفينو هو  الفينوالتوأبسط 

 Dihydric phenols الهيدروكسةي أو ثنائية   Monohydric phenols الهيدروكسي إما أن يكون أوادي   والفينوالت

 . Trihydric phenols الهيدروكسي أو ثالثي  

 

 

 

 

وأيضا   الفانيقياواليي يعطي طعم  Vanilin الفانيقينيكون مركبات طبيعي  هام  ومن أمثقيها  الفينوالتوبعض 

 :مركب

Tetrahydrourushiol : إيفيوهو المركب المهيج في سم   Principal irritant of poison ivy وكذلك  

Thymol الثيمو   . hookworms الشوكي والذج يسيعم  طبيا  في قي  الفطريات والديدان  

 



 :الهيدروكسيلأحادية  الفينوالتطرق تحضير  -

 

 

 :الصوديوم ليعطي هيدروكسيدمع  Sod. Arylsulphonatesـا بصهر  -1

 :يعطي الفينو  الور( وامض معدني)النايج بوامض الكبريييك  المصهوروبمعادل  
 

 

 

 

 

 

 .الفينوالتالطرق الهام  ليوضير  إودجوهي 

 .األزونيمباليةطير البخارج لموقو  كبرييات ثاني  الفينو ، فمثال  نوص   قي األزونيمباليوق  المائي ألمالح ثاني  -2

. باليةطير بالبخار( المخقوط)من النايج  الفينو ويفص    

 



 :لمفينوالتالخواص الطبيعية  -
يتحول ( ليا رائحة خاصة)صمبة أو تكون عمي ىيئة سوائل، وىي عديمة المون  بممورات الفينوالتأما أن تكون 

ويمكن تقطيرىا بدون تحطم . بتعرضيا لميواء والضوء، وذلك يرجع إلي أكسدتيا Pinkلونيا إلي المون القرموزي 
وىي أحماض ضعيفة ومحموليا . تذوب بقمة في الماء ، بينما تذوب مباشرة في اإليثير واإليثانول –وتتطاير بالبخار 

كميا مواد سامة وليا خواص مطيرة أي تستعمل كمطيرات . المائي لو تأثير حامضي عمي عباد الشمس
Antiseptics مباشرة عمي المرضي ألنو كاو الجمد ولكنو مازال يستعمل لتنظيف األجيزة  الفينول اليستعمل واألن
 .الجراحية والطبية

 



 :الفينولتفاعالت  -
مميزة  ىاصية، وىذه الخاصية الحديديك كموريدمع  Violetلون بنفسجي  الفينوليعطي  -1

 . C(OH) – (enols)لممركبات التي تحتوي المجموعة 
 .مع القمويات القوية  Phenoxidesالـمسمك الحامض الضعيف مكونًا  الفينوليسمك  -2 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Carbolic acid الكربونيكحامض ضعيف عن حامض  والفينول
 

   الصوديوم ثم يمرر فيو  ىيدروكسيدبجعل المحمول قموي بواسطة  الكربوكسيميةعن األحماض  الفينول، لذا يمكن فصل 

 من ممحة الفينولفينطمق  أكسيد الكربونثاني 
 

 أما أمالح األحماض اإليثيرثم يستخمص بواسطة  الصوديومي

 .بواسطة ثاني أكسيد الكربون التتحطم الكربوكسيمية



ولكن الناتج  الكموروبنزينليعطي كمية صغيرة من  الفوسفور كموريدمع خامس ( الفينول) الفينوالتتتفاعل  -3
 : Triphenyl phosphateاألساسي يكون 

 

 :Reduction اإلختزال -4
 :ساخنة خارصينعمي حبيبات  بخارة بامرارإلي البنزين وذلك  الفينوليمكن اختزال 

 



بواســطة الييــدروجين عنــد ضــغط عــالي وبمســاعدة عامــل مســاعد مثــل النيكــل محصــواًل كبيــرًا مــن  الفينــولويعطــي اختــزال 
 . Gyclohexanolوىو في الحقيقة  ىيدروفينولسداسي 

 : األمونياالتفاعل مع  -5 

 :كعامل مساعد الخارصين كموريدأو في وجود  األمونيامع  بتسخينةإلي أنيمين وذلك  الفينوليمكن تحويل 

الموجودة عمي حمقة البنزين مجموعة معطية لإللكترونات وىي توجو  الييدروكسيلوكما نعمم فإن مجموعة 
 الفينولفي  البنزينيةعمي الحمقة  األلكترونيةوبارا، ويؤدي ارتفاع الكثافة  أورثوالمجموعات الداخمة إلي الموضعين 

 .ومن أمثمة التفاعالت االستبدالية الفينولإلي سرعة االستبدال عمي حمقة بنزين 



 :الفينوالت همجنة (1)
ولكــن بمعاممــة  tribromophenol-2,4,6المــائي ليتكــون  البــرومينمباشــرة فــي محمــول  الفينــوالت تتبــروم
 .p-bromophenol. البارابروموفينولالكربون يتكون غالبًا  كموريدفي رابع  بالبرومين الفينول



 :الفينوالت نيترة (2)
المخفف عمي درجة حرارة الغرفة ويتكون كل  النيتريكبواسطة المحمول المائي لحامض  الفينول نيترةيمكن 

 ذوبانةدرجة  األرثونيتروفينولبالتقطير بالبخار حيث أن  النيتروفينولويفصل مشابيي  والبارانيتروفينول األرثومن 
 .الجزئىيدروجيني داخل نفس  إرتباطفي الماء منخفضة ولكنو عالي التطاير وذلك لوجود 

 
 

 

 :األتيةفي المجاالت  الفينولويستعمل  -
 .والمراىم –محاليل الغسيل  –كمطير من أنواع الصابون  -1
 .كمادة حافظة في األحبار -2
 (.البكاليت)في صناعة البالستيك  -3

 .البكريكفي تحضير حامض  -4
 .الصبغاتفي صناعة  -5
 .  الحمقي المحتاج إليو كمذيب لممطاط والورنيش اليكسانوللتصنيع  -6

 



 الباب التاسع

     Ethers اإليثيرات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعتبر  وتستخدم كمذيبات عضوية  ووىى مركبات عضوية غير نشطة كيماويا  R – O – Rمواد صيغتيا العامة  يثيرات اال
 األلكاناتىيدروجين من جزيئين مختمفين أو متشابيين من جزيئات  ذرتىعمييا باستبدال  نتحصل لاللكاناتمشتقات  انيا

 بواسطة ذرة أكسجين ثنائية التكافؤ 

 

Ethane Diethyl ether 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2 O(Cn H2n+1)لذا تكون صيغتيا العامة 

 .لمماء تم فييا استبدال ذرة أيون أيدروجين الماء بأصمين ألكيمين  األلكيلويمكن اعتبارىا أيضًا أنيا مشتقات ثنائية 
في الماء  التذوبنجد أنيا عمميًا  بالكحوالتأيدروجين عمي ذرة األكسجين لذا وبمقارنتيا  ذرات النجد اإليثيراتوفي  

 .المعدنية لألكاسيدمناظرات  اإليثيراتكما يمكن اعتبار . وكيماويا نجدىا خاممة
 



Sod. oxide 

Na2 O (C2H5)2 O 

Ethyl oxide (Diethyl ether) 

 األكاسـيد، أيضـًا متأينـةمركبات تعاونيـة غيـر  اإليثيراتبينما  متأينةالمعدنية أمالح  األكاسيدالسطحي ألن  التشابةوىذا 
 . مواد متعادلة اإليثيراتفي خواصيا بينما  حامضيةالمعدنية إما أن تكون قاعدية أو 

Ethanol Anhydride of ethanol 

 
 :الكربوكسيميةاألحماض  أنييدريدات، كما في حالة الكحوالت أنييدريداتأنيا  اإليثيراتأيضًا يمكن اعتبار 

 
 
 
 

 .يمكن أن تتحول معطية جزيئات الكحول األصمي اإليثيراتاألحماض وذلك حيث أن  أنييدريداتوىي تشابو 



 :  اإليثيراتتسمية  -

 
وذلك عمي حسب ( إيثيرات مختمطة)، أو تكون إيثيرات غير متجانسة ( اإليثيرات البسيطة)إما أن تكون متجانسة  اإليثيرات

 :تكون مجموعتي األلكيمي المتصمتين بذرة األكسجين متشابيتين أو مختمفتين، لذلك فإن اإليثيرات يكون ليا التراكيب
 

R – O – R    R – O – R' 

Symmetrical ether               Unsymmetrical ether 

 

 

 :طريقة التسمية العامة -1
 dialkyl ethersألكيل أيثير كـثانىالمتجانسة  اإليثيراتتسمي 

 :  إيثيرمتبوعة بكممة  األلكيلأو يكتب اسم مجموعة 

CH3 O CH3      Methyl ether = Dimethyl ether  

 

Methylethylether 

Methyliso-prpylether 

 
 : إيثيرككممات منفصمة ثم يضاف كممة  األلكيلالمختمفة فتكتب اسم مجموعتي  اإليثيراتأما 

 



 : IUPACالطريقة المتسمسمة  -2
  alkoxy (-RO)يستعمل النظام العام في التسمية ، إما في اإليثيرات المختمطة فتعتبر كمشتقات ألكوكس  لإليثيراتبالنسبة 

 :األصمي الييدروكربونيختار أطول سمسمة كربونية مرتبطة باألكسجين عمي أنيا  األسموعند اشتقاق  لمييدروكربونات
 

1-Methoxypropane  

2- Ethoxypentane  

والتي تكون فييا ذرة األكسجين بين ذرتي الكربون المتجاورتين،  Cyclic ethersالحمقية  اإليثيراتأما 
ويمكن أيضًا أن تسمي بأكسيدات  Epoxy compoundsأو تعرف بالـ  Oxidesفتعرف باألكسيدات 

 :لأللكانات األيبوكسيالمقابمة أو مشتقات  األلكينات
 

Epoxyethane = Ethylene oxide 

1,2-  Epoxypropane = Propylene oxide 



 :  Isomerism التشابة -

 

Ether     Isomeric alcohol  
CH3 – O – CH3   CH3 – CH2 – OH 

Dimethylether    Ethylalcohol 

CH3 – O – C2H5                   CH3 – CH2 – CH2 – OH 
Methylethylether    -1                    Propanol 

    CH2 CH – OH – CH 3  

    -2 Propanol 

 

ذا أن ليما رمزا تركيبيًا واحد، لكنيما يختمفان في ، ل الييدروكسيلأحادية  الكحوالتتشابيا تركيبيا مع  اإليثيراتتظير 
 نوع المجموعة الفعالة الموجودة بكل منيما،

 Functional isomerismبالـ  التشابةويسمي ىذا النوع من 

 



 :اإليثيراتالطرق العامة لتحضير  - 
 :الكحوالتالماء من  ازالة( 1)

، لذا فإن التفاعالت المؤدية إلي ىذين النوعين من الكحوالتىي نواتج لنزع الماء من  األوليفيناتذلك وك اإليثيرات
لذا فإنو يجب توفير الظروف المثمي لمتفاعل . المركبات تكون في تنافس دائم، ويعتمد الناتج النيائي عمي ظروف التفاعل

 .حيث أنو عند تحضير أي منيما فإن ذلك يكون دائمًا مصحوبًا بكمية كبيرة أو صغيرة من المركبات الثانوية
  

جزئ ماء من جزيئين من جزيئات الكحول األولي أو الثانوي تحت ظروف تفاعل أخف  بازالة اإليثيرويمكن تحضير 
 .بانتزاع جزئ واحد من الماء من جزئ واحد من الكحول األوليفيناتمن تمك التي تستخدم لتحضير 

 

 

:ذا التفاعل كاألتيوميكانيكية ى  



 :الناتج يمكنو أن يتفاعل كاألتي الكربونيموأيون 

 :  ذه التفاعالت إلي حد ما حسب ظروف التفاعلويمكن أن تحدث ى

أو اسـتر حـامض الكبريتيـك أو  األوليفينأي مقدار يذكر من  اليتكونكانت كمية الماء الموجودة كبيرة فإنو  اذا (1)
 .جية اليمين( 1)، لذا ينحاز التفاعل رقم  اإليثير

فـإن اإلتـزان يكـون فـي جانـب تكـوين ( اليكون ىناك فائض من الماء أو الكحـول)وعند درجات الحرارة المرتفعة  (2)
 (.2)األوليفين كما في التفاعل 

نجـد أن ( 2)أما في وجود زيادة من حامض الكبريتيك بحيث تكون درجة الحـرارة أقـل مـن الالزمـة لمتفاعـل رقـم  (3)
 .يسود، وبو يمكن الحصول عمي ناتج عال من استر حامض الكبريتيك( 3)التفاعل رقم 

 .ىو السائد( 4)الناتج يكون التفاعل رقم  اإليثيروفي وجود فائض من الكحول وعند درجة حرارة كافية لتقطير  (4)



ذي يمكن تحضيره إما بتفاعل ال الكبرتيكحامض  إيثايل السترصناعيًا بطريقة التحمل الكحولي  اإليثيرويمكن تحضير 
:مع حامض الكبريتيك اإليثايلأو بتفاعل كحول  اإليثيمينحامض الكبريتيك مع   

 

 

 
 
 
 
 

المســـتمرة ، وال داعـــي لعـــزل األســـتر المتكـــون بـــل يكتفـــي بالســـماح لمكحـــول  األســـترةذه الطريقـــة صـــناعيًا باســـم وتســـمي ىـــ
مــع مالحظــة أن . بالوصــول باســتمرار فــي خمــيط التفاعــل مــن جيــة ، واســتقبال اإليثيــر بعــد تقطيــره مــن الجيــة األخــري 

ألننا نحصل عميو ثانية في ثاني خطوة ، ولكن استمرار العمل يؤدي إلي تخفيفو مما يؤدي إلي خفـض  اليستنفذالحامض 
 .الناتج من اإليثير ، لذا يجب أن ترفع درجة تركيز الحامض كل فترة



 : Williamson synthesisطريقة وليمسون ( 2)
 :األلكيل كبريتوناتأو كبريتات أو  ىاليداتالمعدنية مع  األلكوكسيداتوفييا يتم التفاعل بين 

 

العطرية ليس ليا من  اليالوجينيةمجموعة أريل ألن المركبات  بيا ايثيراتىذه الطريقة لتحضير  والتصمح
 :ىذا التفاعل باتمامليا  مايسمحالنشاط الكيماوي 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ألنـو تحـت ظـروف التفاعـل  الثالثيـة األلكيـل ىاليـداتمـن  الثالثيـة اإليثيراتلتحضير  التصمحوىذه الطريقة 
 :أوليفيناتمعطية  اليالوجينيجزيئا من الحامض  الياليداتتفقد ىذه ( قواعد شديدة) األلكوكسيداتووجود 



 :ثالثيكحول  ألكوكسيدألكيل أولي مع  ىاليدعن طريق تفاعل  الثالثي اإليثيرولكن يمكن تحضير 
 

  Ag2 O . مع أكسيد الفضة الجاف األلكيل ىاليداتالبسيطة بواسطة غميان  اإليثيراتيمكن تحضير ( 3)

 



 .المختمفة اإليثيراتالمختمفة يمكن استعمال ىذه الطريقة في تحضير  األلكيل ىاليداتوباستخدام خميط من 
 : لإليثيراتالخواص الطبيعية 

 .سوائل عديمة المون ذات رائحة مقبولة اإليثيرات•
 (حيث أنيما غازات  Dimethyl ether and methyl etherالـباستثناء )
بدرجـة عاليـة ودرجـة غميانيـا منخفضـة  لإلشـتعالشديدة التطاير وبخارىا قابل  اإليثيراتاألفراد األولي في سمسمة  •

ـــرا عـــن درجـــات غميـــان مقابالتيـــا مـــن  ـــدرة الكحـــوالتكثي عمـــي تكـــوين روابـــط  اإليثيـــرات، ويرجـــع ذلـــك إلـــي عـــدم ق
 .ىيدروجينية

تــذوب األثيـــرات  فـــي المـــاء بقمــة جـــدا وكثافتيـــا أقـــل مــن الواحـــد ، ولكنيـــا تـــذوب فــي المـــذيبات العضـــوية مثـــل  -3
الكموروفــوم والبنــزين وعــدم ذوبانيــا فــي المــاء راجــع إلــي عــدم مقــدرتيا عمــي تكــوين روابــط ىيدروجينيــة مــع جزيئــات 

 .الماء
 : درجة الغميان والكثافة تزداد كمما زاد الوزن الجزيئي  -4



Et-Me-ether Di-Et-ether Me-Pro-ether 

Sp. Gr        0.72       0.71       0.74 

b.p        7.90      35.00        39.00 

 .تستخدم بكثرة كمذيبات ومركبات عضوية غير نشطة كيماويا  اإليثيراتتعتبر  -5
، لـذا بيـااألفراد األولي منيا تسـتعمل كمـواد مخـدرة عامـة حيـث أنيـا تحـدث تبريـدا شـديدًا ومحميـًا لمجمـد المعامـل  -6

 .  يمكن استعماليا كمخدرات موضعية في العمميات الجراحية الصغيرة

لدرجـة الحـرارة، لـذا فإنيـا  إنخفاضاتحدث  يتطايرىاسوائل متطايرة والتي  اإليثيراتوكما ذكرنا فان األفراد األولي من 
 .  Refrigeratorsتستعمل كمبردات 



 الخواص الكيميائية لإليثيرات:
وذرة أكسجين  ألكيميينمن أصمين  اإليثيراتتتكون  R – O – R أي  األلكاناتكما تتفاعل  األلكيمية، وتتفاعل األصول  

القوي بين ذرتي  اإلرتباطفيو خامل وبعكس ( المرتبط بذرتي كربون) اإليثيري، أما األكسجين اليمجنةتقوم بتفاعل 
كربون فان الرابطة بين األكسجين والكربون تكون غير ثابتة بدرجة كبيرة، ولكنيا تحت الظروف العادية تكون  –كربون 

ثابتة ولكن عند كسر الرابطة بين األكسجين والكربون فانيا يمكن أن تتفاعل مع الماء واألحماض وخامس كموريد 
.الفوسفور  

أنو في الظروف العادية  اذتعتبر مواد خاممة  فانيالذا  اإليثيراتونظرا لغياب المجاميع الفعالة والروابط المزدوجة في 
والقمويات واألحماض المخففة أو معدن الصوديوم عمي البارد وىي  األمونيامع معظم الجواىر الكيماوية مثل  التتفاعل

.اإلختزالأيضًا غير قابمو لألكسدة أو   

 أواًل : تفاعالت االستبدال عمي األصول األلكيمية:
يعتمد عمي ظروف التفاعل وأول  اإلستبدالفانو يحدث استبدال ومدي  البرومينأو  بالكمورين اإليثيرعند معاممة 

فمثاًل اإليثير العادي ( ذرة كربون ألفا)ىو األيدروجين المتصل بذرة الكربون المتصمة مباشرة باألكسجين  مايستبدل
:يتفاعل مع الكمورين في الظالم ليكون   



1,2 dichlorodiethylether 

 : Perchlorodiethylether: أما في وجود الضوء فانو يتكون
 

وىــذا التفاعــل مبنــي عمــي أســاس تكــون األصــول الحــرة ، واإلســتبدال عمــي ذرة كربــون ألفــا مباشــرة وذلــك نظــرًا لثبــات نــاتج 
 :التأرجح اإلنتقالي



 :تفاعالت اإلضافة إلي ذرة األكسجين: ثانيًا 
 

 :  البيروكسيداتلميواء أو األوزون تتكون  اإليثيراتأنو بمالمسة 

ويالحـظ أن فـوق األكسـيدات ىـذه درجـة غميانيـا أعمـي مـن . وغيـاب الرطوبـة .U. V الــوممـا يسـاعد حـدوث ىـذا التفاعـل ىـو 
بـالتقطير يجـب الـتخمص مـن مثـل نـواتج األكسـدة ىـذه قبـل عمميـة التقطيـر  اإليثيـراتنفسيا، وعنـد تنقيـة  اإليثيراتدرجة غميان 

 .ويمكن التخمص منيا باضافة عامل مختزل مثل كبريتات الحديدوز( ألن فوق األكاسيد المتكونة شديدة اإلنفجار)



 : salt Oxonium األكسونيمممح  اإليثيراتتكون ( ب)
 عندما تتحد مع األحماض المعدنية القوية

 

Oxonium salt  

 
. 

وىذه األمالح ثابتة فقط عمي درجات الحرارة المنخفضة أو في التركيزات العاليـة مـن األحمـاض ، وبـالتخفيف تتحـول إلـي اإليثيـر 
 .األصمي والحامض اليالوجيني

 (: O –C)التفاعالت المنية عمي كسر الروابط : ثالثًا 

 : Hydrolysisالتحمل المائي ( أ)
 :الكحوالتلتكون   C – Oمع الماء أو تعامل بالبخار فإنيا تتحطم عند رابطة واحدة من الروابط  اإليثيراتعندما نغمي 



. 
 :اليالوجينيةالتفاعل مع األحماض ( ب)

عمي البارد ينكسر كسرًا غير متجانس ليكون جزئ كحول  الييدروأيوديكبحمض  اإليثيرعندما يعامل  
أجري التفاعل عمي درجة حرارة مرتفعة وفي وجود زيادة من الحامض  اذاألكيل، ومع ذلك فإنو  وىاليد

 :ألكيل وماء ، فمثالً  ىاليدالبسيطة تعطي  اإليثيراتفإن  اليالوجيني
 

يزداد في وجود األحماض اإليثيراتومعدل سرعة تحمل   

 .األلكيل ىاليدات مخاليطالساخن لتعطي  الييدروأيوديكالمختمطة مع حامض  اإليثيراتوكذا تتفاعل 



Protonated ether 

 
يعتبر  اليوديدوذلك ألن أيون  اإليثيراتفي ( C – O)من أنسب الجواىر لكسر الرابطة   ( HI) الييدروأيوديكويعتبر حامض 

من أنشط الجواىر المحبة لممراكز الموجبة والذي يمكن أن يعمل في وسط شديد الحموضة، ويعتقد أن ىذا التفاعل يبدأ عن 
 :كاألتي األكسونيمطريق تكوين أيون 

 

ويالحظ أن الرابطة التي تنكسر ىي الرابطة بين األكسجين وكربون المجموعة األكثر دفعًا لأللكترونات لتعطي الكحول وأيون 
 :الكربونيم

 



 ( :-I) األيودينالناتج يكون حساسًا لممياجمة بواسطة الجواىر المحبة لممراكز الموجبة مثل  الكربونيموأيون 

 :اإليثيل يوديدويتكون  HIويتفاعل الكحول الناتج في حالة وجود زيادة من حامض 
 

 :من الثانوية وىذه أكثر من األولية لأللكتروناتأكثر دفعًا  الثالثية األلكيلويالحظ أن مجموعة 



كانت مجموعتا  اذا األلكيل يوديدىو خميط من ( HI)بواسطة  اإليثيرفي ( C – O)النتيجة الطبيعية لكسر الرابطة  اذا
 . المستعمل اإليثيرفي  محتمفتين األلكيل

ألكيل ومعو فينول  يوديدفإنو يتكون في ىذه الحالة  Arylأريل  واألخريألكيل  اإليثيركانت احدي المجموعتين في  اذاأما 
 وذلك ألن الرابطة

 

   
 

O C – في الفينول تقاوم بشدة عممية الكسر.  
 

:أما اذا كانت المجموعتين مجموعتا أريل فإنو اليحدث تفاعل   

Tert-butyl hydrogen sulfate 

 
، ومـع األكسـونيم، فيمـا عـدا أنـو يـذيبيا ليكـون أمـالح اإليثيـراتويالحظ أن حـامض الكبريتيـك المخفـف البـارد لـيس لـو تـأثير عمـي 
 اإليثيــلبســيولة معطيــًا جــزئ كحــول وكبريتــات ( C – O)ذلــك فــإن محمولــو إذا ســخن فإنــو يصــبح قــادرًا عمــي كســر الرابطــة 

 .الييدروجينية



 .  Alkyl hydrogen sulfate: وفي حالة زيادة من الحامض فإن جزئ الكحول المتكون يتفاعل معو ليكون

يثيرات  :Sulphides( Thioethers(( الكبريتيدات) الثيوا 
 :تحضيرها( أ)

 

يثير إيثايل ميثيلأو مثل  كبريتيد إيثايلأو ثاني  ثيوأيثيرمثل  ثيوايثيراتيمكن تحضير   C2H5:  كبريتيـد ايثايـل ميثايـل، أو  ثيـواي

– S – CH3 وذلك كما يمي: 

.اإليثيراتوىذا يماثل تحضير   



 :Reactionsتفاعالتها ( ب)
 :فيما يأتي اإليثيرات ثيويمكن تمخيص تفاعالت 

 .في الوسط القموي ، كما أنيا التتفاعل مع أكسيد الزئبق ثيواإليثيراتال تتأثر  -1
خاص بذرة  إالكتروناتبتكوين رابطة ممولة من جانب واحد عن طريق زوج  األلكيل ىاليداتمع  اإليثيرات ثيوتتفاعل  -2

 :  سمفونيم ميثايلثالث  بروميد، من ذلك تحضير  السمفونيم ىاليداتالكبريت، وينتج عن ذلك 

 

(Trimethyl sulphonium bromide( 



R3 S السمفونيمثالث ألكيل  وىاليدات
+ X- السالب  اليالوجينالموجب وأيون  السمفونيمكمية في محاليميا إلي أيون ثالثي  تتأين

R3 S السمفونيم ىيدروكسيداتوتعتبر أمالحًا لمركبات 
+ OH- شديدة القاعدية. 

 .الموجب األمونيومالتي تشتمل عمي أيون رباعي  Quaternary ammonium األمونيومأمالح رابع  تشبةوىذه األمالح 
 

Diethyl sulphoxide 
Diethyl sulphoxide 

 
، ونــواتج األكســدة عبــارة عــن مركبــات ثابتــة اإليثيــراتمــع الجــواىر المؤكســدة بســيولة وتختمــف فــي ىــذا  اإليثيــرات ثيــوتتفاعــل  -3

وال نظيـر ليــا فـي مركبــات األكسـجين، حيــث أن مركبــات  Sulphones والســمفون Sulphoxide السمفوكسـيدتعـرف بمركبــات 
 .  عديمة المون Ether peroxides اإليثيرفوق أكسيد 


