
هاليدات األريل–الهاليدات العطرية 

Aryl Halides
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:مقدمة

( F, Cl, Br, I)الهاليدات العطرية هي تلك المركبات الهيدروكربونية العطرية التي ترتبط فسيها ذرة هالوجين 

وذلك لتمييزها من مجموعة األلكيل ( Ar)بالرمز ( العطرية)ويرمز لمجموعة األريل . مباشرة بالحلقة العطرية

(R .)نها تحضر وهذه المركبات التتكون طبيعياً ولك. وهي تختلف عن هاليدات األلكيل في العديد من خواصها

.صناعياً بكميات كبيرة

.إلي كلمة بنزين( halo)تسمي هاليدات األريل البسيطة باضافة المقطع 

BromobenzeneChlorobenzeneIodobenzene



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

o- Dichlorobenzene m-Dibromobenzene       p-Difluorobenzene 

.  لي الحلقةويستعمل الترقيم عندما يوجد أكثر من مستبدلين أي من ذرتين هالوجين أو أي مستبدالت أخري ع

.وتعتبر ذرات الهالوجين في الحلقة األخيرة كأنها مستبدالت

3,5-Dichloronitrobenzene 2,4,6-Tribromophenol



يل أما المركبات التي توجد فيها ذرة الهالوجين في السلسلة الجانبية مثل كلوريد البنز

(C6H5CH2Cl ) فهي تعتبر هاليدات عطريةarylalkyl halides والتي لها خصائص هاليدات

.األلكيل

:طرق التحضير-

:Halogenationالهلجنة ( 1)

 Lewisتتم الكلورة أو البرومة في وجود حامل للهالوجين وعامل مساعد مثل حامض لويس 
acid ووظيفة العامل المساعد هو لجعل الهالوجين الكتروفيل Electrophile .قوي

فإن التفاعل  Iodinationالـأما في حالة . للمركبات العطرية فقطالبرومةأو الكلورةوممكن عمل 

سىالعكالنصيحة الوحيدة المستعملة لمنع التفاعل .باأليوديناألستبدالالعكسي يكون أسرع عن تفاعل 

األيودينكلوريدهو استعمال 



  Iodinationن الـوالنصيحة الوحيدة المستعملة لمنع التفاعل العكسي في تفاعل إدخال األيودين علي حلقة البنزي
.iodine chlorideهو استعمال كلوريد األيودين 

Benzene Iodobenzene 

من أمالح ثاني األزونيم ( 2) From Diazonium:



:الخواص الطبيعية-

.التذوب هاليدات األريل في الماء ولكنها تذوب في معظم المذيبات العضوية•

-nمثل درجات غليان الكلوروبنزين والبروموبنزين متشابهة لتلك الخاصة بمقابالتها من هاليدات األلكيل•
hexylbromide, n-hexylchloride.

.Dipole momentتمتلك كل هاليدات األريل أحادية األستبدال عزم قطبي •

:تفاهالت الهاليدات العطرية

.تختلف هاليدات األريل عن هاليدات األلكيل في العديد من التفاعالت

Nucleophilicالنيكليوفيليةتفاعالت اإلزاحة ( 1) Displacement  :

تفاعل بسهولة مع التي تاأللكيلهاليداتبصعوبة جداً عن نيكليوفيلياتفاعال استبداليا األريلهاليداتتتفاعل 

ادية ليعطي فينول تحت الظروف العاليتحلل( الفينيلكلوريدمثل )الكلوروبنزينفمثالً نجد أن . النيكليوفيالت

تروناتاأللكالخاص بحلقة البنزين يتداخل مع زوج الجزئبايويرجع السبب في عدم النشاط هذا إلي أن مسار 

ئص الرابطةلها بعض خصاوالكلورينمما ينتج عنه تكون رابطة ما بين الكربون الكلورينالمنفرد الخاص بذرة 

:ويمكن للتحلل أن يتم تحت ظروف قاسية. الفينيلكلوريدالمزدوجة مشابها في ذلك حالة 



وتحدث إزاحة ذرة الهالوجين بسرعة إذا ما نشطت الحلقة عن طريق وجود مجموعات ساحبة لأللكترونات 

مع القاعدة ليتكون  p-nitrobromobenzeneعلي الحلقة في األماكن أرثو أو بارا فمثالً يتفاعل الـ p-
nitrophenol .

تكون هاليدات األريل جواهر جرينار مع المغنسيوم في األيثر الجاف وبمعاملة هذا الجوهر ( 2)

.بثاني أكسيد الكربون الصلب ثم التحلل الحامضي ينتج حامض البنزويك

Benzoic acid

ممكن أن تتم Electrophilic Substitution Reactionsالتفاعالت اإلستبدالية األلكتروفيلية ( 3)

افتس، جيث أن ذرة كر–التفاعالت اإلستبدالية األلكتروفيلية مثل النيترة والكبرتة والهلجنة وتفاعل فريدل 

.الهالوجين موجهة لألرثو والبارا



: أهمية الهاليدات العضوية
ت للحشرات مثل تستعمل الهالوجينات العضوية في كثير من مجاالت الحياة العملية فهى تستخدم كمبيدا

DDTمبيد 

-CF2]و تستخدم كمواد عازلة  مثل  CF2]nTeflon-،رابع الذي يستعمل كطالء في أوانى الطبخ المنزلية

CCl3FوCCl2Fومادة الفريون يستخدم في إطفاء الحرائق الن كثافته عالية وكمذيبCCl4كلوريد الكربون 
يدات الحشرية المستخدمة كعامل تبريد فى الثالجات و المكيفات، كما تستخدم كغازات دفع فى علب رش المب

و مصففات الشعر وفى معاجين الحالقة



الباب السابع

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 

Monohydric :، أو ثنائية الهيدروكسيل وذلك علي حسب عدد مجموعات الهيدروكسيل بها

Ethyl alcohol

(Monohydric alcohol) 

Ethylene Glycol

(Dihydric) Glycerol

(Trihydric alcohol) 



الكحوالت أحادية الهيدروكسيل

Monohydric alcohols
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هي الكحوالت التي تحتوي مجموعة هيدروكسيل واحدة، وهي إما ان تكون كحوالت 

، أو ثانوية Primaryأولية  Secondary أو ثالثية ، Tertiary وذلك علي حسب ،

نتان فمثالً األيزوب. ارتباط مجموعة الهيدروكسيل بذرة كربون أولية أو ثانوية أو ثالثية 

 :

isopentane

ابع هي ذرات كربون أولية وثانوية وثالثية علي التت( 3)، ( 2)، ( 1)نجد أن ذرات الكربون رقم 

:، 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 

Primary alcohol 
Secondary alcohol 

Tertiary alcohol 

.  ، تمثل أصول ألكيلية والتي أما أن تكون متشابهة أو مختلفة "Rو 'Rو  Rحيث 

:والرمز العام للكحوالت أحادية الهيدروكسيل هو 

CnH2n+1 OH or CnH2n+2
*O



طرق تسمية الكحوالت أحادية الهيدروكسيل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفيها يكتب اسم مجموعة األلكيل متيوعا بكلمة كحول:الطريقة العامة( 1)

Ethyl alcohol
Propyl alcohol Isopropyl alcohol

حول أولي أو وإذا صعدنا إلي األفراد التي تحتوي أربعة ذرات كربون فأكثر فيجب أن نشير إلي كون هذا الك

.  ثانوي أو ثالثي

n- butyl alcohol
Sec. butyl alcohol

Tert. butyl alcohol



ولها هو في هذه الطريقة ينظر الكحوالت علي أنها مشتقات ألبسط أعضاء السلسلة ، وأ: طريقة اإلشتقاق( 2)

:Carbinolكحول الميثايل والذي يسمي الكاربينول 

(Methyl alcohol (Carbinol

Carbinol group

.وكل تكافؤ من تكافؤات ذرة الكربون في مجموعة الكاربينول أما أن يرتبط بأصل ألكيلي أو ذرة هيدروجين

بونيل مرتبة للحصول علي اسم الكحول بطريقة اإلشتقاق هذه ، تكتب أسماء األصول األلكيلية المتصلة بمجموعة الكار

. Carbinolترتيباً أبجدياً ، ثم تضاق إليها كلمة كاربينول 

Methyl carbinol

(Ethyl alcohol)

Ethyl Methyl

carbinol

Ethyl Methyl

Propyl carbinol



:  IUPACالطريقة المتسلسلة ( 3)

من اسم ( e)وتتم التسمية بحذف حرف Alkanolsفي هذه الطريقة تسمي الكحوالت الكانوالت 

: فمثالً ( ol)الهيدروكربون األصلي ثم إضافة المقطع 

CH3 OH (Methane-e+ol = Methanol)

C2H5 OH (Ethane-e+ol = Ethanol)

ربونية تحمل ولتسمية الكحوالت التي يزيد فيها عدد ذرات الكربون عن ذرتين ، فتختار أطول سلسلة ك

اء من مجموعة الهيدروكسيل علي أنها المركب الهيدروكربوني األصلي، ثم ترقم هذه السلسلة ابتد

في أخر اسم olالطرف القريب من ذرة الكربون التي تحمل مجموعة الهيدروكسيل ، توضع النهاية 

مل ، ثم يكتب االسم مسبوقاً برقم ذرة الكربون التي تحeالمركب الهيدروكربوني بعد حذف حرف 

:  مجموعة الهيدروكسيل ، أما إذا وجدت مجاميع مستبدلة علي السلسلة يحدد مكانها كما سبق

1- Propanol

2- Propanol 

3- Methyl-2-butanol



ي تباادأ دناااد ا فاا ه ر ااة  رة النرسااوه التاا( ثنائياااة أ  ثالثيااة)أمااا ا ا كاااه الهياادر كرسوه ايساسااي بحتااوع راب ااة متعااد ة 
ة الهيدر كساايل الراب اة المتعااد ة ب تاا   باال اسااة المركاا  اي االي ، بينمااا كوباا  ر ااة  رة النرسااوه التااي تحماال مجموداا

(: ol-)بعد اسة المرك  اي لي بالمق   

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

3- Butyn-1-ol 

 رة   اي بااارة دان أ ال ألنيلاي مت ال با  Alkoxy group يالحا  أه النحاوالت تع اي مجموداة تعارم باساة 
: أكسجين، أع تتنوه بفقد أكدر جين من النحول

CH3 OH                                  CH3 O

Methyl alcohol Methoxy group

C2H5 OH C2H5 O

Ethyl alcohol Ethoxy group



الطرق العامة لتحضير الكحوالت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:بالتحليل المائي لهاليدات األلكيل أو اإلسترات: أولا 

:  التحلل المائي لهاليدات األلكيل( 1)

ستبدلت فيها هذا التفاعل سبق شرحة في تفاعالت هاليدات األلكيل ، فالكحوالت األولية ما هي إال مشتقات للماء ا

لهاليدات ذرة هيدروجين واحدة من الماء بمجموعة ألكيل ، ولذلك يمكن تحضير الكحوالت مباشرة بالتحلل المائي

:األلكيل ، إذ تتفاعل مع الماء كالتالي



لموجااة بحتاوع   و تفادل ب ئ  طر ع د سي ،  لجعلة بسير في اتجاة تنوين النحول بستخدم جاو ر محا  للمراكاز ا
يل المحااااة ذه تحتاااوع دلاااي مجموداااة الهيدر كسااا ااا مجموداااة  يدر كسااايل مثااال أكدر كسااايد ال اااو كوم أ  البوتاسااايوم ، ا

 اة باين  رة النرساوه للمراكز الموجاة  تست ي  أه تزيح الهالوجين الذع كنف ل دلي  يئة أكاوه ساال ،  يالحا  أه الراب
د ايلنياال بااالجو ر   رة الهااالوجين فااي  الياادات ايلنياال نياار متلكنااة فااي حالتهااا العا بااة باال كااتة التاالكن دناادما كهاااجة  الياا

( :-OH)المح  للمراكز الموجاة مثل 

:التحلل المائي لإلسترات( 2)

ي تحضيرها اإلسترات التي تستعمل هنا هي التي توجد في الطبيعة أو اإلسترات التي يستخدم ف

.  مركبات أخري خالف الكحوالت

جموعة األلكيل ويمكن النظر إلي استرات األلكيل شكلياً وليس علمياً علي أنها مركبات حلت فيها م

:محل األيدروجين المتأين للحامض

Sulphuric acid Ethyl hydrogen sulphate



Acetic acid Ethyl acetate

المحاا  للمراكااز الموجاااة (-OH)مجمودااة النبريتااات الهيدر جينيااة دلااي  يئااة أكااوه سااال  بواساا ة ويمكن تحضير الكحوالت من استرات حامض الكبريتيك وذلك بازاحة 
كما سبق شرحة في التحلل المائي لهاليدات 

ا مااااان  حياااااك أه كاااااال مااااان  اليااااادات ايلنيااااال  اساااااترات حاااااام  النبريتيااااا  بم ااااان تحضاااااير :ايلنيااااال
لمز  جاة ، فا ه اي ليفينات دن طريق ابافة ايحماض الهالوجينية أ  حام  النبريتي  الاي الراب اة ا
لنحاااوالت مااان التحلااال الماااائي لنااال مااان  اليااادات ايلنيااال  اتساااترات الماااذكورة تعتبااار طريقاااة لتحضاااير ا

.اي ليفينات



. ايسيتيلينات: اإلختزال بإضافة الهيدروجين: ثانيا  
ت اي لياااة  ساباااافة الهيااادر جين الاااي الراب اااة المز  جاااة فاااي كااال مااان ايلد يااادات  النيتو اااات بم ااان تحضاااير النحاااوال

: الثا وية كالتالي
سااايلية دااان طرياااق سااابق أه درفناااا كيضياااة تحضاااير مركااااات كرسو يلياااة مثااال ايلد يااادات  النيتو اااات  ايحمااااض النرسوك

أكسدة اي ليفينات 

:فتختزل إلي كحول أولي: من األلدهيدات( 1)

Primary alcohol

:فتختزل إلي كحول ثانوي: من الكيتونات ( 2)

Secondary alcohol



:  من األحماض الكربوكسيلية( 3)

نات بل ال يمكن هنا اضافة األيدروجين إلي الرابطة المزدوجة مباشرة كما في حالة األلدهيدات والكيتو

:يمكن اختزالها بواسطة أيدريد اللثيوم واأللومنيوم كاألتي

جااد فااي المركاا    لهااذا الجااو ر مياازة فااي االوتاازال ،   ااو أ اا  ال بختاازل الاار ابي المتعااد ة بااين  رتااي كرسااوه التااي  ااد تو 
: اي لي ، بل تاقي  ذه الر ابي كما  ي

ذلك يعطي ناتج جيد جداً من الكحوالت من األلدهيدات والكيتونات واإلسترات ، وكLi Al H4وهذا الجوهر 

ن اناألحماض وكلوريدات وأندريدات األحماض ، وكذا من مميزاته كما ذكرنا أنه ال يختزل رابطة األوليفي

ير وجدت ، وعلي ذلك فإن األلدهيد أو الكيتون أو الحامض غير المشبع يمكن اختزالها إلي كحوالت غ

: مشبعة



Stearic acid 1- Octadecanol 

O

ا  :من األوليفينات : ثالثا

: باضافة حامض الكبريتيك ثم التحلل المائي 



2- butane

Sec. butyl alcohol

Isobutylene

(2-methyl- 1-
eneporp(

Tert. butanol

نحاوالت، ا  ا ا الغازات الغير مشاعة الناتجة من دملية تنسير البتر ل ب ميات كبيرة تعتبر من الموا  المناساة لتحضير ال
:  بمتص اي ليفين في حام  النبريتي ،  تتنوه كبريتات ألنيل  يدر جينية،  التي تتحلل مائيًا للنحول



ا  :تحضير الكحولت باستخدام جوهر جرينار: رابعا

ان يمكن عن طريق جوهر  جرينار تحضير الثالثة انواع من الكحوالت احادية الهيدروكسيل ومن المعروف

جوهر جرينار من الجواهر المحبة للمراكز الموجبة اذ انة فى وجود جوهر محب للمراكز السالبة، تنكسر

ويتكون الكارب أنيون grignardالرابطة ما بين المغنسيوم واالصل الهيدروكربونى فى جوهر جرينار 

:carbanion 

حاا  للمراكااز السااالاة اى م)ثااة كتفاداال داان طريااق االبااافة ماا  المركاااات النرسو يليااة المحتويااة دلااى كرسااوه فقياار النتر  يااا
: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



:تحضير الكحول الولى ( أ)

:تحضير الكحول الثانوى (ب)

Secondary alcohol

:بم ن تحضيره بتفادل جو ر جرينار م  اى الد يد ما ددا الفورمالد يد 

:تحضير الكحول الثالثى (ج)

:يمكن تحضيره بتفاعل جوهر جرينار مع اى كيتون 



طى كحوالت وتفاعل االسترات مع جوهر جرينارد هو تفاعل تسلك فيه االسترات مسلك الكيتونات ،فتع

يتفاعل مع واحد من األسترءثالثية ،ولكن التفاعل يتم باستعمال جزيئين من جوهر جرينارد، إذ ان جزي

اطالة جزى واحد من جوهرجرينارد ليعطى جزيئا من الكيتو نات ،وهذا االخير يعتبرنوعا من تفاعالت

تتم على السلسة الكربونية ،وهو يمكننا من بناء كحوالت لها اى تركيب ممكن ويالحظ ان هذه التفاعالت

هادرجات حرارة عالية ،وذات كفائة عالية واهمية كبيرة فى تحضير الكحوالت المعقدة ومشتقات

Starch Glucose

:طرق خاصة لتحضير بعض الكحوالت: خامسا  
ضر  نابيًا الح ول دلي كحول الميثا ول أثناء تق ير الخش  للح ول دلي الفحة،  يحمن المم ن( أ)

.من أ ل أكسيد النرسوه  ايكدر جين
جو،  يم ن بهذه ال ريقة الح ول دلي النحوالت ايدلي من 200 يحتاج  ذا التفادل الي بغي 

.الميثا ول بواس ة تغيير العامل الحافز

:  تحضير الكحوالت من التخمر الكحولي( ب)
ضر كحول اتكثاكل كتنوه كحول اتكثاكل  ثا ي أكسيد النرسوه من تخمر النشا أ  الس ر بخميرة البيرة  يح

:  من موالس العسل



:الخواص الطبيعية للكحوالت 
:تتميز النحوالت بعد  من الخ ائص ال بيعية بم ن تلخي ها فيما كلى

ة معظمهاا ايفرا  اي لي من النحوالت سوائل  ات رائحة مميزة  طعة أ  مذاق ال ع ، أما ايفرا  العليا فهي ماوا   الا•
.ددبة الرائحة

فاااع النساابي فااي النحااوالت  ساابيًا مااوا  مت اااكرة  لناان  رجااات نليا هااا أدلااي كثياارًا ماان مقابالتهااا ماان ايلنا ااات ،  اترت•
. رجات نلياه النحوالت كرج  الي مقدرتها دلي تنوين ر ابي  يدر جينية بين جزيئاتها

ط باااار ابي كمااااا ساااابق أه درفنااااا أ اااا  بحااااد  تجماااا  لجزيئااااات الماااااء بواساااا ة الاااار ابي الهيدر جينيااااة،   ااااد بحااااد  االرتاااااا
جاز  بواسا ة مثال  يدر جينية في المركاات ايورع   ل  بين  رات العنا ر السالاة القوية  الكوجد أع احتمال لتجما 
ة  يادر جين تناوه  ذه الر ابي الهيدر جينية في الهيدر كرسو ات أ   اليدات ايلنيال ،   لا  لخلاو  اذه المركااات مان  ر 

ئااات النحااول، مت االة بعن اار سااال   ااوع اال أه  جااو مجمودااة الهيدر كساايل فااي النحااوالت كتاايح الفر ااة لتجماا  جزي
 إدااا ة . لمااا ة مثاال  ااذا التجماا  كااإ ع الااي از بااا  الااوزه الجزياائ الفعااال ل.  كااذل  للتناسااق بااين جزيئااات النحااول  الماااء

ي بحتااج الاي طا اة دالياة فاي  اورة حارارة،   لا  لتنساير  اذه الار اب Monomerالمركا  الاي الحالاة أحا باة الجاز  
 Monomerاالهيدر جينية،  دلي  ذا  جد أه نلياه السائل المتجم  أدلي مما  و متو   دلي أساس الاوزه الجزيائ للا

.



Monomer alcohol

Dimer alcohol

ذ ساه كلما زا  ايفرا  الثالثة اي لي من النحوالت تذ ب بشدة في الماء ثة تقل  ذه المقدرة دلي ال-
ذ ساه فى الماء الوزه الجزيئي ، فايفرا  العليا من النحوالت ددبمة الذ ساه في الماء  ترج   ابلية ال
نية م  جزيئات الي أه  رة أكسيجين مجمودة الهيدر كسيل في النحوالت بم نها تنوه ر ابي  يدر جي

:الماء



ي في   ساه  دلى  ل  فاه  ذه الر ابي الهيدر جينية بين الماء  النحوالت  ي سب  االرتفاع النسب
.النحوالت في الماء

النحول ،  يالح  أ   في ايفرا  اي لي من النحوالت تنوه مجمودة الهيدر كسيل جزء كبير من جزيئ
فة الذ ساه في الماء بينما بزيا ة الوزه الجزيئي للنحول ف ه ال فة الهيدر كرسو ية للجز  تز ا   تقل  

بينما 

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

لغلياه كز ا    سا ها في المذكاات العضوية  النحوالت موا  سامة  تز ا   فة السمية  كذا  رجات ا
:   النثافة با تظام بزيا ة طول السلسلة الهيدر كرسو ية في النحوالت



.م19  الح  أ   ابتداء من كحول االكثاكل  جد أه  رجات الغلياه تز ا  بفرق ثابت   و تقرياًا 
لنحااول النحاول اي لاي بغلاي دلاي  رجاة حارارة أدلاي مان النحااول الثاا وع،  ايويار بغلاي دلاي  رجاة أدلاي مان ا-4

إللنتر  ااات  دلااي  أبضااًا فاا ه المياال لتنااوين ر ابااي  يدر جينيااة بقاال كلمااا زا  دااد  مجااامي  ايلنياال الدافعااة ل. الثااالثي
ذه ايويارة أدلاي  لا  فا ه  ادرة النحاوالت اي لياة دلاي تناوين ر اباي  يدر جينياة أدلاي مان  ادرة النحاوالت الثا وياة   ا

:من  درة النحوالت الثالثية،   ذا بفسر لنا سب  في أه  رجات نلياه  ذه النحوالت تنوه 

.الكحوالت الثالثية< الكحوالت الثانوية < الكحوالت األولية 

:   الخواص الكيماوية للكحولت

أنه يتكون اذا نظرنا إلي الرمز التركيبي للثالثة أنواع من الكحوالت أحادية الهيدروكسيل نجد

:من 

مجموعة هيدروكسيل-2أصل ألكيلي -1



بون وذرة األكسجين في مجموعة الهيدروكسيل ترتبط برابطين تعاونيتين أحداهما مع ذرة كر

زوج واألخري مع ذرة الهيدروجين ، وحيث أن ذرة األكسجين قوية في جذبها لأللكترونات لذا فإن

البة وفي األلكترونات المكونة لهذه الرابطة ينحاز إلي ذرة األكسجين التي تتحمل بجزء من شحنة س

نفس الوقت تتحمل ذرة الهيدروجين بجزء مساوي ولكن من شحنة موجبة، وكلما زاد ميل ذرة 

ة أيون األكسجين في جذب الشحن السالبة كلما زاد استعداد ذرة الهيدروجين لإلنفصال في صور

وعلي هذا فإنه إذا ارتبطت ذرة الكربون المتصلة بمجموعة (. أي كلما زادت الحموضة)موجب 

ذرة الهيدروكسيل بمجاميع جاذبة لأللكترونات فإن ذلك يؤدي إلي زيادة الشحنة الموجبة علي

روجين األكسجين، أي زيادة استعداد ذرة األكسجين لجذب زوج األلكترونات بينها وبين ذرة الهيد

أما اذا ارتبطت ذرة ( +H)ويزيد تبعاً لذلك سهولة انفصال ذرة الهيدروجين في صورة أيون موجب 

سهولة مثل الكربون التي تحمل مجموعة الهيدروكسيل بمجاميع دافعة لأللكترونات فإن ذلك يقلل من

ويمكن اعتبار أن للكحوالت صفة . هذا االنفصال



ل البروتون حامضية ضعيفة كما يمكن اعتبار أن األيون السالب الناتج بعد انفصا

ثل قاعدة تستطيع أن تنتزع أيون األيدروجين من أي حامض أقوي من الكحول م

.  الماء

Or

ل الجزئ وتعتبر مجموعة الهيدروكسيل في الكحوالت مركز النشاط الكيماوي ، وذلك ألنها تجع

( 2)استبدال ذرة أيدروجين مجموعة الهيدروكسيل ( 1: )فعاالً بطرق شتي منها ما يتوقف علي 

أو استبدال مجموعة الهيدروكسيل 



رساوه المجاا رة ازالة  رة ايكدر جين المرتا ة بلكسجين المجمودة الهيدر كسيلية ما   رة أكادر جين مان  رة الن( 3. )بلكملها
.لذرة كرسوه المجمودة الهيدر كسيلية

:  تفاعالت استبدال ذرة أيدروجين المجموعة الهيدروكسيلية( 1)

:تفاعل الكحولت مع المعادن القلوية لتكوين المشتقات المعدنية للكحولت( أ)

Alkoxidesين تتفاعل المعادن القلوية مثل البوتاسيوم والصوديوم والمغنسيوم واأللومنيوم والزنك مع الكحوالت لتكو

:الصوديومفمثالً يتفاعل الصوديوم مع كحول اإليثايل الجاف ليكون أيثوكسيد. ألكوكسيدات، وينطق الهيدروجين

Sodium ethylate  = Sodium ethoxide



يف الي مزيج  يحتوع المحلول الناتج دلي اكثوكسيد ال و كوم التي بم ن الح ول دلي  كبو رة جافة ا ا ما أب
.نالتفادل مذك  دضوع ال تذ ب في  ما ة اكثوكسيد ال و كوم مثل اتكثيرات أ  البنزين أ  التلوي

ها بع   يالح  أه سب   ذا التفادل  ا  الق ايكدر جين كرج  الي أه مجمودة الهيدر كسيل في النحوالت ل
الماء حيك أ ها أحماض أبعف من الماء   ذا  و السب  في أه  pHالخا ية الحامضية ، لننها التإثر في 

شدة  ذا التفادل  تختلف. ايلنوكسيد كتحلل بالماء،  أبضًا أه أكوه ايلنوكسيد  اددة أ وع من أكوه الهيدر كسيل
وير ب وتالم  وع النحول أ لي أ  ثا وع أ  ثالثي فالنحول اي لي أكثر  شاطًا دن النحول الثا وع  اي

  ايلنتر  اات، أكثر  شاطًا من النحول الثالثي ،  يرج   ل  الي أه مجامي  ايلنيل  ات تالثير ابحاائي موجا  فاي  فا
.لذا ف  ها تزيد من ازاحة ايلنتر  ات تجاة  رة ايكسجين



ن ايكدر جين ، ز ج االلنتر  ات بين   سيازاحة يالح  أ   كلما زا ت الشحنة السالاة دلي ايكسجين كلما زا ت 
:  كلما  ع  ا ف ال البر توه، لذا ف ه القوة الحامضية للنحوالت تنوه  ات ترتي 

Tertiary<Secondary  <Primary

م  المعا ه القلوية، فتتفادلالنحوالت  ذا  و ترتي  شدة تفادل 
اطًا، فمثاًل مرك  م  ال و كوم تفادال ب يئًا جدًا ، لذا بستحسن استعمال البوتاسيوم ي   أشد  شt-alcoholsالا
أبضًا كلما زا  الوزه الجزيئي للنحول كلما  ل دنف t-butanolبحضر دا ة من pot-ter-butoxideالا

ما  ل ظهور وواص كلالهيدر كرسو يالجزء التفادل بين   سين المعده،  السب  في  ل  كرج  الي أ   كلما كبر 
.في جز  النحولالهيدر كسيليةالمجمودة 

ت العضاوية،   نااا  ايلنوكسايدات  واداد  وياة بساتفا  منهاا فاي حااالت كثيارة دنادما  حتااج الاي ماوا   اددباة تاذ ب فاي الماذكاا
لاي حموباة مان بج  أه ب وه وليي التفادل واليًا مان أثاار المااء يه ايلنوكسايدات تتحلال مائياًا مااشارة حياك أه المااء أد

:النحول كايتي



أه محلاول  رنة أه  ذا التفادل طر ع د سي اال أه التوازه ب وه في اتجاة تناوين النحاول، لاذا بجا  أه كالحا 
كساااايدات أكدر كساااايد ال ااااو كوم أ  البوتاساااايوم فااااي النحااااول لااااي  مجاااار  محلااااول دااااا ع باااال أ اااا  بحتااااوع دلااااي ألنو 

ي تفادال بينهاا  ساين ال و كوم أ  البوتاسيوم ،  تفادالت  اليدات ايلنيل م   ذه المحاليال تشاتمل فاي الحةيقاة دلا
الت أ اال  يم اان لعنا اار  ايرابااي القلويااة أه تنااوه ألنوكساايدات  لناان تفادلهااا ماا  النحااو -ROأكااوه ايلنوكساايد 

:دنفًا من تفادل العنا ر القلوية

سخينة في واليذوب المغنسيوم بسهولة في كحول اإليثايل علي درجات الحرارة العادية، بل يجب ت

حصول عليه ومثل هذا التفاعل يمكن استعمالة كوسيلة لتجفيف الكحول وال. وجود قليل من اليود

تكون جافا تماما، ذلك ألن إيثوكسيد المغنسيوم المتكون يتفاعل مع الماء الزائد الموجود وي

 ً :هيدروكسيد المغنسيوم الذي اليذوب في الكحول وينفرد بذلك الكحول الجاف تماما



:تكوين اإلسترات( ب)
تتفادل النحوالت م  أحماض كثيرة دضوية  نير دضوية م و ة استرات،  التفادل طر ع د سي ب ئ ، 

تتفادل النحوالت م  حام  .  االستر المتنوه جمي  ر اب ة تعا  ية فال تتلكن،  يذ ب في المذكاات العضوية
:لتفادلالنبريتي  لتنوه استر دلي  رجة الحرارة المنخفضة،  لنن النواتج النهائية للتفادل تختف تاعًا لظر م ا



Ethyl bisulfate Diethyl bisulfate

Diethylether

:عند تسخينها بمفردها-1

:كتنوه مرك  أ ليفيني: دندما ب وه حام  النبريتي  ب ورة زائدة-2

:دندما ب وه النحول ب ورة زائدة كتنوه اتكثير-3



:استرات األحماض العضوية

   في حالة فقد بعتقد أه ايستر  و المقابل العضوع لألمالح نير العضوية   ذا نير  حيح دلميًا ي
ل ،   ذا ال بحد  ايسترة بفقد الحام  النرسوكسيلي بينما بفقد النحول  رة أكدر جين من مجمودة الهيدر كسي

.م  ايحماض نير العضوية

النظير )O18ومما يؤكد ذلك أنه عند اجراء تحلل مائي لألستر الكربوكسيلي بواسطة ماء يحتوي 

ينما الكحول ، نجد أن الحامض الكربوكسيلي الناتج يحتوي علي األكسجين الثقيل ب( O16الثقيل للـ

.الناتج ال يحتوي علي شئ من هذا األكسجين

جوعة اذا في حالة تكوين األستر تزاح مجموعة هيدروكسيل الحامض الكربوكسيلي بواسطة م

:  من الكحول، وميكانيكية هذا التفاعل توضح بالمعادلة( -RO)الكوكسيد 



الت الثالثياة التتفادال  النحوالت اي لية تتفادل بسهولة م  ايحماض النرسوكسيلية دان النحاوالت الثا وياة، بينماا النحاو 
ي النحاول مااشرة بدرجة ملحوظة،  يرج   ل  الي أ ا  فاي حالاة ايحمااض العضاوية فا ه النسار الاذع بحاد  فاي ر ابا

و كسر الراب اة في ايحماض نير العضوية النسر في ر ابي النحول  ) و كسر الراب ة بين ايكسجين  ايكدر جين 
(.بين ايكسجين  النرسوه 



ر كتحلل مائيًا  ايستر العضوع بغليا ة م  الماء في  جو  دامل مسادد مثل القلويدات أ  ايحماض المعد ية ف ه ايست
التااي    اال الااى  فاا   رجااة اتتاازاه( ، تعبياار واااص بالتحلاال المااائي لألسااتراتSaponificationالت اابن )أ  كت اابن 

.ت ل اليها ا ا بدأ ا بحام   كحول

:اتكثيراتتنتج ايلنيل اليداتالقلوية م  ايلنوكسيداتكتفادل 

:تكوين اإليثيرات( ج)

Dialkylether



:تفاعالت استبدال مجموعة الهيدروكسيل في الكحوالت( 2)
:تكوين هاليدات األلكيل( أ)

 اليدات بم ن تحضير  اليدات ايلنيل مااشرة من النحوالت كما سبق أه  كر ا في موبوع
: ايتيايلنيل، فيم ن تحضير  اليدات ايلنيل بتفادل ايحماض الهالوجينية م  النحول ك

(1)

(2)

(3)



تعمال حام    ي تفادالت طر بة د سية ،  لجعلها تسير ل الح تنوين  اليد ايلنيل كزال الماء باس
(  1)، أما في التفادل ر ة (3)أ  كلوريد الز   كما في التفادل ر ة ( 2)النبرتي  كما في التفادل ر ة 

و ب   لنن الكوجد طريقة تمت اص الماء يه حام  النبرتي  لو استعمل ف  ة كإكسد حام  ايكو  ي
ن كو كد لهذا التفادل كبير لدرجة كافية، بحيك أ   باستعمال زيا ة مKمن حسن الح  ف ه ثابت اتتزاه 

ايكدر جين سوم تجعل 
.اتتزاه كنحاز جهة اليسار مع يًا  اتج معقول من كو كد ايلنيل

 ل  ا ا كاه النحول  يالح  أ   في حالة تحضير بر ميد  كلوريد ايلنيل بفضل استعمال التفادلين السابقين   
أ لي ، أما ا ا كا ت النحوالت 



ماار سااهل ثا ويااة أ  ثالثيااة ف  ااة بجاا  الحااد ماان اسااتعمال الجااوا ر الممت ااة للماااء يه ازالااة الماااء ماان مثاال  ااذه النحااوالت أ
الناااتج الرئيسااي فااي حالااة  ي ااوه  تيجتاا  تنااوين أ ليفينااات  التااي ت اااح  اتجااا ثا ويااًا فااي حالااة النحااوالت الثا ويااة بينمااا  ااي

.استخدام النحوالت الثالثية
 يجاا  أه تعلاااة أه التفاداال مااا  ايحمااااض (. 1)ا ًا دنااد تحضاااير  الياادات ايلنيااال الثا ويااة  الثالثياااة تساااتعمل التفاداال ر اااة 

< الثا ويااة < يااة الهالوجينيااة دااام للثالثااة أ ااواع ماان النحااوالت،  السااردة النساابية للتفاداال ماا  ايحماااض  ااي النحااوالت الثالث
ج ماان التراكياا    ااذا د اا  الترتياا  الااذع الحظناااه فااي تفاداال النحااول ماا  ال ااو كوم ،  لنناا  كتمشااي ماا  مااا اسااتنت. اي ليااة

.اي لي< الثا وع < الثي ايلنتر  ية السابقة، فالنثافة ايلنتر  ية دلي النرسوه الخاص بمجمودة النارسينول في النحول الث
سااذل  ب ااوه ز ج  ماان ثااة فاا ه  ااذا المركااز    الشااحنة السااالاة القويااة ب لااق النتر  ااات بالفعاال اتبحااائي  احيااة ايكسااجين،   
نحااول الثااا وع داان ايلنتر  ااات الخاااص بايكسااجين أكثاار اسااتعدا ًا لتقباال بر تااوه الحااام  فااي حالااة النحااول الثااالثي داان ال

.النحول اي لي
:إزالة الماء من الكحوالت( 3)



ن الماء كتنوه فيها بفتقد جز  النحول جزيئا  احد م: اي لي : بم ن ازالة الماء من النحوالت ب ريقتين
مجمودة من مجمودة الهيدر كسيل   رة  يدر جين من دلي  رة النرسوه المت لة بذرة النرسوه الحاملة ل
ي  المركز أ  الهيدر كسيل،  يتة ازالة الماء بتسخين النحول في  جو  جو ر مح  للماء مثل حام  النبرت

.ب مرار بخار النحول دلي أكسيد ألومنيوم مسخن



ع منها الماء  ا تزاع الماء من النحوالت الثالثية أسهل من ازالة الماء من النحوالت الثا وية   ذه ايويرة كنتز 
.بسهولة دن النحوالت اي لية

Protonated alcohol

ئين من جز   احد من الماء من جزيازالةأما ال ريقة الثا ية تزالة الماء من النحول فتتضمن 
:اتكثيرالنحول  الناتج   و 

Protonated ether

Diethyl ether

:أكوه النرسو ية الناتج كتفادل م  الزيا ة من النحول  يرتاي م   رة أكسجين



: أكسدة الكحوالت ( 4)
:  الكحوالت األولية( أ)

تع ي ايلد يد تتلكسد النحوالت اي لية بواس ة محلول ثا ي كر مات البوتاسيوم  حام  النبريتي  ل
:ات النرسوه المقابل ثة الحام  النرسوكسيلي ،  كال من ايلد يد  الحام  بحتوياه  ف  العد  من  ر 

(Unstable( Acetaldehyde

لكسد متحوال  حيك أه ايلد يد الناتج مازال كتمت  بوجو   رة أكدر جين  ابلة لألكسدة ، لذا كت
.الي الحام  المقابل

Acetaldehyde Acetone



Acetone

:الكحوالت الثانوية( ب)
:تتلكسد النحوالت الثا وية م و ة النيتو ات المقابلة

 م أكسدة شدكدة  الكوجد بالنتيوه المتنوه أع  رة أكدر جين  ابلة لألكسدة ، لذا ف    نير  ابل لألكسدة اال تحت ظر 
 ل من دد  ، فيتلكسد مع يًا ولي ًا من ايحماض كل منها بحتوع دلي دد  من  رات كرسوه أ(اطالة فترة ايكسدة)

: رات كرسوه النحول اي لي



:الكحوالت الثالثية( ج)

t-isobutyl alcohol

يدر كسيلية، لذا  ذه النحوالت التحتوع  رات  يدر جين  ابلة لألكسدة  مرتاي بذرة النرسوه التي تحمل المجمودة اله
تج ناليًا ما البحد  لها أكسدة تحت الظر م العا بة، أما تحت الظر م القاسية ف  ة بلكسدتها تع ي وليي من النوا

:تنوه أحماض أ  كيتو ات ،  كلها تحتوع دلي دد  من  رات النرسوه أ ل من النحول

.  ذه النحوالت مقا مة لألكسدة في المحاليل القلوية أ  المتعا لة،  لننها تتلكسد بعوامل ايكسدة الحامضية



:تحويل الكحول األولي إلي كحول ثانوي -
اء من  ثة امت اص بم ن تحويل النحول اي لي الي كحول ثا وع أ  ثالثي بتحويلة أ اًل الي أ ليفين،   ل  بنزع الم

ل البر ساكل العا ع دند  زع الماء من كحو : فمثاًل . اي ليفين المتنوه من حام  النبريتي  ، ثة بحلل الناتج مائياً 
ح ل دلي  دند امت اص  ذا اي ليفين في حام  النبريتي ،  تحلل الناتج مائيًا  Propeneكتنوه، البر سين 

(:كحول ثا وع )كحول ايكز سر سيل 

Isopropyl alcohol



لااة بم اان تحوياال  يم اان تفسااير  لاا  دلااي أساااس ابااافة الحماا  الااي اي ليفااين كتااا   اداادة ماااركو ي وم،  س ريقااة مماث
:كحول ايكز سيوتاكل الي كحول بيوتاكل ثالثي



بعض الكحوالت الهامة

:Ethanolاإليثانول 
 منذ القدم كاه القدماء ب نعوه المشر سات CH3CHOHبعني العامة ب لمة كحول بل   مرك  اتكثا ول 

  ل  يه كميات Grain alcohol أحيا ًا بسمي اتكثا ول ب حول الحبوب Fermentationالنحولية بالتخمر 
وا ة )واك  كبيرة من  تحضر دن طريق تخمر الحبوب مثل الذرة  القمح بستعمل أبضًا لتحضيرة ثمار الف

(.من     الس ر)Molaseses الموالس ( مثل الا اط )، الخضر ات (العن 

لية الي اكثا ول  ثا ي أكسيد النرسوه في الس ريات والل دم( C6H12O6تمثل  نا بالا)Sugars في التخمر تتحول الس ريات 
.التخمر

ات والل دملية  محتوع  ذه الحبوب  الخضر ات من الس ريات منخف  جدًا  لننها تحتوع النشا  الذع كتحلل في الس ري
.التخمر

مشر سات   و النحول الوحيد الذع كوجد في ال( ماددا الجليسر ل) من كل النحوالت  جد أه كحول اتكثاكل  و أ لها سمية 
.النحولية  رسما توجد كميات  قيقة جدًا من النحوالت ايورع 

ل نادي بحضر نالاًا بالقا وه ف ه اتكثا ول المستعمل في المشر سات النحولية  العقا ير بج  تحضيرة بالتخمر ، أما النحول ا
.بعمل  يدرة لإلكثيلين



باتبااافة الاااي اسااتعمال النحاااول فاااي .  لاا  يه  اااذه العمليااة روي اااة،  النحااول النااااتج ماان كااال مااان ال ااريقتين  احاااد
أ  كااا Varnishesالمشار سات النحولياة فا ه كحاول اتكثاا ول بسااتعمل كماذك  فاي اي  ياة  الع اور  الاور ي   Body 

rub بساتعمل كم هار % 70 المحلاول النحاولي ( كحول ايكز سر ساكل بستعمل أبضًا في  ذا الغرض) antiseptic

. الذع بستعمل في تحضير المربي للجراحات  لتنظيف أجهزة الجراحة
 نالااًا ماكوجاد فاي المعامال دلاي  اذه ال اورة Absolute alcohol كحول اتكثاا ول النقاي بسامي النحاول الم لاق 

أما النحاول المسامي %( 95كحول )ماء % 5 أبضًا دلي  ورة محلول بحتوع  Denaturated alcohol النحاول
ق فهااو كحااول اتكثااا ول الغياار  ااالح للشاارب كااتة تحضاايرة داان طرياا( الااذع بحااد  فسااا  لخوا ااة ال بيعيااة)المااد تر 

 Denaturatedابااااافة كميااااات  ااااغيرة ماااان السااااة الياااا  مثاااال الميثااااا ول أ  البناااازين  يسااااتعمل  ااااذا النحااااول المااااد تر 

alcohol   لاا  يه  ااذه (  التااي فيهااا ابااافة السااة التااإثر دلااي اسااتعمالة)فااي بعاا  المعاماال النيما يااة  الم ااا   
.الم ا    المعامل التدف  برياة دلية



Methanolالميثانول

  ل  ي   حضر منذ القدم من الخش ، Wood alcoholبع  ايحياه بسمي الميثا ول ب حول الخش  
في  جو  بحضر ايه بتعري  الهيدر جين  أ ل أكسيد النرسوه لدرجات حرارة  بغي داليةCH3OH الميثا ول 
مل تتسب  في حد   الموت 300مل من  كتسب  في حد   العمي 10 ضة ) الميثا ول سام جدًا . دامل مسادد

ل حام  الفورمي   يتلكسد الميثا ول في الجسة ليتحول الي فورمالد يد ثة الي حام  الفورمي ،  لسنا متلكدكن  
 تسب  حد   العمي كما في حالة الميثا ول،كما أه Retinaأ  الفورمالد يد  ي التي تسمة والبا شا ة العين 

في الدم،  الذع بم ن أه كإ ع الي حد   Acidosis ضة حام  الفورمي  كتسب  أبضًا في حد   حموبة 
ب محلول الذع بستعمل في حالة التسمة بالميثا ول  حام  الفورمي   و دن طريق شر Antidoteالموت  الترياق 

 في Varnish الور ي  Paints(   اه) يستعمل الميثا ول في البوي  . بي رسو ات ال و كوم لمعا لة الحام 
: نادة الفورمالد يد

Formaldehyde



 isopropyl (Propanol-2)كحول األيزوبروبايل 

alcohol:
: تركياةRubbing alcoholنالاًا مابسمي  ذا النحول 

   رجاة حارارة  يستعمل لغرض وف   رجة حرارة الجلد حيك كبر  الجلد بالت ااكر  يساادد باذل  دلاي وفا
Hardens the skinب اال  الجلااد Astringent  ااو أبضااًا بعماال كقاااب  Feverالجسااة فااي الحمااي 

 يسااااتعل كمااااذك  فااااي أ  ات التجمياااال Secretions يخفااا  ماااان حجااااة القنااااوات ممااااا بحااااد ماااان اتفاااارازات 
Cosmeticsالع ور  كريمات الجلد .

: Glycerol، الجليسر ل Ethylene glycol، اتكثلين جلي ول Mentholمينثول 



:Mentholمينثول 
سمي كحول ترسيني ل  رائحة النعناع  يستعمل في كريمات الحال ة،  قي النحة  التي ت

Mentholatedالسجائر  معاجين ايسناه .



– Ethylene glycol:HOاإليثلين جليكول  CH2 CH2 - OH

لرا كتيرات السيارات حيك أ   Antifreeze  و سائل لزج سام،  أ ة استعمال ل   و كمضا  للتجميد 
ذ سا   الم لق في  يستعمل اتكثلين جلي ول لهذا الغرض   ل  لرو ة النسبي  ل. بخف   ق ة تجمد الماء

 اتكثلين (. يفحيك أ   الكتاخر في ال )الماء  البحد  تلكالت للمعا ه  ل   رجة نلياه مرتفعة دن الماء 
. جلي ول ددبة اللوه،  لنن لوه مضا ات التجمد راج  الي  جو  الموا  اتبافية

(:Glycerinالجليسرين )Glycerolالجليسرول 

ي المااء   اذه    طعاة حلاو نيار ساام  ياذ ب تماماًا فا. الجليسر ل سائل أكثر لز جة دن اتكثلين جلي اول
 مااااا ة شااااحمية تسااااتعمل فااااي  اااانادة Medicinesال اااافات جعلتااااة مااااا ة محليااااة جياااادة، مااااذك  لأل  يااااة 

(.لوب  اي ابي  الزجاجية والل السدا ات الم اطية)اللبوسات  في المعامل النيما ية 
، كريمااااات الجلااااد ، Cosmeticsفااااي أ  ات التجمياااال ( Humectant) يسااااتعمل أبضااااًا كمااااا ة مرطاااااة 

 ماااااان اتسااااااتعماالت الهامااااااة للجليساااااار ل  ااااااو – اينذبااااااة Tobacco الاااااادواه Lotions اللوساااااايو ات 
.Nitroglycerineاستخدامة في  نادة النيتر جليسرين 



Ascanioاكتشااف العااالة البري ااا ي  Sobrero أه الجليساار ل كتفاداال ماا  ولاايي حااام  النيترياا  1947دااام
.Glyceryl trinitrateأ  Nitroglycerine النبريتي  ليع ي سائل بعرم بالنيتر جليسرين 

كمياااة  ااغيرة مااان  اااذا السااائل حاااد  ا فجااار  مناااذ  لااا  الو اات ا تشااارت م اااا   ( Sobrero) دناادما ساااخن  ااذا العاااالة 
فااي حفاار القنااوات  الخنااا ق  إ هيااار اي  يااة لعماال )Peaceالنيتر جليساارين السااتعماالتة المتعااد ة فااي الحاارب  فااي الساالة 

ا اات ساااريعة  لناان سااارداه ما شاالت مشااااكل ماان النيتر جليسااارين حيااك أ اا  ساااري  ات فجااار لاااذا فاا ه م اااا ع  ك(. ال اارق 
– Clayأه ماااا ة تشااااة ال اااين Nobel جاااد  وسااال 1866ات فجااار  لنااان داااام  like substance تسااامي ايرض

Diatomaceonsالدباتومية  earthهرة ، ساميت تمتص النيتر جليسرين  دلي  ل  الكنفجر  ذا السائل   ه أه كتة  ا
.Explosives الذع مازال بعتبر  احد من أ ة المتفجرات Dynamite ذه الما ة الجدكدة بالدكناميت 



ي ومن المدهش أن مادة النيتروجليسرين تستعمل أيضاً في الطب لمعاجة الخناق الصدر

Angina pectoris وفي هذه الحالة نجد أن األعراض التي منها أالم الصدر الحادة تنتج من

انخفاض سريان الدم إلي القلب 

(.المخفف بالنحول ليجعلة نير  ابل للفر عة) النيتر جليسرين سواء في ال ورة السائلة 
Dilateلأل بية الدموية  يوس  Smooth musclesأ  في  ورة أ راص أ  في  ورة معجوه كروي العضالت الرقيقة 

.    سامحًا لزيا ة من الدم لت ل الي القل   يقلل أ  بمن  من ايالم ال دريةArteriesالشراكين 



الثيوكحوالت أو الثيوالت أو المركابتانات

Thioalcohols, Thiols or Mercaptans

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر وذلك لقدرتها علي تكوين مشتقات زئبقية غيMercaptansالكحوالت الكبريتية األليفاتية تسمي المركابتانات 

– Rكيبها العام ذائبة وهي تعتبر المشابهات الكبريتية للكحوالت ولكنها أقل منها أهمية من الناحية الكيماوية وتر

SH .

يسمي C2H5SHفالمركب Thiolوتسمي بمجموعة ثيول SHوالمجموعة النشطة في الكحوالت الكبريتية هي 

الثيوالت ذات رائحة كريهة واستفادت . Ethyl mercaptanأو إيثان مركابتان Ethan thiolإيثان ثيول 

من هذه الصفة عن طريق اضافة كميات صغيرة من الميثان ثيول Natural Gasشركات الغاز الطبيعي 

Methanthiol ي تسرب أي العديم الرائحة ليصبح له رائحة ويمكن التعرف بها عل( الميثان)إلي الغاز الطبيعي

.غاز قبل حدوث اي إشتعال أو انفجار



(:الثيوالت)تحضير الكحوالت الكبريتية 
وم الهيااادر جيني حياااك بم ااان تخلياااق النحاااوالت النبريتياااة بتفادااال  اليااادات ايلنيااال مااا  كبريتياااد ال اااو كوم أ  البوتاساااي

:بستبدل الهالوجين بمحمودة النبريتيد



(:الثيولت)الخواص وتفاعالت المركابتانات 

مع الثيوالت لها خاصية حامضية وكبيرة إذا ماقورنت بالكحوالت لذا تتفاعل( 1)

القلوية التي القلويات مكونة أمالحاً ذائبة التتحلل مائياً بسهولة بعكس األلكوكسيدات

:  تكونها الكحوالت



.  والتويرجع ثبات هذه األمالح إلي أن الثيوالت تعتبر أكثر حموضة من الماء في حين أن الماء أكثر حموضة من الكح

يه والتي اليرغب في وتستغل خاصية الذوبان للثيوالت في القلويات في تخليص البترول الخام من المركابتانات الموجودة ف

لى تأكل وجودها لرائحتها وألن نواتج احتراقها هي ثاني وثالث أكسيد الكبريت وهذان عبارة عن أندريدي أحماض تعمل ع

التتطاير أجزاء آالت االحتراق ، وتتم عملية التخلص من هذه المركابتانات بتحويلها إلي أمالحها التي تذوب في الماء و

.أثناء عمليات التقطير

حلل مباشرة تتفاعل الثيوالت مع أحماض الزئبقيك والفضة مثل كبريتور الهيدروجين معطية أمالح غير ذائبة تت( 2)

حباألحماض القوية حيث يسترجع األصل الثيولي وذلك كما يتض



تتفاعل الثيوالت مع الجواهر المؤكسدة التي تؤثر فقط علي ذرة الكبريت ( 3)

اختالف ذاتها وتبقي السلسلة الكربونية بعيدة عن أي تأثير وتختلف نواتج األكسدة ب

. 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



المؤكسد قوياً، أما إذا كان الجوهر. وسهولة التحول بين الثيوالت وثاني الكبريتيدات مهم جداً في كيمياء البروتينات

:  مثل حامض النيتريك ، فإن مركب ثاني الكبريتيد يتحلل متأكسداً إلي حامض كبريتوني

ما يضفي األحماض الكبريتونية لها خاصية التأرجح مثل األحماض الكربوكسيلية ، وحامض الكبريتيك ، وهذا م

لية من هاليدات ولهذه األحماض مشتقات كمشتقات األحماض الكربوكسي. عليها ثباتاً ، فال تتأثر الجواهر المؤكسدة

ماض وإسترات وأميدات ، وكلها يمكن الحصول عليها بطرق مشابهة الطرق المتبعة في تحضير مشتقات األح

إنها تذوب بسهولة في واألحماض الكبريتونية قوية وتتأين إلي مدي بعيد مثل حامض الكبريتيك، ولذا ف. الكربوكسلية

.الماء



الباب الثامن

الكحوالت العطرية

Aromatic alcohols

:مقدمة 

لكيلية، ويمكن الكحول العطري هو مركب هيدروكسيلي تتصل فيه مجموعة الهيدروكسيل بالسلسلة الجانبية األ

ة وثانوية وثالثية، وتقسم الكحوالت العطرية إلي كحوالت أولي. تريفها علي أنها مشتقات عطرية للكحوالت األليفاتية

.وطريقة تحضيرها مشابهة لطريقة تحضير الكحوالت األليفاتية

:وسوف ندرس هنا الكحوالت العطرية األولية

ويمكن أكسدتها إلي األلدهيدات واألحماض Neutralالكحوالت العطرية مركبات ذات رائحة مقبولة ومتعادلة 

وتتفاعل مع األحماض Estersوإسترات Ethersوإيثيرات Alcoholatesوهي تكون . الكربوكسيلية المقابلة

طي نفس الهالوجينية وخامس كلوريد الفوسفور فيحل الهالوجين محل مجموعة الهيدروكسيل، وأيضاً فإنها تع

مع كلوريد تفاعالت االستبدال لنواة البنزين وهي بعكس الفينوالت التكون أمالحا مع القلويات والتعطي لون

.الحديديك



 Benzyl alcohol (Phenylcarbinol)كحول البنزيل 

ت في زيت الياسمين وغيرة من الزيو( خالت أو بنزوات)وهو أول عضو في هذه السلسلة ، ويوجد علي هيئة استر 

.الطيارة

:طرق التحضير

:بالتحلل المائي لكلوريد البنزيل بواسطة أيدروكسيد الصوديوم-1

 ً وهذه الطريقة تستعمل تجاريا

:باختزال البنزالدهيد بالزنك وحامض الهيدروكلوريك-2



:Cannizzaroبواسطة تفاعل كانيزارد -3

نزوات الصوديوم وهنا يتفاعل جزيئين من البنزالدهيد مع وجود ألو في وجود بيئة قلوية لينتج كحول البنزيل وب

.Crossed Cannizzaroوممكن أيضاً تحضيرة عن طريق تفاعل 



بنزوات وهنا يتفاعل جزيئين من البنزالدهيد مع وجود ألو في وجود بيئة قلوية لينتج كحول البنزيل و

 Crossed Cannizzaroالصوديوم وممكن أيضاً تحضيرة عن طريق تفاعل 

:خواص كحول البنزيل

كحوالت يذوب بقلة في الماء ولكن يذوب مباشرة في ال–م لة رائحة خفيفة مقبولة 205سائل عديم اللون درجة غليانة 

.واإليثير

الستبدال تفاعالت كحول البنزيل تشابه التفاعالت الخاصة بالكحوالت األليفاتية وأيضاً يعطي تفاعالت ا

.الخاصةبالنواة العطرية

:تفاعالت كحول البنزيل-

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

.مع إنطالق الهيدروجينSod benzoxideيتفاعل كحول البنزيل مع الصوديوم مكونا -2



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

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



.تحدث أو تتكون طبيعياً في زيت الياسمينBenzyl acetateالبنزيلوخالت

.متحوال إلي التلوينالبالديمبالهيدروجين في وجود البنزيلممكن اختزال كحول -5

يظهر خواصا عطرية ترجع إلي وجود حلقة البنزين إذ البنزيلوباإلضافة إلي التفاعالت السابقة فإن كحول 

لذا فإنه من الهيدروكسيلومع ذلك يجب أخذ الحذر لمنع التفاعل مع مجموعة . لهكبرتةأو نيترةممكن إجراء 

ي يالحظ أن مجموعت)البنزيلكلوريدأن يستعمل البنزيللكحول اإلستبداليةالمستحسن عند تحضير المشتقات 

CH2OH – CH2Cl ثم يجري ( والبارااألرثويوجهوا المجموعات الداخلة علي حلقة البنزين إلي موضعي 

.عمل تحلل فنحصل علي الكحول

.بصورة موسعة في صناعة العطور، التخدير الموضعي وفي التطهيروأستراتةالبنزيلويستعمل كحول 


