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؟الهيدروكربهنات العظريةما هي   

ىي  وأروماتية /العظخية / عمى كل مخكب يحقق قاعجة ىؾكل, يظمق اسؼ الييجروكخبؾنات األ
مخكبات حمقية تحتؾي عمى روابط مددجة متشاوبة متخافقة /الكتخونات غيخ متؾضعة/   

 البشزن الهحدة البشائية الرئيدية لهذه السركبات 

 شخوط األروماتية : 

أن يحتؾي السخكب عمى روابط متخافقة  -1  

أن يكؾن السخكب مدظح و في مدتؾي واحج  -2  

أن ال يخزع السخكب لتفاعالت اإلضافة بديؾلة  -3  

أن يتفاعل عؽ طخيق االستبجال االلكتخوفيمي  – 4  

يجب أن يحقق السخكب قاعجة ىؾكل  -5  

رمدىا  االروماتيةأو السخكبات  العظخية االريالت ت أوالرناتدسى بالييجروكخبؾنات العظخية أو ا
Ar 

 ترشيف السخكبات العظخية بظخائق عجة ؽ كيس**

 .اندة لى متجاندة وغيخ متجإ :حدب نؾع الحرات الجاخمة في تخكيبيا 
 حادية الشؾى وثشائية  ثالثية الشؾى ألى إ  :عجد الحمقات  
 مقات مدتبجلة و غيخ مدتبجلة ح .و عجميا أجؾد مدتبجالت  

:قاعدة ههكل   
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العظرية الستجاندة : بعض السركبات العزهية تظبيق قاعدة ههكل عمي  

 

 
 

العظرية غير الستجاندة :  عمي بعض السركبات العزهية تظبيق قاعدة ههكل  

 
  :يعتبخ البيخيجيؽ مؽ الحمقات العظخية سجاسية الحمقة غيخ الستجاندة كسا 
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 ))الحصول على المركبات العطرية(( 

 

 
 ندع ىيجروجؽبتفاعل  حمقي ىكدانانظالقًا مؽ  بشدن حيث يتؼ تحؾيل الحرؾل عمى  

 )) البنزن ((  
 / حيث أن صيغة  C6H6و أىؼ مخكب عزؾي عظخي ىؾ البشدن / أول   

 / . C6H5-جحر الفشيل  / 

 
التخكيب االلكتخوني لمبشدن تخكيب حمقي سجاسي مكؾن مؽ ست ذرات كخبؾن وست ذرات  

متخافقة / مذكمة تؾجج بذكل متشاوب /  ىجروجؽ الخوابط السددوجة غيخ متسخكدة داخل الحمقة
 عاىخة تدسى الظشيؽ .حيث يؾجج لمبشدن أكثخ مؽ شكل طشيشي .

 
 

 

 يؾجج عجة طخائق لتدسية السخكبات العظخية . 

: لظريقة األولى ا  

 /**يحكخ اسؼ السجسؾعة البجيمة متبؾعة بكمسة بشدن التي تعتبخ السخكب األم

 ة بستبادل أو أكثخ/ ينحرل عمى الستبادالت مؽ استبجال ذرة ىيجروجؽ مؽ الحمقة العظخ **

 و مشتقاته  البنزن  سمية الهيدروكربونات العطرية ...ت



 د.غدير الحدن محاضرة الفحهم العظرية   -سشة ثانية صيدلة           /1كيسياء عزهية/
*********************************************************************** 

 
4 

 
 التدسيات الذائعة :

 .تماما   مثل البنزن بالتسمية مأستخدم كمركب بعض مشتقات البنزن لها أسماء شائعة تم قبولها بنظام االيوباك وت  

 الشائعة لمشتقات البنزن و االسم المقابل لها وفق نظام األيوباك .نورد فيمايلي على بعض التسميات 

 

** 
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 الثالثة : اعتساد البشزن كستبدل و ليس كسركب أم فيدسى ) فشيل عشدها ( ** الظريقة 

 
: وجهد أكثر من متبادل الظريقة الرابعة :  

 عشج وجؾد متبادل واحج نتبع نفذ األسمؾب الدابق بالتدسية 

 عشج وجؾد مجسؾعتيؽ بجيمتيؽ عمي حمقة البشدن فيشاك ثالث احتساالت:

 
 أمثمة : 
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*** 
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 العزؾية : لسحة عؽ مفيؾم التفاعالت الكيسيائية

ىؾ تفاعل تكؾن أحج السؾاد الستفاعمة فيو أو السؾاد الشاتجة :  مفههم التفاعل الكيسيائي العزهي 
 مادة عزؾية

  :  ترشف التفاعالت الغزهية بعدة طرق مشها

مثل تفاعل غخيشيارد , تفاعل فيتغ , تفاعل بايخ , :  أسساء العمساء الذين اكتذفهها  - 1
 تفاعل فيذخ .... 

 .  تفاعالت لخكازات عزؾية أليفاتية أو عظخية: حدب السهاد الستفاعمة/ ركازة  /  - 2

تفاعالت الريخ الحسزي او القمؾي , تفاعالت حمسية : حدب نهع الهسيط السدتخدم  - 3
 حسزية و أساسية .... 

 نحكخ بعض أنؾاع  التفاعالت بذكل عام : 

 

 تفاعالت  الهيدروكربىنات العطرية
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 يسثل الذكل اآلتي : تسثيل بديط لمتفاعل الكيسيائي العزؾي 

 
 كسا يهضح السخظط اآلتي : تسثيل لتفاعل االستبدال االلكتروفيمي العظري .

  

   :لعظخي انؾاع تفاعالت االستبجال االلكتخوفيمي أبعض عجد  

  ,اليمجشة  ,لكمة األ ,سيمة األ ,الشتخجة  ,الدمفشة 
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حيث ترشف التفاعالت التي تتؼ عمى السخكبات العظخية التي سشتاول البشدن نسؾذجًا لتسثيل ىحه 
 التفاعالت إلى ثالثة أصشاف : 

 . تفاعالت الدمدة الجانبية لحمقة البشدن **

 ة البشدنية غيخ السدتبجلةقتتؼ عمى الحم تفاعالت**

 تفاعالت تتؼ مذتقات البشدن / الحمقات السدتبجلة/**

حمقة البشدن غشية بااللكتخونات لحلػ يتؾقع بان تتفاعل مع السخكبات التي لجييا نقص  نأ حيث
 .  في االلكتخونات )الكتخوفيالت (

 همجشة : أواًل : ال

ليعظي  / حسض لؾيذ /يتفاعل الكمؾر و البخوم مع حمقة البشدن في وجؾد عامل مداعج 
البج  .أما تفاعل اليؾد بيحه الذخوط بظيء ججا و لكي يتؼكمؾروبشدن وبخومؾ بشدن عمى التؾالي

مؽ إضافة شخوط أخخى , والفمؾر بدب فاعميتو العالية يرعب التحكؼ بشؾاتج التفاعل لحلػ 
   عمى فمؾرو بشدن بظخيقة غيخ مباشخة يحرل

 
 ثانيًا : األلكمة : 

 كرافت-الكلة فريدلالهدف اصطناع الكيالت البنزن  تتم بعدة طرق منها 

كعامل مداعج ليعظي حفازات / حسؾض لؾيذ/يتفاعل البشدن مع ىاليج االلكيل في وجؾد 
 . الكيالت البشدن 
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 كرافت-فريدل أسيمة  - ألسيمةثالثًا : ا

استبجال الكتخوفيمي يتؼ فيو  استبجال بخوتؾن بدمخة أسيل  عبارة عؽ تفاعل:  تعخيف األسيمة
يتؼ ىحا التفاعل  , بؾجؾد حسؾض لؾيذ  حيث يتؼ الحرؾل بشتيجتو عمى الكيتؾنات العظخية 

 كخافت  –بؾجؾد حسؾض لؾيذ ويدسى اسيمة فخيجل 

 السعادلة العامة: 

 
 مثال : 

 
تفاعل البشدن مع كمؾريج األسيل بؾجؾد كمؾرديج األلسشيؾم / حسض لؾيذ/ ليشتج يحيث 

 األسيتؾفيشؾن . 

 :  الدمفشةرابعًا : 

/ حيث يتؼ استبجال تفاعل البشدن مع حسض الكبخيت السخكد ليعظي حسض بشدن سمفؾنيػ
  /.SO3Hبخوتؾن او اكثخ مؽ الحمقة العظخية بدمخة سمفؾنيػ 
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 يعتسج تفاعل سمفشة الشفتاليؽ /ونتخجتو كحلػ/ عمى درجة الحخارة   :  الشفتالينمثال : سمفشة  

(بارتفاع درجة الحخارة يكؾن في السؾقع 1درجة الحخارة السشخفزة يكؾن السدتبجل في السؾقع ألفا )
 ( 2بيتا  )

 
 اكتب مخظط اصظشاع دوديديل بشدن سمفؾنات انظالقا مؽ البشدن, عمسًا أن صيغتو السجسمة 

C18H30O3S   

 
 خامدًا : الشتخجة : 

في وجؾد حسض الكبخيت السخكد كعامل مداعج ليعظي  اآلزوتيتفاعل البشدن مع حسض 
  / . NO2/ حيث يتؼ  استبجال بخوتؾن مؽ الحمقة العظخية أو أكثخ بدمخة نتخو نيتخوبشدن 
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الشهع الثاني من تفاعالت االستبدال االكتروفيمي العظري هه تفاعالت االستبدال  لمحمقات 

 العظرية السدتبدلة .

تقؾم  الحمقات السدتبجلةحيث أن  تفاعالت تتؼ عمى  مذتقات البشدن / الحمقات السدتبجلة/ىي 
ولكؽ االختالف في التؾجيو / تؾجيو الدمخة  بشفذ تفاعالت الحمقة العظخية غيخ السدتبجلة

 / حيث يسكؽ ترشيف الدمخ حدب قابمية التؾجيو  إلى صشفيؽ أساسيؽ : السدتبجلة

 , بارا4السؾقع  و , أورتؾ2نحؾ السؾقع زمخ تؾجو  –أ 
 . , ميتا3نحؾ السؾقع  -ب  

 نؾضح في السخظط اآلتي ترشيف ىحه الدمخ حدب قابمية التؾجيو . 

   
 الزمر السشذظة أواًل : تفاعالت 

الدمخ السشذظة : ىي الدمخ ذات التُأثيخ السانح عمى الحمقة العظخية  , حيث تديج 
الكثافة االلكتخونية وتشذط الحمقة العظخية وتشذط تفاعل االستبجال اكثخ مؽ السخسمة و 

 تؾجو نحؾ أورتؾ وبارا 
 تفاعالت التؾلؽ,  تفاعالت األنيميؽ,  تفاعالت الفشؾلمثل : 

 هلن نترجة التمثال :  – 1
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 / :  تفاعالت ميتهكدي البشزن /االنيدهل - 2

 
 همجشة الفشهل و االنيمين  -  3

 

 يجب تغير شروط اجراء التفاعل للتحكم في نواتج التفاعل منتج او اثنات

 ثانياً  : تفاعالت الزمر السخسمة : 

تقمل الكثافة  ىي الدمخ ذات التُأثيخ الداحب عمى الحمقة العظخية  , حيث الدمخ السخسمة :
االلكتخونية و تخسل الحمقة العظخية و تقمل سخعة تشذط تفاعل االستبجال مقارنة مع الدمخ 

 السشذظة و تؾجو التفاعل نحؾ السؾقع ميتا
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تفاعالت ,  تفاعالت نتخو البشدن  ,  تفاعالت حسض الدمفؾنيػ, تفاعالت حسض البشدوئيػ 
 اسيتؾفيشؾن 

 همجشة نترو بشزن   -  1

  
 نترجة نترو بشزن -2

 
 نترجة حسض البشزوئيك -3

 
** إن مئات السخكبات الجوائية ترشع بظخائق االصظشاع العزؾي السختمفة نحكخ عمى سبيل 

 السثال ال الحرخ : 



 د.غدير الحدن محاضرة الفحهم العظرية   -سشة ثانية صيدلة           /1كيسياء عزهية/
*********************************************************************** 

 
15 

 
حيث يرشع انظالقًا حيث نحكخ فيسايمي مخظط اصظشاع الباراسيتامؾل السعخوف كسدكؽ ألؼ . 

 مؽ الفشؾل . 

 

 
مؽ التفاعالت العزؾية اليامة ججًا : تفاعالت الجيأزة لمحرؾ عمى اأمالح الجيازانيؾم 

 السدتخجمة كسادة ىامة في صشاعة األصبغة . 
بؾجؾد  /ىي تفاعل االميشات األولية مع حسض األزوتي/أو نتخيت الرؾديؾم :  الجيأزة 

 حسض كمؾر الساء لمحرؾل عمى ممح ديازانيؾم
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 :هسية أمالح الديازايشهم أ

إن أمالح الجيازانيؾم ميسة ججًا في اصظشاع العجيج مؽ مذتقات البشدن حيث يعتسج نؾع 
 السخكب  الشاتج تبعا لظبيعة الكاشف السزاف.  

 حيث تدتخجم مثال الصظشاع السذتقات اليالؾجيشية لمبشدن 
 ىام مؽ االصبغة : اصبغة االزواالستخجام األىؼ ليا في اصظشاع نؾع 

 مثال ديأزة بارا نترو االنمين 

 
 ثالثي برومه االنمين  -2،4,2الديأزة: ديأزة 

 
 :  تحزير صباغ اآلزو

  في السجال السخئي وفؾق البشفدجي مخكبات اآلزو مخكبات ممؾنة تستص

 
 ( تدسى مجسهعة  آزوN=Nالسجسهعة الهعيفية )
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تحزخ أصبغة االزو مؽ خالل تفاعل / تفاعل التداوج /بيؽ امالح الجيازانيؾم و  
 .السخكبات العظخية 

 اذًا مخاحل اصظشاع صباغ االزو : 
 اصظشاع ممح الجيازانيؾم  -1
 تداوج ممح الجيازانيؾم مع السخكب العظخي لمحرؾل عمى الرباغ -

 : السعادلة العامة

 
 :1مثال

 
 : 2مثال

 : اصظشاع ممح ديازانيهم : مرحمة أولى

 
 : مرحمة التزاوج بين ممح الديازايشهم و السركب العظري . مرحمة ثانية
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 ما السقرهد بالسرظمحات اآلتية و ماهه تأثيرها عمى عههر المهن أو الذدة المهنية  
 , الظشين,  الترافق

/: ىؾ في الكيسياء نغام  Conjugated system /: الشغام السقتخن  أو الشغام الستخافق
/ و C=C-C=Cلمحرات السختبظة بخوابط تذاركية بتبادل أو  تعاقب / فخدي زوجي :

 ا الشغام الستخافق حالة مؽ عجم التؾضع لاللكتخونات داخل الجديء العزؾي يشتج مؽ ىح
حيث يؤدي وجؾد التخافق الى وجؾد  حالة عجم التسؾضع لاللكتخونات   مسا يديج ثبات 

 الجديء و يقمل مؽ الظاقة الكمية لو  
كسا تكتدب البشى الستخافقة خرائص عجة  مشيا: أنيا  مخكبات ممؾنة في كثيخ مؽ 

ألحيان , حيث أنو كمسا ازداد عجد الدمخ الستخافقة في السخكب العزؾي  تدداد الذجة ا
 المؾنية ليحا السخكب    

وجؾد التخافق وحالة عجم التسؾضع لاللكتخونات تعظي ما يدسى بالظشيؽ/ او االشكال 
رة بل الظشيشية / و السقرؾد بو أن االلكتخونات السذتخكة بتذكيل الخوابط لؼ تعج عائجة لح

 لمجديء ككل و كمسا ازداد عجد االشكال الظشيشية ازداد استقخار و ثبات السخكب 
 : أشكال طشيشية لمبشدن 

  
 : لمفيشهل أشكال طشيشية
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 مهجهد في الجزر Aبيتا كاروتين فيتامين  مثال عن الترافق/ لالطالع

 
 لمشساذج الستخافقة أنساط عجة ومؽ أىسيا:

 الحمقات العظخية بكافة أنؾاعيا **

   
 :  الديشات السترافقة **

 األزواج االلكتخونية الحخة الستخافقة مع الخوابط الثشائية 

   
 ؟  البشدن و حمقي اليكدان / سايكمؾ ىكدان كيف يسكؽ التسيد بيؽ :

مؽ خالل التفاعل مع حسض الكبخيت السخكد : حيث يتفاعل البشدن و ال يتفاعل حمقي 
 اليكدان 

/ بؾجؾد حسض لؾيذ : يتفاعل البدن و يديل لدن HBr**  أو التفاعل مع ماء البخوم/ 
 ماء البخوم و ال يتفاعل معو حمقي اليدان  
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 ؟كيف يسكؽ التسيد بيؽ :البشدن و حمقي اليكِدؽ 
** مؽ خالل التفاعل مع حسض الكبخيت السخكد : حيث يتفاعل حمقي اليكدؽ اسخع 

 مؽ البشدن .
ي وسط أساسي : حيث يدتجيب لو ** او مؽ خالل إزالة لؾن بخمغشات البؾتاسيؾم ف

 حمقي اليكدؽ و ال يتفاعل البشدن 
/ في رابع كمؾر الكخبؾن: ال يدتجيب البشدن لو و HBr**  أو التفاعل مع ماء البخوم/ 

 يتفاعل حمقي اليكدؽ حيث يقؾم بتفاعل ضؼ لساء ابخوم لحلػ يدول لؾنو 

 
 أجب عن مايمي : فدر عدم حدوث التفاعل اآلتي 

  

 
 الحرهل عمى السركبات اآلتية :مبتدئًا بالبشزن  

 كمؾرو بخوبيل بشدن  : – 4**
 ميتا كمؾرو نتخو بشدن :**

 ما ىي نؾاتج سمفشة كل مؽ السخكبات االتية:التؾلؽ /الكيالت البشدن/ , حسض البدوئيػ, :

   ،،،، 
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 ** أكسل السخظط اآلتي : 

 
 ** أكسل السعادلة االتية سؼ السخكب الشاتج .متحا يدسى ىحا التفاعل ؟

  
 ** سم السركبات اآلتية :  

  

 


