الباب السادس
المشتقات الهالوجينية لأللكانات
HALOGEN DERIVATIVES OF THE ALKANES
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا القسم من المركبات نحصل علية باستبدال ذرة أو أكثر من ذرات هيدروجين الهيدروكربون بواسطة عدد مقابل من
ذرات الهيدروجين ،وهي إما أن تكون أحادية أو ثنائية أو ثالثية الهيدروجين....إلخ .و يتوقف ذلك على عدد ذرات الهيدروجين
المستبدلة بذرات هالوجين (مثل الفلور ،الكلور ،بروم و يود) في الجزئ ،فمثالً من الميثان يمكن أن تحصل علي أربعة مشتقات
كلورينية:
CH3Cl = Methylchloride = Monochloromethane
CH2Cl2 = Methylenechloride = Dichloromethane
CHCl3 = Chloroform = Trichloromethane
CCl4 = Carbon tetrachloride = Tetrachloromethane
والمشتقات أحادية الهالوجين والتي تسمي هاليدات األلكيل من أهم المركبات العضوية األليفاتية حيث يتم عن طريقها
تخليق عدد الحصر له من المركبات العضوية.

ويوجد تشابة سطحي بين المشتقات العضوية الهالوجينية والمشتقات الهالوجينية غير العضوية:
C2H5 I
C2H4 Br2
CH Cl3
Ethyliodide Ethylenebromide
Chloroform
Na I
Ca Br2
Al Cl3
Sod.iodide Calcium bromide
Aluminium chloride
وهو تشابة سطحي في التركيب فقط ألن المشتقات الهالوجينيةة غيةر العضةوية متةينةة ،فةضذا أ ةفنا محلةول نتةرات فضةة
إلي يوديد الصوديوم يترسب يوديد الفضة ،أما المشتقات الهالوجينية العضوية فهي غير متةينة.
المشتقات أحادية الهالوجين للهيدروكربونات المشبعة (األلكانات)
ALKYL HALLIDES
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تتكون بإستبدال ذرة هيدروجين من المركب الهيدروكربوني بواسطة ذرة هالوجين واحدة.

طرق تسمية هاليدات األلكيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الطريقة العامة:
وتتم بكتابة اسم مجموعة األلكيل متبوعاً باسم الشق الهالوجيني

Tert-amyl bromide

Isopropyl bromide

Methyl iodide

( )2طريقة  :IUPACوتتم بض افة المقطع halo
(فلورو أو كلورو أو برومو أو أيودو) مباشرة قبل اسم الهيدروكربون األصلي ،
أما المشتقات المعقدة فضننا نستعمل طريقة الترقيم:

3bromo-2methylbutane

1-iodopropane

Chloroethane

طرق تحضير هاليدات األلكيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أولا :الهلجنة المباشرة لأللكانات:
Methylchloride

ثانياً :اضافةًهاليداتًالهيدروجينً(األحماضًالهالوجينية)
H3C- CH2I

H2C=CH2 + H I

Iodide ethan
ethylene

ثالثا :من الكحولت:
تحضر هاليدات األلكيل بتفاعل الكحوالت مع األحماض الهالوجينية ،ويوصي بضستعمال هذه الطريقة لتحضير
بروميدات األلكيل ويوديداتها (الناتج أعلي من )% 90

وهو تفاعل عكسي ،ولجعلة يسير في إتجاة تكون هاليدات األلكيل
يضاف مادة إلزالة الماء ،ويستعمل غالبا ً كلوريد الزنك الالمائي.
وإلنتاج بروميدات األلكيل صناعياً ،يخلط الكحول مع حامض
الهيدروبروميك وحمض الكبريتيك ويغلي المزيج لمدة ساعتين تقريبا ً
في دورق مزود
بمكثف راد ،وعند نهاية الوقت يفصل بروميد األلكيل ميكانيكيا ً أو
بالتقطير.

ويمكن تحضبر هاليدات األلكيل بإمرار خليط من أبخرة الكحول،
هاليدات الهيدروجين علي عامل مساعد ساخن مزيل للماء

وهذه الطريقة ممتازة لتحضير هاليدات األلكيل في المعمل وعلي المستوي التجاري.
وتتحول الكحوالت الثالثية إلي الكلوريدات بسرعة وبمحصول جيد حتى بدون إضافة كلوريد الزنك

وتحضر هاليدات األلكيل أيضا ً بتفاعل الكحوالت مباشرة مع
كلوريد الثيونيل SOCl2

وتهرب الغازات المتكونة تاركة هاليد األلكيل النقي
كما يمكن تحضير هاليدات األلكيل بسهولة بتفاعل
الكحوالت مع هاليدات الفسفور.

الخواص الطبيعية لهاليدات األلكيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1األفراد األولي إما أن تكون غازات عديمة اللون أو سوائل متطايرة ذات رائحة إيثيرية حلوة،
واألفراد األعلي مواد صلبة عديمة اللون.

 -2لها درجات غليان و كثافة تختلف حسب نوع الهالوجين كاألتى:
اليوديد > البروميد > الكلوريد > الفلورين
 -3هاليدات األلكيل تذوب بقلة جدا ً في الماء ،و يعود السبب في ذلك إلى عدم تكوين روابط
هيدروجينية بين جزيئاتها و جزيئات الماء ،ولكنها تذوب مباشرة في المذيبات العضوية.
 -4تتحطم بعض المشتقات بالضوء مثل يودات األلكيل.
 -5عند احتراق هاليدات األلكيل يتلون اللهب باللون األخضر.

التفاعالت الكيماوية لهاليدات األلكيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاليدات األلكيل تتكون مةن جةزأين  :األصةل الهيةدروكربون وذرة الهةالوجين  ،وعةادة الجةزي الهيةدروكربوني امةل فةال يتفاعةل مةع
معظةةم الجةواهر ولكنةةة يماثةةل األلكانةةات فةةي تفاعلةةة مةةع الهالوجينةةات (تفاعةةل اسةةتبدالي يسةةمي  )Halogenation( :منتجةاً مشةةتقات
عديدة الهالوجين أما ذرة هالوجين هاليةد األلكيةل فهةي نشةطة جةداً ،ويمكةن اسةتبدالها بسةهولة بواسةطة ذرات أو مجموعةات عديةدة فهةي
لهةةذا السةةبب مةواد بينيةةة ذات قيمةةة كبيةرة فةةي تحضةةير العديةةد مةةن المركبةةات العضةةوية وتفةةاعالت اسةةتبدال ذرة هةةالوجين هاليةةد األلكيةةل
بواسطة جوهر محب للشحن الموجبة يمكن تو يحها كالتالي:

فالرابطة التعاونية بين ذرة كربون األصل األلكيلي وذرة ( )Xالهالوجين تنكسر كسرا ً غير متجانس في وجود
النيكليوفيل  Nu:الناتج عن الكسر وفي الوقت نفسة ينتج نيكليوفيل أخر
ومن أمثلة تفاعالت هاليدات األلكيل مايلي:

تفاعالت األستبعاد
هى عكس تفاعالت األضافة حيث يتم فقد ذرتى من الذرات
التى توجد على ذرتى الكربون المتجاورتين
التفاعل مع الماغنوسيوم لتكوين جوهر جرينارد

( )1اختزال هاليدات األلكيل بواسطة الزنك وحامض الهيدروكلوريك ينتج عنه ألكانات:

Ethane

Ethyl iodide

( )2بمعاملة هاليدات األلكيل بواسطة الصوديوم أو بودرة الزنك ،فإن األصلين األلكيليين لجزيئين من
هاليدات األلكيل يلتحما ليكونا ألكانات أعلي في طول السلسلة Wurtz reaction

( )3بتسخين هاليدات األلكيل مع بوتاسا كاوية كحولية فإنها تعطي الكينات Alkenes

وحيث أن الكحول (مذيب) مادة مستقطبة (متأينة) وتوجد في المحلول كأيونات إيثوكسيد ( )C2H5O-فإنها تسبب
تأين هاليد األلكيل وينتج أيون هالوجين سالب ،أما ذرة الكربون المجاورة لذرة الكربون المحملة بشحنة موجبة
(وذلك بعد فقد أيون الهالوجين السالب) فإنها تفقد بروتون ،والذي يتحد بأيونات الهاليدات الناتجة في الخطوة
األولي:

ويعمل هيدروكسيد البوتاسيوم علي إزالة هاليد الهيدروجين فور تكونة.
Sod. acetylide
Propyne
( )4تتفاعل هاليدات األلكيل مع أسيتيليدات الصوديوم لتكون األلكاينات األعلي:

( )5تتفاعل هاليدات األلكيل مع البوتاسا الكاوية المائية أو أكسيد الفضة المبلل ()Ag OH
مكونة الكحوالت المقابلة :

( )6تتفاعل هاليدات األلكيل مع األلكوكسيدات أو أكسيد الفضة الجاف مكونة إيثيرات:

وميكانيكييه هذا التفاعل تتم عن طريق أن ايثوكسيد الصوديوم يتأين معطيا ً نيكليوفيل اإليثوكسيد
( )C2H5O-والذي يسبب كسر الرابطة ما بين الهالوجين وذرة كربون األصل األلكيلي كسرا ً غير متجانس
فينتج أيون كربونيم يتحد معة أيون اإليثوكسيد السالب  ،وبذلك يتكون اإليثير:

( )7تكون هاليدات األلكيل بتفاعلها مع األمونيا الكحولية األمينات وأمالح األمونيوم الرباعية :

Ethylamine

Diethylamine

Triethylamine

Tetraethylammonium iodide

( )8تتفاعل هاليدات األلكيل مع سيانيد البوتاسيوم الكحولي معطية النتريالت المقابلة ( )Nitrilesوالتي
بتحللها بواسطة األحماض المعدنية تكون أحماض كربوكسيلية:

Ethyl nitril

Propionic acid

وهذا التفاعل مفيد في بناء أيون السيانيد يعمل كنيكليوفيل كربوني:

( )9تتفاعل هاليدات األلكيل مع أمالح الفضة لألحماض الكربوكسيلية مكونة استرات:

Ethyl acetate

Silver acetate

( )10تتفاعل هاليدات األلكيل مع كبريتيدات البوتاسيوم الهيدروجينية  ،كبريتيد البوتاسيوم لتكون
الثيوكحوالت والثيوايثيرات علي التتابع:
Thioalcohol

Thioether

( )11تتفاعل هاليدات األلكيل مع الزنك أو المغنسيوم في محلول اإليثيري مكونة ألكيالت الزنك وجواهر
جرينارد:

Diethylzinc

وهذا األخير هو جوهر جرينارد الذي يحضر بوضع قطعة نظيفة من شريط أو برادة المغنسيوم في
محلول هاليد األلكيل في اإليثر المطلق ،ويحدث تفاعل طارد للحرارة يسبب غليان اإليثر وذوبان
المغنسيوم.

الهاليدات العطرية – هاليدات األريل
Aryl Halides
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمة:
الهاليدات العطرية هي تلك المركبات الهيدروكربونية العطرية التي ترتبط فسيها ذرة هالوجسين ()F, Cl, Br, I
مباشرة بالحلقة العطرية .ويرمز لمجموعة األريل (العطرية) بالرمز ( )Arوذلك لتمييزها من مجموعة األلكيل
( .)Rوهي تختلف عن هاليدات األلكيل في العديد من خواصها .وهذه المركبات التتكون طبيعيا ً ولكنها تحضر
صناعيا ً بكميات كبيرة.
تسمي هاليدات األريل البسيطة باضافة المقطع ( )haloإلي كلمة بنزين.

Iodobenzene

Chlorobenzene

Bromobenzene

أما المشابهات ثنائية االستبدال الثالثة فتميز باستعمال التعبيرات أرثو  ، -با ار  ، -ميتا.

p-Difluorobenzene

m-Dibromobenzene

o- Dichlorobenzene

ويستعمل الترقيم عندما يوجد أكثر من مستبدلين أي من ذرتين هالوجين أو أي مستبدالت أخري علي الحلقة.
وتعتبر ذرات الهالوجين في الحلقة األخيرة كأنها مستبدالت.

2,4,6-Tribromophenol

3,5-Dichloronitrobenzene

أما المركبات التي توجد فيها ذرة الهالوجين في السلسلة الجانبية مثل كلوريد البنزيل
( )C6H5CH2Clفهي تعتبر هاليدات عطرية  arylalkyl halidesوالتي لها خصائص هاليدات
األلكيل.
 طرقًالتحضير:( )1الهلجنةً: Halogenation

تتم الكلورة أو البرومة في وجود حامل للهالوجين وعامل مساعد مثل حامض لويس Lewis
 acidووظيفة العامل المساعد هو لجعل الهالوجين الكتروفيل  Electrophileقوي.

وممكن عمل الكلورة أو البرومة للمركبات العطرية فقط .أما في حالة الـ  Iodinationفإن التفاعل
العكسي يكون أسرع عن تفاعل األستبدال باأليودين.

والنصيحة الوحيدة المستعملة لمنع التفاعل العكسي في تفاعل إدخال األيودين علي حلقة البنزين الـ Iodination
هو استعمال كلوريد األيودين . iodine chloride

Iodobenzene
( )2منًأمالحًثانيًاألزونيمً: From Diazonium

Benzene

 الخواصًالطبيعية:•التذوب هاليدات األريل في الماء ولكنها تذوب في معظم المذيبات العضوية.
•درجات غليان الكلوروبنزين والبروموبنزين متشابهة لتلك الخاصة بمقابالتها من هاليدات األلكيل مثل n-
.hexylbromide, n-hexylchloride
•تمتلك كل هاليدات األريل أحادية األستبدال عزم قطبي .Dipole moment
تفاهالتًالهاليداتًالعطرية:

تختلف هاليدات األريل عن هاليدات األلكيل في العديد من التفاعالت.
( )1تفاعالتًاإلزاحةًالنيكليوفيليةً: Nucleophilic Displacement
تتفاعل هاليدات األريل تفاعال استبداليا نيكليوفيليا بصعوبة جدا ً عن هاليدات األلكيل التي تتفاعل بسهولة مع
النيكليوفيالت .فمثالً نجد أن الكلوروبنزين (مثل كلوريد الفينيل) اليتحلل تحت الظروف العادية ليعطي فينول
ويرجع السبب في عدم النشاط هذا إلي أن مسار باي الجزئ الخاص بحلقة البنزين يتداخل مع زوج األلكترونات
المنفرد الخاص بذرة الكلورين مما ينتج عنه تكون رابطة ما بين الكربون والكلورين لها بعض خصائص الرابطة
المزدوجة مشابها في ذلك حالة كلوريد الفينيل .ويمكن للتحلل أن يتم تحت ظروف قاسية:

وتحدث إزاحة ذرة الهالوجين بسرعة إذا ما نشطت الحلقة عن طريق وجود مجموعات ساحبة لأللكترونات
علي الحلقة في األماكن أرثو أو بارا فمثالً يتفاعل الـ  p-nitrobromobenzeneمع القاعدة ليتكون p-
. nitrophenol
( )2تكون هاليدات األريل جواهر جرينار مع المغنسيوم في األيثر الجاف وبمعاملة هذا الجوهر
بثاني أكسيد الكربون الصلب ثم التحلل الحامضي ينتج حامض البنزويك.

Benzoic acid
( )3التفاعالت اإلستبدالية األلكتروفيلية  Electrophilic Substitution Reactionsممكن أن تتم
التفاعالت اإلستبدالية األلكتروفيلية مثل النيترة والكبرتة والهلجنة وتفاعل فريدل – كرافتس ،جيث أن ذرة
الهالوجين موجهة لألرثو والبارا.

( )4تفاعلًفورتزً– فينتجً: Wurtz – Fittig Reaction
يمكن تحضير الهيدروكربونات األلكيلية العطرية عن طريق تسخين الهاليد األليفاتية مع الهاليد العطري في
وجود الصوديوم ومذيب حامل ويتكون أيضا ً نواتج ثانوية مثل اإليثان والـ . biphenyl

( )5تفاعلًألمانً: Ulmann Reaction :
يتكون في هذا التفاعل الـ  biphenylبتسخين األيود والبنزين في وجود النحاس.

Biphenyl

Iodobenzene

أهمية الهاليدات العضوية:
تستعمل الهالوجينات العضوية في كثير من مجاالت الحياة العملية فهى تستخدم كمبيدات للحشرات مثل
مبيد DDT

و تستخدم كمواد عازلة مثل  -[CF2- CF2]nTeflonالذي يستعمل كطالء في أوانى الطبخ المنزلية،رابع
كلوريد الكربون  CCl4يستخدم في إطفاء الحرائق الن كثافته عالية وكمذيب ومادة الفريون  CCl2FوCCl3F
المستخدمة كعامل تبريد فى الثالجات و المكيفات ،كما تستخدم كغازات دفع فى علب رش المبيدات الحشرية
و مصففات الشعر وفى معاجين الحالقة

البابًالسابع
الكحوالت األليفاتية
Aliphatic Alcohols
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكحوالت هي مشتقات هيدروكربونية مستبدل عليها مجموعة هيدروكسيل أو أكثر بدل ذرة هيدروجين أو
أكثر من ذرات المركب الهيدروكربوني األليفاتي  ،لذا فهي إما أن تكون كحوالت أحادية الهيدروكسيل
 ، Monohydricأو ثنائية الهيدروكسيل وذلك علي حسب عدد مجموعات الهيدروكسيل بها:
Ethylene Glycol
Glycerol
)(Trihydric alcohol

)(Dihydric

Ethyl alcohol
)(Monohydric alcohol

الكحوالت أحادية الهيدروكسيل
Monohydric alcohols
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هي الكحوالت التي تحتوي مجموعة هيدروكسيل واحدة ،وهي إما ان تكون كحوالت
أولية  ، Primaryأو ثانوية  ، Secondaryأو ثالثية  ، Tertiaryوذلك علي حسب
ارتباط مجموعة الهيدروكسيل بذرة كربون أولية أو ثانوية أو ثالثية  .فمثالً األيزوبنتان :

isopentane
نجد أن ذرات الكربون رقم ( )3( ، )2( ، )1هي ذرات كربون أولية وثانوية وثالثية علي التتابع
 ،وهذه يمكن أن تعطي الثالثة أنواع من الكحوالت كالتالي:

Primary alcohol (1)

Secondary alcohol (2)

Tertiary alcohol (3)

: ويالحظ هنا أن المجاميع المميزة للثالثة انواع من الكحوالت هي

Primary

Secondary

Tertiary

وعلي ذلك يمكن أن يرمز للثالثة أنواع من الكحوالت بالرموز العامة :

Tertiary alcohol

Secondary alcohol

Primary alcohol

حيث Rو ' Rو " ،Rتمثل أصول ألكيلية والتي أما أن تكون متشابهة أو مختلفة.
والرمز العام للكحوالت أحادية الهيدروكسيل هو :
CnH2n+1 OH or CnH2n+2 *O

طرق تسمية الكحوالت أحادية الهيدروكسيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الطريقةًالعامة  :وفيها يكتب اسم مجموعة األلكيل متيوعا بكلمة كحول

Isopropyl alcohol

Propyl alcohol

Ethyl alcohol

وإذا صعدنا إلي األفراد التي تحتوي أربعة ذرات كربون فأكثر فيجب أن نشير إلي كون هذا الكحول أولي أو
ثانوي أو ثالثي.

Sec. butyl alcohol
Tert. butyl alcohol

n- butyl alcohol

( )2طريقةًاإلشتقاق  :في هذه الطريقة ينظر الكحوالت علي أنها مشتقات ألبسط أعضاء السلسلة  ،وأولها هو
كحول الميثايل والذي يسمي الكاربينول : Carbinol

Carbinol group
(Methyl alcohol (Carbinol
وكل تكافؤ من تكافؤات ذرة الكربون في مجموعة الكاربينول أما أن يرتبط بأصل ألكيلي أو ذرة هيدروجين.
للحصول علي اسم الكحول بطريقة اإلشتقاق هذه  ،تكتب أسماء األصول األلكيلية المتصلة بمجموعة الكاربونيل مرتبة
ترتيبا ً أبجديا ً  ،ثم تضاق إليها كلمة كاربينول . Carbinol

Ethyl Methyl

Ethyl Methyl

Methyl carbinol

Propyl carbinol

carbinol

)(Ethyl alcohol

( )3الطريقةًالمتسلسلةً:IUPAC
في هذه الطريقة تسمي الكحوالت الكانوالت  Alkanolsوتتم التسمية بحذف حرف ( )eمن اسم
الهيدروكربون األصلي ثم إضافة المقطع ( )olفمثالً :
)CH3 OH (Methane-e+ol = Methanol
)C2H5 OH (Ethane-e+ol = Ethanol
ولتسمية الكحوالت التي يزيد فيها عدد ذرات الكربون عن ذرتين  ،فتختار أطول سلسلة كربونية تحمل
مجموعة الهيدروكسيل علي أنها المركب الهيدروكربوني األصلي ،ثم ترقم هذه السلسلة ابتداء من
الطرف القريب من ذرة الكربون التي تحمل مجموعة الهيدروكسيل  ،توضع النهاية  olفي أخر اسم
المركب الهيدروكربوني بعد حذف حرف  ، eثم يكتب االسم مسبوقا ً برقم ذرة الكربون التي تحمل
مجموعة الهيدروكسيل  ،أما إذا وجدت مجاميع مستبدلة علي السلسلة يحدد مكانها كما سبق:

1- Propanol
2- Propanol

3- Methyl-2-butanol

أمةةا إذا كةةان الهيةةدروكربون األساسةةي يحتةةوع رابطةةة متعةةددة (ثنائيةةة أو ثالثيةةة) فةةضن رقةةم ذرة الكربةةون الت ةي تبةةدأ عنةةدها
الرابطةةة المتعةةددة يكتةةب قبةةل اسةةم المركةةب األصةةلي  ،بينمةةا يو ةةع رقةةم ذرة الكربةةون التةةي تحمةةل مجموعةة الهيدروكسةةيل
بعد اسم المركب األصلي بالمقطع (:)-ol
3- Methyl-2-buten-1-ol

1

3 2

4

3- Butyn-1-ol
ويالحة أن الكحةوالت تعطةي مجموعةة تعةرم باسةم Alkoxy groupوهةي ببةارة عةن أصةل ألكيلةي متصةل بةه ذرة
أكسجين ،أع تتكون بفقد أيدروجين من الكحول:
CH3 O
Methoxy group
C2H5 OH

CH3 OH
Methyl alcohol
C2H5 O

Ethoxy group
Ethyl alcohol

الطرق العامة لتحضير الكحوالت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أولً :بالتحليلًالمائيًلهاليداتًاأللكيلًأوًاإلسترات:
( )1التحللًالمائيًلهاليداتًاأللكيل:

هذا التفاعل سبق شرحة في تفاعالت هاليدات األلكيل  ،فالكحوالت األولية ما هي إال مشتقات للماء استبدلت فيها
ذرة هيدروجين واحدة من الماء بمجموعة ألكيل  ،ولذلك يمكن تحضير الكحوالت مباشرة بالتحلل المائي لهاليدات
األلكيل  ،إذ تتفاعل مع الماء كالتالي:

وهو تفاعل بطئ وطردع عكسي  ،ولجعلة يسير في إتجاة تكوين الكحول يسةتخدم جةوهر محةب للم اركةز الموجبةة يحتةوع
مجموعةةة هيدروكسةةيل مثةةل أيدروكسةةيد الصةةوديوم أو البوتاسةةيوم  ،إذ ه ةذه تحتةةوع علةةي مجموعةةة الهيدروكس ةيل المحبةةة
للمراكز الموجبة وتستطيع أن تزيح الهالوجين الذع ينفصل علي هيئةة أيةون سةالب ،ويالحة أن الرابطةة بةين ذرة الكربةون
وذرة الهةةالوجين فةةي هاليةةدات األلكيةةل غيةةر متةينةةة فةةي حالتهةةا العاديةةة بةةل يةةتم التةةةين عنةةدما يهةةاجم هاليةد األلكيةةل بةةالجوهر
المحب للمراكز الموجبة مثل (: )OH-

( )2التحللًالمائيًلإلسترات:
اإلسترات التي تستعمل هنا هي التي توجد في الطبيعة أو اإلسترات التي يستخدم في تحضيرها
مركبات أخري خالف الكحوالت.
ويمكن النظر إلي استرات األلكيل شكليا ً وليس علميا ً علي أنها مركبات حلت فيها مجموعة األلكيل
محل األيدروجين المتأين للحامض:

Ethyl hydrogen sulphate

Sulphuric acid

Ethyl acetate

Acetic acid

بازاحة
ويمكن تحضير الكحوالت من استرات حامض الكبريتيك وذلك
مجموعة الكبريتات الهيدروجينية علي هيئة أيون سالب بواسطة (  )OHالمحب للمراكز الموجبةة كمةا
سبق شرحة في التحلل المائي لهاليدات
األلكيةةل :وحيةةث أن كةةال مةةن هاليةةدات األلكيةةل واسةةترات حةةامك الكبريتيةةك يمكةةن تحضةةيرها مةةن
األوليفينة ةةات عة ةةن طرية ةةق ا ة ةةافة األحمة ةةاض الهالوجينية ةةة أو حة ةةامك الكبريتية ةةك إلة ةةي الرابطة ةةة
المزدوجةةة  ،فةةضن التحلةةل المةةائي لكةةل مةةن هاليةةدات األلكيةةل وا سةةترات المةةذكورة تعتب ةر طريقةةة
لتحضير الكحوالت من األوليفينات.

ثانيا :اإلختزال بإضافة الهيدروجين:
سةةبق أن عرفنةةا كيضيةةة تحضةةير مركبةةات كربونيليةةة مثةةل األلدهيةةدات والكيتونةةات واألحمةةاض الكربوكسةةيلية عةةن طريةةق
أكسدة األوليفينات واألسيتيلينات.
وبا ةةافة الهي ةةدروجين إل ةةي الرابط ةةة المزدوج ةةة ف ةةي ك ةةل م ةةن األلدهي ةةدات والكيتون ةةات يمك ةةن تحض ةةير الكحة ةوالت األولي ةةة
والثانوية كالتالي:

( )1منًاأللدهيدات :فتختزلًإليًكحولًأولي:

Primary alcohol

( )2منًالكيتوناتً :فتختزلًإليًكحولًثانوي:

Secondary alcohol

( )3منًاألحماضًالكربوكسيلية:
ال يمكن هنا اضافة األيدروجين إلي الرابطة المزدوجة مباشرة كما في حالة األلدهيدات والكيتونات بل
يمكن اختزالها بواسطة أيدريد اللثيوم واأللومنيوم كاألتي:

و لهةةذا الجةةوهر مي ةزة فةةي اال ت ةزال  ،وهةةو أنةةه ال يختةةزل الةةروابط المتعةةددة بةةين ذرتةةي كربةةون التةةي قةةد توجةةد فةةي المركةةب
األصلي  ،بل تبقي هذه الروابط كما هي:

وهذا الجوهر  Li Al H4يعطي ناتج جيد جدا ً من الكحوالت من األلدهيدات والكيتونات واإلسترات  ،وكذلك
األحماض وكلوريدات وأندريدات األحماض  ،وكذا من مميزاته كما ذكرنا أنه ال يختزل رابطة األوليفين ان
وجدت  ،وعلي ذلك فإن األلدهيد أو الكيتون أو الحامض غير المشبع يمكن اختزالها إلي كحوالت غير
مشبعة:

1- Octadecanol

Stearic acid

O

ثالثاً :منًاألوليفيناتً:
باضافة حامض الكبريتيك ثم التحلل المائي :

اذا الغازات الغير مشبعة الناتجة من عملية تكسير البترول بكميات كبيرة تعتبر من المواد المناسةبة لتحضةير الكحةوالت ،اذ
يمتص األوليفين في حامك الكبريتيك ،وتتكون كبريتات ألكيل هيدروجينية ،والتي تتحلل مائياً للكحول:

2- butane
Sec. butyl alcohol

Isobutylene
(2-methyl--1
(eneporp
Tert. butanol

رابعاً :تحضيرًالكحولتًباستخدامًجوهرًجرينار:
يمكن عن طريق جوهر جرينار تحضير الثالثة انواع من الكحوالت احادية الهيدروكسيل ومن المعروف ان
جوهر جرينار من الجواهر المحبة للمراكز الموجبة اذ انة فى وجود جوهر محب للمراكز السالبة ،تنكسر
الرابطة ما بين المغنسيوم واالصل الهيدروكربونى فى جوهر جرينار grignardويتكون الكارب أنيون
carbanion :

ثةةم يتفاعةةل عةةن طريةةق اال ةةافة مةةع المركبةةات الكربونيليةةة المحتويةةة علةةى كربةةون فقيةةر الكترونيةةا(اى محةةب للم اركةةز السةةالبة
)كاالتى :

alkoxide anion
وهكذا تتكون رابطة جديدة بين ذرة كربون مجموعة الكربونيل وذرة كربون مجموعة الكيل جوهر جرينارد،
وبالتحلل المائى للملح الناتج يمكن الحصول على الكحوالت:

(أ) تحضيرًالكحولًالولىً:

(ب)تحضير الكحول الثانوى:
يمكن تحضيره بتفاعل جوهر جرينار مع اى الدهيد ما عدا الفورمالدهيد :

Secondary alcohol
(ج)تحضيرًالكحولًالثالثىً:
يمكن تحضيره بتفاعل جوهر جرينار مع اى كيتون :

وتفاعل االسترات مع جوهر جرينارد هو تفاعل تسلك فيه االسترات مسلك الكيتونات ،فتعطى كحوالت
ثالثية ،ولكن التفاعل يتم باستعمال جزيئين من جوهر جرينارد ،إذ ان جزيء واحد من األستريتفاعل مع
جزى واحد من جوهرجرينارد ليعطى جزيئا من الكيتو نات ،وهذا االخير يعتبرنوعا من تفاعالت اطالة
السلسة الكربونية ،وهو يمكننا من بناء كحوالت لها اى تركيب ممكن ويالحظ ان هذه التفاعالت تتم على
درجات حرارة عالية ،وذات كفائة عالية واهمية كبيرة فى تحضير الكحوالت المعقدة ومشتقاتها

خامس ا :طرق خاصة لتحضير بعض الكحولت:
(أ) من الممكن الحصول علي كحول الميثانول أثناي تقطير الخشب للحصول علي الفحم ،ويحضر صنابياً
من أول أكسيد الكربون واأليدروجين.
ويحتاج هذا التفاعل إلي غط  200جو ،ويمكن بهذه الطريقة الحصول علي الكحوالت األعلي من
الميثانول بواسطة تغيير العامل الحافز.

(ب) تحضير الكحولت من التخمر الكحولي:
يتكون كحول ا يثايل وثاني أكسيد الكربون من تخمر النشا أو السكر بخميرة البيرة ويحضر كحول ا يثايل
من موالس العسل:

Glucose

Starch

الخواص الطبيعية للكحولت :
تتميز الكحوالت بعدد من الخصائص الطبيعية يمكن تلخيصها فيما يلى:
• األفراد األولي من الكحوالت سوائل ذات رائحة مميزة وطعم أو مذاق الذع  ،أما األفراد العليةا فهةي مةواد صةلبة معظمهةا
عديم الرائحة.
•الكح ةوالت نسةةبياً م ةواد متطةةايرة ولكةةن درجةةات غليانهةةا أعلةةي كثي ة اًر مةةن مقابالتهةةا مةةن األلكانةةات  ،وا رتفةةاع النسةةبي فةةي
درجات غليان الكحوالت يرجع إلي مقدرتها علي تكوين روابط هيدروجينية بين جزيئاتها.
كم ةةا س ةةبق أن عرفن ةةا أن ةةه يح ةةد

تجم ةةع لجزيئ ةةات الم ةةاي بواس ةةطة ال ةةروابط الهيدروجيني ةةة ،وق ةةد يح ةةد

االرتب ةةاط ب ةةروابط

هيدروجينية في المركبات األ رع وذلك بين ذرات العناصر السالبة القوية واليوجد أع احتمةال لتجمةع جةزئ بواسةطة مثةل
هذه الروابط الهيدروجينية في الهيدروكربونات أو هاليدات األلكيةل  ،وذلةك لخلةو هةذه المركبةات مةن ذرة هيةدروجين تكةون
متصةةلة بعنصةةر سةةالب قةةوع إال أن وجةةو مجموعةةة الهيدروكسةةيل فةةي الكح ةوالت يتةةيح الفرصةةة لتجمةةع جزيئةةات الكحةةول،
وكةةذلك للتناسةةق بةةين جزيئةةات الكحةةول والمةةاي .ومثةةل هةةذا التجمةةع يةةإدع إلةةي إزديةةاد الةةوزن الجزيةةئ الفعةةال للمةةادة .وإعةةادة

المركةب إلةي الحالةة أحاديةة الجةزئ  Monomerيحتةاج إلةي طاقةة عاليةة فةي صةورة حة اررة ،وذلةك لتكسةير هةذه الةروابط
الهيدروجينية ،وعلي هذا نجد أن غليان السائل المتجمع أعلي مما هو متوقع علي أساس الوزن الجزيئ لل ة Monomer
.

Monomer alcohol
Dimer alcohol
 األفراد الثالثة األولي من الكحوالت تذوب بشدة في الماي ثم تقل هذه المقدرة علي الذوبان كلما زادالوزن الجزيئي  ،فاألفراد العليا من الكحوالت عديمة الذوبان في الماي وترجع قابلية الذوبان فى الماي
إلي أن ذرة أكسيجين مجموعة الهيدروكسيل في الكحوالت يمكنها تكون روابط هيدروجينية مع جزيئات
الماي:

وعلى ذلك فان هذه الروابط الهيدروجينية بين الماي والكحوالت هي سبب االرتفاع النسبي في ذوبان
الكحوالت في الماي.
ويالح أنه في األفراد األولي من الكحوالت تكون مجموعة الهيدروكسيل جزي كبير من جزيئ الكحول ،
بينما بزيادة الوزن الجزيئي للكحول فضن الصفة الهيدروكربونية للجزئ تزداد وتقل صفة الذوبان في الماي
بينما
يزداد ذوبانها في المذيبات العضوية والكحوالت مواد سامة وتزداد صفة السمية وكذا درجات الغليان
والكثافة بانتظام بزيادة طول السلسلة الهيدروكربونية في الكحوالت:
b.p

Formula

Name

Sp.
Gr
0.793

65

CH3 OH

Methyl alcohol

0.789

78

C2H5 OH

Ethyl alcohol

0.804

98

C3H7 OH

n-Propyl alcohol

0.810

118

CH3(CH2)2CH2 OH

n-Butyl alcohol

0.817

138

CH3(CH2)3CH2 OH

n- Amyl alcohol

ونالح أنه ابتداي من كحول االيثايل نجد أن درجات الغليان تزداد بفرق ثابت وهو تقريباً  19م.

 -4الكحةول األولةةي يغلةي علةةي درجةةة حة اررة أعلةةي مةةن الكحةول الثةةانوع ،واأل يةةر يغلةي علةةي درجةةة أعلةي مةةن الكحةةول

الثةةالثي .وأيضةاً فةةضن الميةةل لتكةةوين روابةةط هيدروجينيةةة يقةةل كلمةةا زاد عةةدد مجةةاميع األلكيةةل الدافعةةة لإللكترونةةات وعلةةي

ذلك فةضن قةدرة الكحةوالت األوليةة علةي تكةوين روابةط هيدروجينيةة أعلةي مةن قةدرة الكحةوالت الثانويةة وهةذه األ يةرة أعلةي

من قدرة الكحوالت الثالثية ،وهذا يفسر لنا سبب في أن درجات غليان هذه الكحوالت تكون:

الكحوالت األولية > الكحوالت الثانوية > الكحوالت الثالثية.
الخواصًالكيماويةًللكحولت:
اذا نظرنا إلي الرمز التركيبي للثالثة أنواع من الكحوالت أحادية الهيدروكسيل نجد أنه يتكون
من :

 -1أصل ألكيلي

 -2مجموعة هيدروكسيل

وذرة األكسجين في مجموعة الهيدروكسيل ترتبط برابطين تعاونيتين أحداهما مع ذرة كربون
واألخري مع ذرة الهيدروجين  ،وحيث أن ذرة األكسجين قوية في جذبها لأللكترونات لذا فإن زوج
األلكترونات المكونة لهذه الرابطة ينحاز إلي ذرة األكسجين التي تتحمل بجزء من شحنة سالبة وفي
نفس الوقت تتحمل ذرة الهيدروجين بجزء مساوي ولكن من شحنة موجبة ،وكلما زاد ميل ذرة
األكسجين في جذب الشحن السالبة كلما زاد استعداد ذرة الهيدروجين لإلنفصال في صورة أيون
موجب (أي كلما زادت الحموضة) .وعلي هذا فإنه إذا ارتبطت ذرة الكربون المتصلة بمجموعة

الهيدروكسيل بمجاميع جاذبة لأللكترونات فإن ذلك يؤدي إلي زيادة الشحنة الموجبة علي ذرة
األكسجين ،أي زيادة استعداد ذرة األكسجين لجذب زوج األلكترونات بينها وبين ذرة الهيدروجين
ويزيد تبعا ً لذلك سهولة انفصال ذرة الهيدروجين في صورة أيون موجب ( )H+أما اذا ارتبطت ذرة
الكربون التي تحمل مجموعة الهيدروكسيل بمجاميع دافعة لأللكترونات فإن ذلك يقلل من سهولة مثل

هذا االنفصال .ويمكن اعتبار أن للكحوالت صفة

حامضية ضعيفة كما يمكن اعتبار أن األيون السالب الناتج بعد انفصال البروتون
قاعدة تستطيع أن تنتزع أيون األيدروجين من أي حامض أقوي من الكحول مثل
الماء.
Or

وتعتبر مجموعة الهيدروكسيل في الكحوالت مركز النشاط الكيماوي  ،وذلك ألنها تجعل الجزئ
فعاالً بطرق شتي منها ما يتوقف علي  )1( :استبدال ذرة أيدروجين مجموعة الهيدروكسيل ()2
أو استبدال مجموعة الهيدروكسيل

بةكملها )3( .ازالة ذرة األيدروجين المرتبطة بةكسجين المجموعةة الهيدروكسةيلية مةع ذرة أيةدروجين مةن ذرة الكربةون المجةاورة
لذرة كربون المجموعة الهيدروكسيلية.
( )1تفاعالتًاستبدالًذرةًأيدروجينًالمجموعةًالهيدروكسيلية:
(أ) تفاعلًالكحولتًمعًالمعادنًالقلويةًلتكوينًالمشتقاتًالمعدنيةًللكحولت:
تتفاعل المعادن القلوية مثل البوتاسيوم والصوديوم والمغنسيوم واأللومنيوم والزنك مع الكحوالت لتكوين Alkoxides
ألكوكسيدات ،وينطق الهيدروجين .فمثالً يتفاعل الصوديوم مع كحول اإليثايل الجاف ليكون أيثوكسيد الصوديوم:

Sodium ethylate = Sodium ethoxide

ويحتوع المحلول الناتج علي إيثوكسيد الصوديوم التي يمكن الحصول عليه كبودرة جافة إذا ما أ يف إلي مزيج
التفاعل مذيب عضوع ال تذوب فيه مادة ايثوكسيد الصوديوم مثل ا يثيرات أو البنزين أو التلوين.
ويالح أن سبب هذا التفاعل وانطالق األيدروجين يرجع إلي أن مجموعة الهيدروكسيل في الكحوالت لها بعك
الماي حيث أنها أحماض أ عف من الماي وهذا هو السبب في أن pHالخاصية الحامضية  ،لكنها التإثر في
األلكوكسيد يتحلل بالماي ،وأيضاً أن أيون األلكوكسيد قاعدة أقوع من أيون الهيدروكسيل .وتختلف شدة هذا التفاعل
بض تالم نوع الكحول أولي أو ثانوع أو ثالثي فالكحول األولي أكثر نشاطاً عن الكحول الثانوع واأل ير

أكثر نشاطاً من الكحول الثالثي  ،ويرجع ذلك إلي أن مجاميع األلكيةل ذات تةةثير إيحةائي موجةب فةي دفةع األلكترونةات،

لذا فضنها تزيد من إزاحة األلكترونات تجاة ذرة األكسجين.

ويالح أنه كلما زادت الشحنة السالبة علي األكسجين كلما زادت ازاحة زوج االلكترونات بينه وبين األيدروجين ،
وكلما صعب انفصال البروتون ،لذا فضن القوة الحامضية للكحوالت تكون ذات ترتيب:

Primary < Secondary < Tertiary
وهذا هو ترتيب شدة تفاعل الكحوالت مع المعادن القلوية ،فتتفاعل
مع الصوديوم تفاعال بطيئاً جداً  ،لذا يستحسن استعمال البوتاسيوم ألنه أشد نشاطاً ،فمثالً مركب  t-alcoholsالة

أيضاً كلما زاد الوزن الجزيئي للكحول كلما قل عنف  t-butanolيحضر عادة من pot-ter-butoxideالة

التفاعل بينه وبين المعدن ،والسبب في ذلك يرجع إلي أنه كلما كبر الجزي الهيدروكربوني كلما قل ظهور واص
المجموعة الهيدروكسيلية في جزئ الكحول.
واأللكوكسيدات قواعد قويةة يسةتفاد منهةا فةي حةاالت كثيةرة عنةدما نحتةاج إلةي مةواد قاعديةة تةذوب فةي المةذيبات العضةوية ،وهنةا
يجب أن يكون ليط التفاعل اليةاً مةن أثةار المةاي ألن األلكوكسةيدات تتحلةل مائيةاً مباشةرة حيةث أن المةاي أعلةي حمو ةة مةن

الكحول كاألتي:

ورغم أن هذا التفاعل طردع عكسي إال أن التوازن يكون في اتجاة تكةوين الكحةول ،لةذا يجةب أن يالحة أن محلةول

أيدروكس ةةيد الص ةةوديوم أو البوتاس ةةيوم ف ةةي الكح ةةول ل ةةيب مج ةةرد محل ةةول ع ةةادع ب ةةل أن ةةه يحت ةةوع عل ةةي ألكوكس ةةيدات
الصوديوم أو البوتاسيوم  ،وتفاعالت هاليدات األلكيل مع هذه المحاليل تشةتمل فةي الحقيقةة علةي تفاعةل بينهةا وبةين
أيةةون األلكوكسةةيد RO-ويمكةةن لعناصةةر األ ار ةةي القلويةةة أن تكةةون ألكوكسةةيدات ولكةةن تفاعلهةةا مةةع الكحةوالت أقةةل
عنفاً من تفاعل العناصر القلوية:

واليذوب المغنسيوم بسهولة في كحول اإليثايل علي درجات الحرارة العادية ،بل يجب تسخينة في
وجود قليل من اليود .ومثل هذا التفاعل يمكن استعمالة كوسيلة لتجفيف الكحول والحصول عليه
جافا تماما ،ذلك ألن إيثوكسيد المغنسيوم المتكون يتفاعل مع الماء الزائد الموجود ويتكون
هيدروكسيد المغنسيوم الذي اليذوب في الكحول وينفرد بذلك الكحول الجاف تماما ً:

(ب) تكوين اإلسترات:
تتفاعل الكحوالت مع أحماض كثيرة عضوية وغير عضوية مكونة استرات ،والتفاعل طردع عكسي بطئ ،
واالستر المتكون جميع روابطة تعاونية فال تتةين ،ويذوب في المذيبات العضوية .تتفاعل الكحوالت مع حامك
الكبريتيك لتكون استر علي درجة الح اررة المنخفضة ،ولكن النواتج النهائية للتفاعل تختف تبعاً لظروم التفاعل:

 -1عند تسخينها بمفردها:
Diethyl bisulfate

Ethyl bisulfate

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

 -3عندما يكون الكحول بصورة زائدة يتكون ا يثير:

Diethylether

استرات األحماض العضوية:
فقد يعتقد أن األستر هو المقابل العضوع لألمالح غير العضوية وهذا غير صحيح علمياً ألنه في حالة

األسترة يفقد الحامك الكربوكسيلي بينما يفقد الكحول ذرة أيدروجين من مجموعة الهيدروكسيل  ،وهذا ال يحد
مع األحماض غير العضوية.

ومما يؤكد ذلك أنه عند اجراء تحلل مائي لألستر الكربوكسيلي بواسطة ماء يحتوي ( O18النظير

الثقيل للـ ، )O16نجد أن الحامض الكربوكسيلي الناتج يحتوي علي األكسجين الثقيل بينما الكحول
الناتج ال يحتوي علي شئ من هذا األكسجين.
اذا في حالة تكوين األستر تزاح مجموعة هيدروكسيل الحامض الكربوكسيلي بواسطة مجوعة
الكوكسيد ( )RO-من الكحول ،وميكانيكية هذا التفاعل توضح بالمعادلة:

والكحوالت األولية تتفاعل بسهولة مع األحماض الكربوكسيلية عةن الكحةوالت الثانويةة ،بينمةا الكحةوالت الثالثيةة التتفاعةل

مباشرة بدرجة ملحوظة ،ويرجع ذلك إلةي أنةه فةي حالةة األحمةاض العضةوية فةضن الكسةر الةذع يحةد

فةي روابةط الكحةول

هو كسر الرابطة بين األكسجين واأليدروجين (في األحماض غير العضوية الكسر في روابط الكحول هةو كسةر الرابطةة
بين األكسجين والكربون).

واألستر العضوع بغليانة مع الماي في وجود عامل مساعد مثل القلويدات أو األحماض المعدنية فضن األستر يتحلل مائياً

أو يتصبن (التصبن  ،Saponificationتعبير اص بالتحلةل المةائي لألسةترات) ونصةل إلةى نفةب درجةة ا تةزان التةي
تصل إليها إذا بدأنا بحامك وكحول.

(ج) تكوين اإليثيرات:
يتفاعل األلكوكسيدات القلوية مع هاليدات األلكيل تنتج ا يثيرات:

Dialkylether

( )2تفاعالت استبدال مجموعة الهيدروكسيل في الكحولت:
(أ) تكوين هاليدات األلكيل:
يمكن تحضير هاليدات األلكيل مباشرة من الكحوالت كما سبق أن ذكرنا في مو وع هاليدات
األلكيل ،فيمكن تحضير هاليدات األلكيل بتفاعل األحماض الهالوجينية مع الكحول كاألتي:
()1

()2

()3

وهي تفاعالت طردية عكسية  ،ولجعلها تسير لصالح تكوين هاليد األلكيل يزال الماي باستعمال حامك
الكبرتيك كما في التفاعل رقم ( )2أو كلوريد الزنك كما في التفاعل رقم ( ،)3أما في التفاعل رقم ()1
اليوجد طريقة متصاص الماي ألن حامك الكبرتيك لو استعمل فضنة يإكسد حامك األيودويوديك ولكن

من حسن الح فضن ثابت ا تزان  Kلهذا التفاعل كبير لدرجة كافية ،بحيث أنه باستعمال زيادة من يوديد
األيدروجين سوم تجعل
ا تزان ينحاز جهة اليسار معطياً ناتج معقول من يوديد األلكيل.

ويالح أنه في حالة تحضير بروميد وكلوريد األلكيل يفضل استعمال التفاعلين السابقين وذلك إذا كان الكحول
أولي  ،أما إذا كانت الكحوالت

ثانويةةة أو ثالثيةةة فضنةةة يجةةب الحةةد مةةن اسةةتعمال الج ةواهر الممتصةةة للمةةاي ألن إ ازلةةة المةةاي مةةن مثةةل هةةذه الكح ةوالت أمةةر سةةهل
ويكةةون نتيجتةةه تكةةوين أوليفينةةات والتةةي تصةةبح ناتجةةا ثانوي ةاً فةةي حالةةة الكح ةوالت الثانويةةة بينمةةا هةةي النةةاتج الرئيسةةي فةةي حالةةة
استخدام الكحوالت الثالثية.
إذاً عنةةد تحضةةير هاليةةدات األلكيةةل الثانويةةة والثالثيةةة تسةةتعمل التفاعةةل رقةةم ( .)1ويجةةب أن تعلةةم أن التفاعةةل مةةع األحمةةاض
الهالوجينيةةة عةةام للثالثةةة أن ةواع مةةن الكح ةوالت ،والسةةرعة النسةةبية للتفاعةةل مةةع األحمةةاض هةةي الكح ةوالت الثالثيةةة > الثانويةةة >

األوليةةة .وهةةذا عكةةب الترتيةةب الةةذع الحظنةةاه فةةي تفاعةةل الكحةةول مةةع الصةةوديوم  ،ولكنةةه يتمشةةي مةةع مةةا اسةةتنتج مةةن التراكيةةب
األلكترونية السابقة ،فالكثافة األلكترونية علي الكربون الخاص بمجموعة الكاربينول في الكحول الثالثي > الثانوع > األولي.

ومةةن ثةةم فةةضن هةةذا المركةةز ذو الشةةحنة السةةالبة القويةةة يطلةةق الكترونةةات بالفعةةل ا يحةةائي ناحيةةة األكسةةجين ،وبةةذلك يكةةون زوج
األلكترونةةات الخةةاص باألكسةةجين أكثةةر اسةةتعداداً لتقبةةل بروتةةون الحةةامك فةةي حالةةة الكحةةول الثةةالثي عةةن الكحةةول الثةةانوع عةةن
الكحول األولي.
( )3إزالة الماء من الكحولت:

يمكن إزالة الماي من الكحوالت بطريقتين :األولي  :فيها يفتقد جزئ الكحول جزيئا واحد من الماي يتكون
من مجموعة الهيدروكسيل وذرة هيدروجين من علي ذرة الكربون المتصلة بذرة الكربون الحاملة لمجموعة

الهيدروكسيل ،ويتم ازالة الماي بتسخين الكحول في وجود جوهر محب للماي مثل حامك الكبرتيك المركز أو
بضمرار بخار الكحول علي أكسيد ألومنيوم مسخن.

وانتزاع الماي من الكحوالت الثالثية أسهل من ازالة الماي من الكحوالت الثانوية وهذه األ يرة ينتزع منها الماي

بسهولة عن الكحوالت األولية.
أما الطريقة الثانية زالة الماي من الكحول فتتضمن ازالة جزئ واحد من الماي من جزيئين من
الكحول والناتج هو ا يثير:

Protonated alcohol
أيون الكربونيم الناتج يتفاعل مع الزيادة من الكحول ويرتبط مع ذرة أكسجين:

Protonated ether
Diethyl ether

( )4أكسدة الكحولت :
(أ) الكحولت األولية:
تتةكسد الكحوالت األولية بواسطة محلول ثاني كرومات البوتاسيوم وحامك الكبريتيك لتعطي األلدهيد
المقابل ثم الحامك الكربوكسيلي  ،وكال من األلدهيد والحامك يحتويان نفب العدد من ذرات الكربون:

Acetaldehyde
()Unstable
وحيث أن األلدهيد الناتج مازال يتمتع بوجود ذرة أيدروجين قابلة لألكسدة  ،لذا يتةكسد متحوال

إلي الحامك المقابل.

Acetone

Acetaldehyde

(ب) الكحولت الثانوية:
تتةكسد الكحوالت الثانوية مكونة الكيتونات المقابلة:

Acetone
واليوجد بالكتيون المتكون أع ذرة أيدروجين قابلة لألكسدة  ،لذا فضنه غير قابل لألكسدة إال تحت ظروم أكسدة شديدة
(إطالة فترة األكسدة) ،فيتةكسد معطياً ليطاً من األحماض كل منها يحتوع علي عدد من ذرات كربون أقل من عدد
ذرات كربون الكحول األصلي:

(ج) الكحولت الثالثية:

هذه الكحوالت التحتوع ذرات هيدروجين قابلة لألكسدة ومرتبط بذرة الكربون التي تحمل المجموعة الهيدروكسيلية ،لذا
اليحد

لها أكسدة تحت الظروم العادية ،أما تحت الظروم القاسية فضنة بةكسدتها تعطي ليط من النواتج غالياً ما

تكون أحماض أو كيتونات  ،وكلها تحتوع علي عدد من ذرات الكربون أقل من الكحول:

t-isobutyl alcohol

وهذه الكحوالت مقاومة لألكسدة في المحاليل القلوية أو المتعادلة ،ولكنها تتةكسد بعوامل األكسدة الحامضية.

 تحويل الكحول األولي إلي كحول ثانوي:يمكن تحويل الكحول األولي إلي كحول ثانوع أو ثالثي بتحويلة أوالً إلي أوليفين ،وذلك بنزع الماي منه ثم امتصاص

األوليفين المتكون من حامك الكبريتيك  ،ثم يحلل الناتج مائياً .فمثالً  :عند نزع الماي من كحول البروبايل العادع

يتكون ،البروبين  Propeneوعند امتصاص هذا األوليفين في حامك الكبريتيك ،وتحلل الناتج مائياً نحصل علي

كحول األيزوبروبيل (كحول ثانوع):

Isopropyl alcohol

ويمكةةن تفسةةير ذلةةك علةةي أسةةاس ا ةةافة الحمةةك إلةةي األوليفةةين يتبةةع قاعةةدة مةةاركونيكوم ،وبطريقةةة مماثلةةة يمكةةن تحويةةل
كحول األيزوبيوتايل إلي كحول بيوتايل ثالثي:

بعض الكحوالت الهامة
اإليثانول : Ethanol
يعني العامة بكلمة كحول بةنه مركب ا يثانول  CH3CHOHومنذ القدم كان القدماي يصنعون المشروبات
الكحولية بالتخمر  Fermentationوأحياناً يسمي ا يثانول بكحول الحبوب  Grain alcoholوذلك ألن

كميات كبيرة منه تحضر عن طريق تخمر الحبوب مثل الذرة والقمح يستعمل أيضاً لتحضيرة ثمار الفواكه ( اصة

العنب) ،الخضروات (مثل البطاطب) والموالس ( Molasesesمن قصب السكر).

وفي التخمر تتحول السكريات ( Sugarsتمثل هنا بالة  )C6H12O6إلي إيثانول وثاني أكسيد الكربون في السكريات الل
عملية التخمر.

ومحتوع هذه الحبوب والخضروات من السكريات منخفك جداً ولكنها تحتوع النشا والذع يتحلل في السكريات الل عملية
التخمر.
ومن كل الكحوالت نجد أن كحول ا يثايل هو أقلها سمية (ماعدا الجليسرول) وهو الكحول الوحيد الذع يوجد في المشروبات
الكحولية وربما توجد كميات دقيقة جداً من الكحوالت األ رع.

بالقانون فضن ا يثانول المستعمل في المشروبات الكحولية والعقاقير يجب تحضيرة بالتخمر  ،أما الكحول الصناعي يحضر غالباً
بعمل هيدرة لإليثيلين.

ذلةةك ألن هةةذه العمليةةة ر يصةةة ،والكحةةول النةةاتج مةةن كةةل مةةن الط ةريقتين واحةةد .با

ةةافة إلةةي اسةةتعمال الكحةةول فةةي

المش ةةروبات الكحولي ةةة ف ةةضن كح ةةول ا يث ةةانول يس ةةتعمل كم ةةذيب ف ةةي األدوي ةةة والعط ةةور وال ةةورني

 Varnishesأو ك ة ة

( Body rubكحةةول األيزوبروبايةةل يسةةتعمل أيض ةاً فةةي هةةذا الغةةرض) والمحلةةول الكحةةولي  %70يسةةتعمل كمطهةةر
 antisepticوالذع يستعمل في تحضير المر ي للجراحات ولتنظيف أجهزة الجراحة.

وكحول ا يثانول النقي يسةمي الكحةول المطلةق  Absolute alcoholوغالبةاً مايوجةد فةي المعامةل علةي هةذه الصةورة

وأيضة ةاً عل ةةي ص ةةورة محل ةةول يحت ةةوع  %5م ةةاي (كح ةةول  )%95أم ةةا الكح ةةول المس ةةمي Denaturated alcohol

الكحةةول المةةدنتر (الةةذع يحةةد

فسةةاد لخواصةةة الطبيعيةةة) فهةةو كحةةول ا يثةةانول الغيةةر صةةالح للشةةرب يةةتم تحضةةيرة عةةن

طريق إ افة كميات صغيرة من السم إليه مثل الميثانول أو البنزين ويستعمل هذا الكحةول المةدنتر Denaturated
 alcoholفةةي بعةةك المعامةةل الكيماويةةة والمصةةانع (والتةةي فيهةةا إ ةةافة السةةم التةةإثر علةةي اسةةتعمالة) وذل ةك ألن هةةذه
المصانع والمعامل التدفع

ريبة علية.

الميثانولMethanol
بعك األحيان يسمي الميثانول بكحول الخشب  Wood alcoholوذلك ألنه حضر منذ القدم من الخشب،
والميثانول  CH3OHيحضر األن بتعريك الهيدروجين وأول أكسيد الكربون لدرجات ح اررة و غط عالية في وجود
عامل مساعد .والميثانول سام جداً (هضم  10مل منه يتسبب في حدو العمي  300مل تتسبب في حدو الموت
ويتةكسد الميثانول في الجسم ليتحول إلي فورمالدهيد ثم إلي حامك الفورميك ،ولسنا متةكدين هل حامك الفورميك
أو الفورمالدهيد هي التي تسمم اليا شبكة العين  Retinaوتسبب حدو العمي كما في حالة الميثانول،كما أن
هضم حامك الفورميك يتسبب أيضاً في حدو حمو ة  Acidosisفي الدم ،والذع يمكن أن يإدع إلي حدو
الموت والترياق  Antidoteالذع يستعمل في حالة التسمم بالميثانول وحامك الفورميك هو عن طريق شرب محلول
بيكربونات الصوديوم لمعادلة الحامك .ويستعمل الميثانول في البويه (دهان)  Paintsوالورني  Varnishوفي
صناعة الفورمالدهيد:

Formaldehyde

كحول األيزوبروبايل (2-Propanol) isopropyl
: alcohol
غالباً مايسمي هذا الكحول  Rubbing alcoholوتركيبة:

ويستعمل لغرض فك درجة ح اررة الجلد حيث يبرد الجلةد بالتطةاير ويسةاعد بةذلك علةي فةك درجةة حة اررة
الجسم في الحمي  Feverوهو أيضاً يعمةل كقةابك  Astringentيصةلب الجلةد Hardens the skin

ويخفةةك م ةةن حج ةةم القنة ةوات مم ةةا يح ةةد م ةةن ا فة ة ارزات  Secretionsويس ةةتعل كم ةةذيب ف ةةي أدوات التجمي ةةل

 Cosmeticsوالعطور وكريمات الجلد.
مينثول  ،Mentholا يثلين جليكول  ، Ethylene glycolالجليسرول : Glycerol

مينثول :Menthol
كحول تربيني له رائحة النعناع ويستعمل في كريمات الحالقة ،نقط الكحة والتي تسمي
 Mentholatedوالسجائر ومعاجين األسنان.

اإليثلين جليكول HO – CH2 CH2 - OH: Ethylene glycol
وهو سائل لزج سام ،وأهم استعمال له هو كمضاد للتجميد  Antifreezeلراديتيرات السيارات حيث أنه

يخفك نقطة تجمد الماي .ويستعمل ا يثلين جليكول لهذا الغرض وذلك لر صة النسبي ولذوبانه المطلق في
الماي واليحد

تةكالت للمعادن وله درجة غليان مرتفعة عن الماي (حيث أنه اليتبخر في الصيف) .وا يثلين

جليكول عديم اللون ،ولكن لون مضادات التجمد راجع إلي وجود المواد ا
الجليسرول ( Glycerolالجليسرين

افية.

:)Glycerin

الجليسرول سائل أكثر لزوجة عن ا يثلين جليكول .ذو طعةم حلةو غيةر سةام ويةذوب تمامةاً فةي المةاي وهةذه
الص ةةفات جعلت ةةة م ةةادة محلي ةةة جي ةةدة ،م ةةذيب لألدوي ةةة  Medicinesوم ةةادة ش ةةحمية تس ةةتعمل ف ةةي ص ةةناعة

اللبوسات وفي المعامل الكيماوية (لو ع األنابيب الزجاجية الل السدادات المطاطية).
ويسةةتعمل أيض ةاً كمةةادة مرطبةةة ( )Humectantفةةي أدوات التجميةةل  ، Cosmeticsكريمةةات الجلةةد ،
واللوسة ةةيونات  Lotionsوالة ةةد ان  Tobaccoواألغذية ةةة – ومة ةةن ا سة ةةتعماالت الهامة ةةة للجليسة ةةرول هة ةةو
استخدامة في صناعة النيتروجليسرين . Nitroglycerine

اكتشةةف العةةالم البريطةةاني  Ascanio Sobreroعةةام  1947أن الجليسةةرول يتفاعةةل مةةع لةةيط حةةامك النيتريةةك

والكبريتيك ليعطي سائل يعرم بالنيتروجليسرين  Nitroglycerineأو . Glyceryl trinitrate

وعنةةدما سةةخن هةةذا العةةالم ( )Sobreroكميةةة صةةغيرة مةةن هةةذا السةةائل حةةد

إنفجةةار ومنةةذ ذلةةك الوقةةت انتشةةرت مصةةانع

النيتروجليسرين الستعماالتة المتعةددة فةي الحةرب وفةي السةلم ( Peaceفةي حفةر القنةوات والخنةادق وإنهيةار األدويةة لعمةل
الطةةرق) .ولكةةن سةةرعان مانشةةةت مشةةاكل مةةن النيتروجليس ةرين حيةةث أنةةه س ةريع ا نفجةةار لةةذا فةةضن مصةةانعه كانةةت س ةريعة
ا نفجةةار ولكةةن عةةام  1866وجةةد نوبةةل  Nobelأن مةةادة تشةةبة الطةةين  Clay – like substanceتسةةمي األرض
الدياتوميةةة  Diatomaceons earthتمةةتص النيتروجليسةةرين وعلةةي ذلةةك الينفجةةر هةةذا السةةائل دون أن يةةتم ص ةهرة

،وسميت هذه المادة الجديدة بالديناميت  Dynamiteوالذع مازال يعتبر واحد من أهم المتفجرات . Explosives

ومن المدهش أن مادة النيتروجليسرين تستعمل أيضا ً في الطب لمعاجة الخناق الصدري
 Angina pectorisوفي هذه الحالة نجد أن األعراض التي منها أالم الصدر الحادة تنتج من
انخفاض سريان الدم إلي القلب
والنيتروجليسرين سواي في الصورة السائلة (المخفف بالكحول ليجعلة غير قابل للفرقعة).
أو في صورة أقراص أو في صورة معجون ير ي العضالت الرقيقة  Smooth musclesلألوبية الدموية ويوسع
 Dilateالشرايين  Arteriesسامحاً لزيادة من الدم لتصل إلي القلب ويقلل أو يمنع من األالم الصدرية.

الثيوكحوالت أو الثيوالت أو المركابتانات
Thioalcohols, Thiols or
Mercaptans
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكحوالت الكبريتية األليفاتية تسمي المركابتانات  Mercaptansوذلك لقدرتها علي تكوين مشتقات زئبقية غير
ــــــــــــــــــــ
ذائبة وهي تعتبر المشابهات الكبريتية للكحوالت ولكنها أقل منها أهمية من الناحية الكيماوية وتركيبها العام – R
. SH

والمجموعة النشطة في الكحوالت الكبريتية هي  SHوتسمي بمجموعة ثيول  Thiolفالمركب  C2H5SHيسمي
إيثان ثيول  Ethan thiolأو إيثان مركابتان  . Ethyl mercaptanالثيوالت ذات رائحة كريهة واستفادت
شركات الغاز الطبيعي  Natural Gasمن هذه الصفة عن طريق اضافة كميات صغيرة من الميثان ثيول
 Methanthiolإلي الغاز الطبيعي (الميثان) العديم الرائحة ليصبح له رائحة ويمكن التعرف بها علي تسرب أي

غاز قبل حدوث اي إشتعال أو انفجار.

تحضير الكحولت الكبريتية (الثيولت):
يمكةةن تخليةةق الكح ةوالت الكبريتيةةة بتفاعةةل هاليةةدات األلكيةةل مةةع كبريتيةةد الصةةوديوم أو البوتاسةةيوم الهيةةدروجيني حيةةث
يستبدل الهالوجين بمحموعة الكبريتيد:

الخواصًوتفاعالتًالمركابتاناتً(الثيولت):
( )1الثيوالت لها خاصية حامضية وكبيرة إذا ماقورنت بالكحوالت لذا تتفاعل مع
القلويات مكونة أمالحا ً ذائبة التتحلل مائيا ً بسهولة بعكس األلكوكسيدات القلوية التي
تكونها الكحوالت:

ويرجع ثبات هذه األمالح إلي أن الثيوالت تعتبر أكثر حموضة من الماء في حين أن الماء أكثر حموضة من الكحوالت.
وتستغل خاصية الذوبان للثيوالت في القلويات في تخليص البترول الخام من المركابتانات الموجودة فيه والتي اليرغب في
وجودها لرائحتها وألن نواتج احتراقها هي ثاني وثالث أكسيد الكبريت وهذان عبارة عن أندريدي أحماض تعمل على تأكل
أجزاء آالت االحتراق  ،وتتم عملية التخلص من هذه المركابتانات بتحويلها إلي أمالحها التي تذوب في الماء والتتطاير
أثناء عمليات التقطير.
( )2تتفاعل الثيوالت مع أحماض الزئبقيك والفضة مثل كبريتور الهيدروجين معطية أمالح غير ذائبة تتحلل مباشرة
باألحماض القوية حيث يسترجع األصل الثيولي وذلك كما يتضح

( )3تتفاعل الثيوالت مع الجواهر المؤكسدة التي تؤثر فقط علي ذرة الكبريت
ذاتها وتبقي السلسلة الكربونية بعيدة عن أي تأثير وتختلف نواتج األكسدة باختالف
قوة الجوهر المؤكسد.

Diethyl disulphide

وهذا التفاعل يصور لنا سهولة تكوين الرابطة (  )- S - S -التي هي من خواص ذرة الكبريت  ،وثاني الكبريتيدات
سهلة اإلختزال متحولة إلي ثيوالت وذلك بالعديد من عوامل اإلختزال.

وسهولة التحول بين الثيوالت وثاني الكبريتيدات مهم جدا ً في كيمياء البروتينات .أما إذا كان الجوهر المؤكسد قوياً،
مثل حامض النيتريك  ،فإن مركب ثاني الكبريتيد يتحلل متأكسدا ً إلي حامض كبريتوني:

األحماض الكبريتونية لها خاصية التأرجح مثل األحماض الكربوكسيلية  ،وحامض الكبريتيك  ،وهذا مما يضفي
عليها ثباتا ً  ،فال تتأثر الجواهر المؤكسدة .ولهذه األحماض مشتقات كمشتقات األحماض الكربوكسيلية من هاليدات
وإسترات وأميدات  ،وكلها يمكن الحصول عليها بطرق مشابهة الطرق المتبعة في تحضير مشتقات األحماض
الكربوكسلية .واألحماض الكبريتونية قوية وتتأين إلي مدي بعيد مثل حامض الكبريتيك ،ولذا فإنها تذوب بسهولة في
الماء.

الباب الثامن
الكحوالت العطرية
Aromatic alcohols
مقدمة :
الكحول العطري هو مركب هيدروكسيلي تتصل فيه مجموعة الهيدروكسيل بالسلسلة الجانبية األلكيلية ،ويمكن
تريفها علي أنها مشتقات عطرية للكحوالت األليفاتية .وتقسم الكحوالت العطرية إلي كحوالت أولية وثانوية وثالثية،

وطريقة تحضيرها مشابهة لطريقة تحضير الكحوالت األليفاتية.
وسوف ندرس هنا الكحوالت العطرية األولية:
الكحوالت العطرية مركبات ذات رائحة مقبولة ومتعادلة  Neutralويمكن أكسدتها إلي األلدهيدات واألحماض
الكربوكسيلية المقابلة .وهي تكون  Alcoholatesوإيثيرات  Ethersوإسترات  Estersوتتفاعل مع األحماض
الهالوجينية وخامس كلوريد الفوسفور فيحل الهالوجين محل مجموعة الهيدروكسيل ،وأيضا ً فإنها تعطي نفس
تفاعالت االستبدال لنواة البنزين وهي بعكس الفينوالت التكون أمالحا مع القلويات والتعطي لون مع كلوريد
الحديديك.

كحول البنزيل (Phenylcarbinol) Benzyl alcohol

وهو أول عضو في هذه السلسلة  ،ويوجد علي هيئة استر (خالت أو بنزوات) في زيت الياسمين وغيرة من الزيوت
الطيارة.
طرق التحضير:
 -1بالتحلل المائي لكلوريد البنزيل بواسطة أيدروكسيد الصوديوم:

وهذه الطريقة تستعمل تجاريا ً
 -2باختزال البنزالدهيد بالزنك وحامض الهيدروكلوريك:

 -3بواسطة تفاعل كانيزارد : Cannizzaro

وهنا يتفاعل جزيئين من البنزالدهيد مع وجود ألو في وجود بيئة قلوية لينتج كحول البنزيل وبنزوات الصوديوم
وممكن أيضا ً تحضيرة عن طريق تفاعل . Crossed Cannizzaro

وهنا يتفاعل جزيئين من البنزالدهيد مع وجود ألو في وجود بيئة قلوية لينتج كحول البنزيل وبنزوات
الصوديوم وممكن أيضا ً تحضيرة عن طريق تفاعل Crossed Cannizzaro

خواص كحول البنزيل:
سائل عديم اللون درجة غليانة 205م لة رائحة خفيفة مقبولة – يذوب بقلة في الماء ولكن يذوب مباشرة في الكحوالت
واإليثير.
تفاعالت كحول البنزيل تشابه التفاعالت الخاصة بالكحوالت األليفاتية وأيضا ً يعطي تفاعالت االستبدال
الخاصةبالنواة العطرية.
 -تفاعالت كحول البنزيل:

 -1يتأكسد بواسطة حامض النيتريك المخفف ليتكون أوال البنزالدهيد ثم حامض البنزويك.

 -2يتفاعل كحول البنزيل مع الصوديوم مكونا  Sod benzoxideمع إنطالق الهيدروجين.

 -3يتفاعل كحول البنزيل مع خامس كلوريد الفوسفور واألحماض الهالوجينية مكونا هاليدات البنزيل.

 -4يتفاعل كحول البنزيل مع كلوريدات األحماض أو أنهيدريداتها مكونا األسترات

وخالت البنزيل  Benzyl acetateتحدث أو تتكون طبيعيا ً في زيت الياسمين.
 -5ممكن اختزال كحول البنزيل بالهيدروجين في وجود البالديم متحوال إلي

التلوين.

وباإلضافة إلي التفاعالت السابقة فإن كحول البنزيل يظهر خواصا عطرية ترجع إلي وجود حلقة البنزين إذ
ممكن إجراء نيترة أو كبرتة له .ومع ذلك يجب أخذ الحذر لمنع التفاعل مع مجموعة الهيدروكسيل لذا فإنه من
المستحسن عند تحضير المشتقات اإلستبدالية لكحول البنزيل أن يستعمل كلوريد البنزيل (يالحظ أن مجموعتي
 CH2OH – CH2Clيوجهوا المجموعات الداخلة علي حلقة البنزين إلي موضعي األرثو والبارا) ثم يجري
عمل تحلل فنحصل علي الكحول.

ويستعمل كحول البنزيل وأستراتة بصورة موسعة في صناعة العطور ،التخدير الموضعي وفي التطهير.

الفينوالت
Phenols
مقدمة :

الفينووالت هووي المركبووات العطريووة التووي تحتوووي مجموعوة الهيدروكسوويل ( )-OHمرتبطووة إرتباطووا مباشوورا ً بالحلقووة العطريووة
وأبسط الفينوالت هو الفينول نفسة والمركبات الفينولية األخري تعتبر مشتقات من الفينول ،وبعض منها له أسماء عامة.
والفينوالت إما أن تكون أحاديوة الهيدروكسويل  Monohydric phenolsأو ثنائيوة الهيدروكسويل Dihydric phenols
أو ثالثية الهيدروكسيل . Trihydric phenols

وبعض الفينوالت تكون مركبات طبيعية هامة ومن أمثلتها الفانيلين  Vanilinوالتي تعطي طعم الفانيليا وأيضا ً

مركب:
 Tetrahydrourushiolوهو المركب المهيج في سم إيفي Principal irritant of poison ivy :وكذلك
الثيمول  Thymolوالذي يستعمل طبيا ً في قتل الفطريات والديدان الشوكية .hookworms

 -طرق تحضير الفينوالت أحادية الهيدروكسيل:

 -1بصهر الـ Sod. Arylsulphonatesمع هيدروكسيد الصوديوم ليعطي:

وبمعادلة المصهور الناتج بحامض الكبريتيك (حامض معدني) يعطي الفينول الحر:

وهي إحدي الطرق الهامة لتحضير الفينوالت.
 -2بالتحلل المائي ألمالح ثاني األزونيم ،فمثالً نحصل علي الفينول بالتقطير البخاري لمحلول كبريتات ثاني األزونيم.

ويفصل الفينول من الناتج (المخلوط) بالتقطير بالبخار.

 -الخواص الطبيعية للفينولت:

أما أن تكون الفينوالت بللورات صلبة أو تكون علي هيئة سوائل ،وهي عديمة اللون (لها رائحة اصة) يتحول
لونها إلي اللون القرموزع  Pinkبتعر ها للهواي والضوي ،وذلك يرجع إلي أكسدتها .ويمكن تقطيرها بدون تحطم
وتتطاير بالبخار – تذوب بقلة في الماي  ،بينما تذوب مباشرة في ا يثير وا يثانول .وهي أحماض

عيفة ومحلولها

المائي له تةثير حامضي علي بباد الشمب .كلها مواد سامة ولها واص مطهرة أع تستعمل كمطهرات
 Antisepticsواألن اليستعمل الفينول مباشرة علي المر ي ألنه كاو الجلد ولكنه مازال يستعمل لتنظيف األجهزة
الجراحية والطبية.

 تفاعالت الفينول: -1يعطي الفينول لون بنفسجي  Violetمع كلوريد الحديديك ،وهذه الخاصية هاصية مميزة
للمركبات التي تحتوع المجموعة ). (enols) – C(OH
 -2يسلك الفينول مسلك الحامك الضعيف مكوناً الة  Phenoxidesمع القلويات القوية.

والفينول حامك

عيف عن حامك الكربونيك Carbolic acid

 ،لذا يمكن فصل الفينول عن األحماض الكربوكسيلية بجعل المحلول قلوع بواسطة هيدروكسيد الصوديوم ثم يمرر فيه
ثاني أكسيد الكربون فينطلق الفينول من ملحة الصوديومي ثم يستخلص بواسطة ا يثير أما أمالح األحماض

الكربوكسيلية التتحطم بواسطة ثاني أكسيد الكربون.

 -3تتفاعل الفينوالت (الفينول) مع امب كلوريد الفوسفور ليعطي كمية صغيرة من الكلوروبنزين ولكن الناتج
األساسي يكون : Triphenyl phosphate

 -4اإلختزال :Reduction
يمكن ا تزال الفينول إلي البنزين وذلك بامرار بخارة علي حبيبات ارصين سا نة:

ويعطةةي ا تةزال الفينةةول بواسةةطة الهيةةدروجين عنةةد

ةةغط عةةالي وبمسةةاعدة عامةةل مسةةاعد مثةةل النيكةةل محصةةوالً كبية اًر مةةن

سداسي هيدروفينول وهو في الحقيقة . Gyclohexanol
 -5التفاعل مع األمونيا:
يمكن تحويل الفينول إلي أنيلين وذلك بتسخينة مع األمونيا أو في وجود كلوريد الخارصين كعامل مساعد:

وكما نعلم فضن مجموعة الهيدروكسيل الموجودة علي حلقة البنزين مجموعة معطية لإللكترونات وهي توجه
المجموعات الدا لة إلي المو عين أورثو وبارا ،ويإدع ارتفاع الكثافة األلكترونية علي الحلقة البنزينية في الفينول
إلي سرعة االستبدال علي حلقة بنزين الفينول ومن أمثلة التفاعالت االستبدالية.

( )1هلجنة الفينولت:
تتبةةروم الفين ةوالت مباش ةرة فةةي محلةةول البةةرومين المةةائي ليتكةةون  2,4,6-tribromophenolولكةةن بمعاملةةة
الفينول بالبرومين في رابع كلوريد الكربون يتكون غالباً البارابروموفينول.p-bromophenol .

( )2نيترة الفينولت:
يمكن نيترة الفينول بواسطة المحلول المائي لحامك النيتريك المخفف علي درجة ح اررة الغرفة ويتكون كل

من األرثو والبارانيتروفينول ويفصل مشابهي النيتروفينول بالتقطير بالبخار حيث أن األرثونيتروفينول درجة ذوبانة
في الماي منخفضة ولكنه عالي التطاير وذلك لوجود إرتباط هيدروجيني دا ل نفب الجزئ.
 ويستعمل الفينول في المجالت األتية: -1كمطهر من أنواع الصابون – محاليل الغسيل – والمراهم.

 -2كمادة حافظة في األحبار.
 -3في صناعة البالستيك (البكاليت).
 -4في تحضير حامك البكريك.
 -5في صناعة الصبغات.

 -6لتصنيع الهكسانول الحلقي المحتاج إليه كمذيب للمطاط والورني .

اإليثيرات

Ethers

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اال يثيرات مواد صيغتها العامة R – O – Rوهى مركبات عضوية غير نشطة كيماويا و تستخدم كمذيبات عضوية و تعتبر
انها مشتقات لاللكانات نتحصل عليها باستبدال ذرتى هيدروجين من جزيئين مختلفين أو متشابهين من جزيئات األلكانات
بواسطة ذرة أكسجين ثنائية التكافإ

Diethyl ether

Ethane

لذا تكون صيغتها العامة (Cn H2n+1)2 O
ويمكن اعتبارها أيضاً أنها مشتقات ثنائية األلكيل للماي تم فيها استبدال ذرة أيون أيدروجين الماي بةصلين ألكيلين .

وفي ا يثيرات النجد ذرات أيدروجين علي ذرة األكسجين لذا وبمقارنتها بالكحوالت نجد أنها عملياً التذوب في الماي

وكيماويا نجدها املة .كما يمكن اعتبار ا يثيرات مناظرات لألكاسيد المعدنية.

(C2H5)2 O
)Ethyl oxide (Diethyl ether

Na2 O
Sod. oxide

وهذا التشابة السطحي ألن األكاسيد المعدنية أمالح متةينة بينما ا يثيرات مركبات تعاونيةة غيةر متةينةة ،أيضةاً األكاسةيد

المعدنية إما أن تكون قاعدية أو حامضية في واصها بينما ا يثيرات مواد متعادلة.

أيضاً يمكن اعتبار ا يثيرات أنها أنهيدريدات الكحوالت ،كما في حالة أنهيدريدات األحماض الكربوكسيلية:

Anhydride of ethanol

Ethanol

وهي تشابه أنهيدريدات األحماض وذلك حيث أن ا يثيرات يمكن أن تتحول معطية جزيئات الكحول األصلي.

 تسمية اإليثيرات:ا يثيرات إما أن تكون متجانسة (ا يثيرات البسيطة)  ،أو تكون إيثيرات غير متجانسة (إيثيرات مختلطة) وذلك علي حسب

تكون مجموعتي األلكيلي المتصلتين بذرة األكسجين متشابهتين أو مختلفتين ،لذلك فضن ا يثيرات يكون لها التراكيب:
R –O –R

'R –O –R
rehte lacirtemmysnU

Symmetrical ether

 -1طريقة التسمية العامة:
تسمي ا يثيرات المتجانسة كةثانى ألكيل أيثيرdialkyl ethers
أو يكتب اسم مجموعة األلكيل متبوعة بكلمة إيثير:
Methyl ether = Dimethyl ether

CH3 O CH3

أما ا يثيرات المختلفة فتكتب اسم مجموعتي األلكيل ككلمات منفصلة ثم يضام كلمة إيثير :

Methylethylether
Methyliso-prpylether

 -2الطريقة المتسلسلة : IUPAC
بالنسبة لإليثيرات يستعمل النظام العام في التسمية  ،إما في ا يثيرات المختلطة فتعتبر كمشتقات ألكوكب (RO-) alkoxy
للهيدروكربونات وعند اشتقاق األسم يختار أطول سلسلة كربونية مرتبطة باألكسجين علي أنها الهيدروكربون األصلي:
1Methoxypropane
2- Ethoxypentane
أما ا يثيرات الحلقية  Cyclic ethersوالتي تكون فيها ذرة األكسجين بين ذرتي الكربون المتجاورتين،

فتعرم باألكسيدات  Oxidesأو تعرم بالة Epoxy compoundsويمكن أيضاً أن تسمي بةكسيدات
األلكينات المقابلة أو مشتقات األيبوكسي لأللكانات:

Epoxyethane = Ethylene oxide
1,2- Epoxypropane = Propylene oxide

 التشابة : Isomerismتظهر ا يثيرات تشابها تركيبيا مع الكحوالت أحادية الهيدروكسيل  ،لذا أن لهما رم از تركيبياً واحد ،لكنهما يختلفان في
نوع المجموعة الفعالة الموجودة بكل منهما،
Isomeric alcohol
CH –3 CH –2 OH
Ethylalcohol
CH –3 CH –2 CH –2 OH
1- Propanol
CH2 CH –OH –CH 3
2-Propanol

ويسمي هذا النوع من التشابة بالة Functional isomerism

Ether
CH –3 O –CH3
Dimethylether
CH –3 O –C2H5
Methylethylether

 الطرق العامة لتحضير اإليثيرات:( )1ازالة الماي من الكحوالت:
ا يثيرات وكذلك األوليفينات هي نواتج لنزع الماي من الكحوالت ،لذا فضن التفاعالت المإدية إلي هذين النوعين من
المركبات تكون في تنافب دائم ،ويعتمد الناتج النهائي علي ظروم التفاعل .لذا فضنه يجب توفير الظروم المثلي للتفاعل
حيث أنه عند تحضير أع منهما فضن ذلك يكون دائماً مصحوباً بكمية كبيرة أو صغيرة من المركبات الثانوية.
ويمكن تحضير ا يثير بازالة جزئ ماي من جزيئين من جزيئات الكحول األولي أو الثانوع تحت ظروم تفاعل أ ف
من تلك التي تستخدم لتحضير األوليفينات بانتزاع جزئ واحد من الماي من جزئ واحد من الكحول.

وميكانيكية هذا التفاعل كاألتي:

وأيون الكربونيم الناتج يمكنه أن يتفاعل كاألتي:

ويمكن أن تحد

هذه التفاعالت إلي حد ما حسب ظروم التفاعل:

( )1اذا كانت كمية الماي الموجودة كبيرة فضنه اليتكون أع مقدار يذكر من األوليفين أو اسةتر حةامك الكبريتيةك أو
ا يثير  ،لذا ينحاز التفاعل رقم ( )1جهة اليمين.
( )2وعند درجات الح اررة المرتفعة (اليكون هناك فائك من الماي أو الكحةول) فةضن ا تةزان يكةون فةي جانةب تكةوين
األوليفين كما في التفاعل (.)2
( )3أما في وجود زيادة من حامك الكبريتيك بحيث تكون درجة الحة اررة أقةل مةن الالزمةة للتفاعةل رقةم ( )2نجةد أن
التفاعل رقم ( )3يسود ،وبه يمكن الحصول علي ناتج عال من استر حامك الكبريتيك.
( )4وفي وجود فائك من الكحول وعند درجة ح اررة كافية لتقطير ا يثير الناتج يكون التفاعل رقم ( )4هو السائد.

ويمكن تحضير ا يثير صنابياً بطريقة التحلل الكحولي الستر إيثايل حامك الكبرتيك الذع يمكن تحضيره إما بتفاعل
حامك الكبريتيك مع ا يثيلين أو بتفاعل كحول ا يثايل مع حامك الكبريتيك:

وتس ةةمي هة ةذه الطريق ةةة ص ةةنابياً باس ةةم األس ةةترة المس ةةتمرة  ،وال داع ةةي لع ةةزل األس ةةتر المتك ةةون ب ةةل يكتف ةةي بالس ةةماح للكح ةةول

بالوصةةول باسةةتمرار فةةي لةةيط التفاعةةل مةةن جهةةة  ،واسةةتقبال ا يثيةةر بعةةد تقطي ةره مةةن الجهةةة األ ةةرع  .م ةع مالحظةةة أن
الحامك اليستنفذ ألننا نحصل عليه ثانية في ثاني طوة  ،ولكن استمرار العمل يإدع إلي تخضيفه مما يإدع إلي فك
الناتج من ا يثير  ،لذا يجب أن ترفع درجة تركيز الحامك كل فترة.

( )2طريقة وليمسون : Williamson synthesis
وفيها يتم التفاعل بين األلكوكسيدات المعدنية مع هاليدات أو كبريتات أو كبريتونات األلكيل:

والتصلح هذه الطريقة لتحضير ايثيرات بها مجموعة أريل ألن المركبات الهالوجينية العطرية ليب لها من
النشاط الكيماوع مايسمح لها باتمام هذا التفاعل:

وهذه الطريقة التصلح لتحضير ا يثيرات الثالثيةة مةن هاليةدات األلكيةل الثالثيةة ألنةه تحةت ظةروم التفاعةل
ووجود األلكوكسيدات (قواعد شديدة) تفقد هذه الهاليدات جزيئا من الحامك الهالوجيني معطية أوليفينات:

ولكن يمكن تحضير ا يثير الثالثي عن طريق تفاعل هاليد ألكيل أولي مع ألكوكسيد كحول ثالثي:

( )3يمكن تحضير ا يثيرات البسيطة بواسطة غليان هاليدات األلكيل مع أكسيد الفضة الجام . Ag2 O

وباستخدام ليط من هاليدات األلكيل المختلفة يمكن استعمال هذه الطريقة في تحضير ا يثيرات المختلفة.
الخواص الطبيعية لإليثيرات:
•ا يثيرات سوائل عديمة اللون ذات رائحة مقبولة.
(باستثناي الة  Dimethyl ether and methyl etherحيث أنهما غازات)
• األفراد األولي في سلسلة ا يثيرات شديدة التطاير وبخارها قابل لإلشةتعال بدرجةة عاليةة ودرجةة غليانهةا منخفضةة
كثية ة ار ع ةةن درج ةةات غلي ةةان مقابالته ةةا م ةةن الكحة ةوالت ،ويرج ةةع ذل ةةك إل ةةي ع ةةدم ق ةةدرة ا يثية ةرات عل ةةي تك ةةوين رواب ةةط
هيدروجينية.

 -3تةةذوب األثي ةرات فةةي المةةاي بقلةةة جةةدا وكثافتهةةا أقةةل مةةن الواحةةد  ،ولكنهةةا تةةذوب فةةي المةةذيبات العضةةوية مثةةل
الكلوروفةةوم والبن ةزين وعةةدم ذوبانهةةا فةةي المةةاي ارجةةع إلةةي عةةدم مقةةدرتها علةةي تكةةوين روابةةط هيدروجينيةةة مةةع جزيئةةات
الماي.
 -4درجة الغليان والكثافة تزداد كلما زاد الوزن الجزيئي:

Me-Pro-ether

Di-Et-ether

0.74
39.00

Et-Me-ether

0.71

0.72

Sp. Gr

35.00

7.90

b.p

 -5تعتبر ا يثيرات مركبات عضوية غير نشطة كيماويا و تستخدم بكثرة كمذيبات.

 -6األفراد األولي منها تسةتعمل كمةواد مخةدرة عامةة حيةث أنهةا تحةد

تبريةدا شةديداً ومحليةاً للجلةد المعامةل بهةا ،لةذا

يمكن استعمالها كمخدرات مو عية في العمليات الجراحية الصغيرة.
وكما ذكرنا فان األفراد األولي من ا يثيرات سوائل متطايرة والتي يتطايرها تحد
تستعمل كمبردات . Refrigerators

إنخفا ا لدرجةة الحة اررة ،لةذا فضنهةا

الخواص الكيميائية لإليثيرات:
تتكةون ا يثيةرات مةن أصةلين ألكيليةين وذرة أكسةجين  ، R – O – Rوتتفاعةل األصةول األلكيليةة كمةا تتفاعةل األلكانةات
أع تقوم بتفاعل الهلجنة ،أمةا األكسةجين ا يثيةرع (المةرتبط بةذرتي كربةون) فهةو امةل وبعكةب ا رتبةاط القةوع بةين ذرتةي
كربون – كربون فان الرابطة بين األكسجين والكربون تكون غير ثابتة بدرجة كبيرة ،ولكنهةا تحةت الظةروم العاديةة تكةون
ثابتةةة ولكةةن عنةةد كسةةر الرابطةةة بةةين األكسةةجين والكربةةون فانهةةا يمكةةن أن تتفاعةةل مةةع المةةاي واألحمةةاض و ةامب كلوريةةد
الفوسفور.
ونظ ار لغيةاب المجةاميع الفعالةة والةروابط المزدوجةة فةي ا يثيةرات لةذا فانهةا تعتبةر مةواد املةة اذ أنةه فةي الظةروم العاديةة
التتفاعل مع معظم الجواهر الكيماويةة مثةل األمونيةا والقلويةات واألحمةاض المخففةة أو معةدن الصةوديوم علةي البةارد وهةي
أيضاً غير قابله لألكسدة أو ا

تزال.

أولا  :تفاعالت الستبدال علي األصول األلكيلية:

عنةةد معامل ةةة ا يثيةةر ب ةةالكلورين أو البةةرومين فان ةةه يح ةةد

اسةةتبدال وم ةةدع ا سةةتبدال يعتم ةةد علةةي ظ ةةروم التفاع ةةل وأول

مايسةةتبدل هةةو األيةةدروجين المتصةةل بةةذرة الكربةةون المتصةةلة مباش ةرة باألكسةةجين (ذرة كربةةون ألفةةا) فمةةثالً ا يثيةةر العةةادع
يتفاعل مع الكلورين في الظالم ليكون :

: 1, 2-dichlorodiethylether

1,2 dichlorodiethylether

أما في وجود الضوي فانه يتكون: Perchlorodiethylether :

ةر لثبةةات نةةاتج
وهةةذا التفاعةةل مبنةةي علةةي أسةةاس تكةةون األصةةول الح ةرة  ،وا سةةتبدال علةةي ذرة كربةةون ألفةةا مباش ةرة وذلةةك نظة اً

التةرجح ا نتقالي:

ثانيا  :تفاعالت اإلضافة إلي ذرة األكسجين:

أنه بمالمسة ا يثيرات للهواي أو األوزون تتكون البيروكسيدات :

وممةا يسةاعد حةدو هةذا التفاعةل هةو ال ة  U. V.وغيةاب الرطوبةة .ويالحة أن فةوق األكسةيدات هةذه درجةة غليانهةا أعلةي مةن
درجة غليان ا يثيرات نفسها ،وعند تنقيةة ا يثيةرات بةالتقطير يجةب الةتخلص مةن مثةل نةواتج األكسةدة هةذه قبةل عمليةة التقطيةر

(ألن فوق األكاسيد المتكونة شديدة ا نفجار) ويمكن التخلص منها با افة عامل مختزل مثل كبريتات الحديدوز.

(ب) تكون ا يثيرات ملح األكسونيم : Oxonium salt

عندما تتحد مع األحماض المعدنية القوية

Oxonium salt
.

وهذه األمالح ثابتة فقط علي درجات الح اررة المنخفضة أو في التركيزات العالية مةن األحمةاض  ،وبةالتخضيف تتحةول إلةي ا يثيةر
األصلي والحامك الهالوجيني.

ثالث ا  :التفاعالت المنية علي كسر الروابط (:)C – O

(أ) التحلل المائي : Hydrolysis

عندما نغلي ا يثيرات مع الماي أو تعامل بالبخار فضنها تتحطم عند رابطة واحدة من الروابط  C – Oلتكون الكحوالت:

ومعدل سرعة تحلل ا يثيرات يزداد في وجود األحماض

(ب) التفاعل مع األحماض الهالوجينية:

عندما يعامل ا يثير بحمك الهيدروأيوديك علي البارد ينكسر كس اًر غير متجانب ليكون جزئ كحول

وهاليد ألكيل ،ومع ذلك فضنه اذا أجرع التفاعل علي درجة ح اررة مرتفعة وفي وجود زيادة من الحامك

الهالوجيني فضن ا يثيرات البسيطة تعطي هاليد ألكيل وماي  ،فمثالً:

وكذا تتفاعل ا يثيرات المختلطة مع حامك الهيدروأيوديك السا ن لتعطي مخاليط هاليدات األلكيل.

.

ويعتبر حامك الهيدروأيوديك ( )HIمن أنسب الجواهر لكسر الرابطة ( )C – Oفي ا يثيرات وذلك ألن أيون اليوديد يعتبر
من أنشط الجواهر المحبة للمراكز الموجبة والذع يمكن أن يعمل في وسط شديد الحمو ة ،ويعتقد أن هذا التفاعل يبدأ عن
طريق تكوين أيون األكسونيم كاألتي:

Protonated ether
ويالح أن الرابطة التي تنكسر هي الرابطة بين األكسجين وكربون
المجموعة األكثر دفعاً لأللكترونات لتعطي الكحول وأيون الكربونيم:

وأيون الكربونيم الناتج يكون حساساً للمهاجمة بواسطة الجواهر المحبة للمراكز الموجبة مثل األيودين (: )I-

ويتفاعل الكحول الناتج في حالة وجود زيادة من حامك  HIويتكون يوديد ا يثيل:

ويالح أن مجموعة األلكيل الثالثية أكثر دفعاً لأللكترونات من الثانوية وهذه أكثر من

األولية:

اذا النتيجة الطبيعية لكسر الرابطة ( )C – Oفي ا يثير بواسطة ( )HIهو ليط من يوديد األلكيل اذا كانت مجموعتا
األلكيل محتلفتين في ا يثير المستعمل.
أما اذا كانت احدع المجموعتين في ا يثير ألكيل واأل رع أريل  Arylفضنه يتكون في هذه الحالة يوديد ألكيل ومعه فينول
وذلك ألن الرابطة

C – Oفي الفينول تقاوم بشدة عملية الكسر .أما اذا كانت المجموعتين مجموعتا أريل فضنه اليحد
تفاعل:

ويالح أن حامك الكبريتيةك المخفةف البةارد لةيب لةه تةةثير علةي ا يثيةرات ،فيمةا عةدا أنةه يةذيبها ليكةون أمةالح األكسةونيم ،ومةع
ذلةةك فةةضن محلولةةه إذا سةةخن فضنةةه يصةةبح قةةاد اًر علةةي كسةةر الرابطةةة ( )C – Oبسةةهولة معطي ةاً جةةزئ كحةةول وكبريتةةات ا يثيةةل

الهيدروجينية.

Tert-butyl hydrogen sulfate

وفي حالة زيادة من الحامك فضن جزئ الكحول المتكون يتفاعل معه ليكون. Alkyl hydrogen sulfate :
الثيوإيثيرات (الكبريتيدات) ):Thioethers (Sulphides
(أ) تحضيرها:
يمكن تحضير ثيوايثيرات مثل ثيوأيثير أو ثاني إيثايل كبريتيد أو مثل ميثيل إيثايل ثيةوإيثير  ،أو ميثايةل ايثايةل كبريتيةد C2H5 :
 – S – CH3وذلك كما يلي:

وهذا يماثل تحضير ا يثيرات.

(ب) تفاعالتها :Reactions
يمكن تلخيص تفاعالت ثيو ا يثيرات فيما يةتي:
 -1ال تتةثر ثيوا يثيرات في الوسط القلوع  ،كما أنها التتفاعل مع أكسيد الزئبق.
 -2تتفاعل ثيو ا يثيرات مع هاليدات األلكيل بتكوين رابطة ممولة من جانب واحد عن طريق زوج إالكترونات اص بذرة

الكبريت ،وينتج عن ذلك هاليدات السلفونيم  ،من ذلك تحضير بروميد ثالث ميثايل سلفونيم:

()Trimethyl sulphonium bromide

وهاليدات ثالث ألكيل السلفونيم  R3 S+ X-تتةين كلية في محاليلها إلي أيون ثالثي السلفونيم الموجب وأيون الهالوجين السالب
وتعتبر أمالحاً لمركبات هيدروكسيدات السلفونيم  R3 S+ OH-شديدة القاعدية.

وهذه األمالح تشبة أمالح رابع األمونيوم  Quaternary ammoniumالتي تشتمل علي أيون رباعي األمونيوم الموجب.

 -3تتفاعةةل ثيةةو ا يثيةرات مةةع الجةواهر المإكسةةدة بسةةهولة وتختلةةف فةةي هةةذا ا يثيةرات ،ونةواتج األكسةةدة ببةةارة عةةن مركبةةات ثابتةةة
تعةرم بمركبةةات السلفوكسةيد  Sulphoxideوالسةةلفون  Sulphonesوال نظيةر لهةةا فةي مركبةةات األكسةجين ،حيةةث أن مركبةةات
فوق أكسيد ا يثير  Ether peroxidesعديمة اللون.

Diethyl sulphoxide
Diethyl sulphoxide

