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 ما السقرهد باإليترات؟

 /  R-O-Rبذكل كبير ليا الريغة العامة / مركبات مشخفزة القظبية اإليترات 
 

  ما هه أنهاع اإليترات/ تبعًا لمهيكل الكربهني؟

 ،إيترات عظرية،  أليفاتية   السرتبظة بذرة االوكدجيؽ إلى : عمى حدب السجسؾعة الؾعيفية يتراتترشف اإل
  إيترات حمكية . ،إيترات مختمظة

 : إذا كان الجذريؽ غير متساثميؽ غير متشاعرة،إذا كان الجذريؽ متساثميؽ  :متشاطرةكسا ترشف إلى إيترات 

 ؟كيف تتم تدسية اإليترات 
تدسى اإليترات البديظة عؽ طريق تدسية  السجسؾعتيؽ الؾعيفيتؽ ثؼ تتبع بكمسة إيتر ، أما اإليترات معقدة التركيب فتدسى 

 كسذتقات ألكؾكدي : زمرة ألكؾكدي= جذر ألكيمي + ذرة اوكدجيؽ 
  

 :  أمثمة
 ( : صيغ بعض السركبات اإليترية1الجدول)

 

 إيترات أليفاتية : 

 
 إيترات عطرية :
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 إيترات مختمطة :

  

 
 إيترات حمقية : 

 

 
 :خصائص اإليترات  **

 
 .درجة غميانيا قميمة مقارنة بشغيرىا الكحؾل الذي لو نفس عدد ذرات الكربؾن  

 غالبا   عديسة األلؾان ، وليا رائحة جسيمة 

، لذلػ درجة غميانيا مشخفزة ، ولكشيا  بيؽ الجزيئات اإليثرات روابط ىيدروجيشية  ذكل ال ت 
 .ىيدروجيشية مع الكحؾالت . ولذلػ تذوب اإليثرات في الكحؾالت وفي الساء روابط تذكل 

 ءاإليثرات اقل كثافة مؽ الساء لدلػ تظفؾ فؾؽ السا 
 اصطشاع اإليترات :

 نزع  الساء من الكحهل :  – 1
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الصظشاع اإليترات الستساثمة مؽ الكحؾالت االولية فقط ، بيشسا الكحؾالت  حيث تدتخدمتعتبر ىذه الظريقة محدودة ندبيا  
الثانؾية نحرل عمى مزيج مؽ اإليتر و األلكؽ أما الكحؾالت الثالثية اليسكؽ استخداميا الصظشاع اإليترات بدبب اإلعاقة 

 الفراغية لزمر الستيل .
 اصطشاع ويميامدهن :  -2

 
 ىاليدات األلكيل مع إيتؾكديد الرؾديؾم أو فيشؾكديد الرؾديؾم .كسا في السعادلة اآلتية :السختمظة و ذلػ بتفاعل 

 
 ** مثال : تفاعل بروميد الستان مع ثالثي بؾتؾكديد الرؾديؾم 

 
** مثال تفاعل حمقي البشتانؾل مع ىيدريد الرؾديؾم لشحرل عمى أيؾن األلكؾكديد الذي يتفاعل مع يؾديد الستيل لشحرل 

 لتالي عمى إيتر مختمط /حمقي بشتيل متيل إيتر/ .با

 
يبوكس يدات ))  ((الإ

  .الثالثية الحمقة ضسؽ كذرة االكدجيؽ ذرة فييا حمكية اتيرات ىي
 كيسيائية فعالية مؽ بو تتسيز لسا الكيسيائية خؾاصيا دراسة يجب أنو اال كاتيرات، مرشفة أن االيبؾكديدات مع

 اإليبؾكديد مشيا صشع التي لمأللكؽ الذائع االسؼ مؽ مذتقة فيي الذائعة أسساؤىا أما .االتيرات مع بالسقارنة
  .اوكديد بكمسة متبؾعا

 
 

 تفاعل فتح الحلقة : 



 .غدير الحدند                                  يخيرةاألسحاضرة اليدلة         ص:سشة ثانية  كيسياء عزهية
*********************************************************************** 

 4 

 حالة في الىضع ولكن .الحمضية المائية بالمحاليل االيحزات الجحأثز عام بشكل معلىم، هى كما

 مع جحفاعل تاااليبىكسيد ماجعل هذا الثالثية الحلقة في الزاوي الحىجز مخحلف بسبب  االيبىكسيدات

 . في حين ال جحأر اإليحزات المفحىحة بهذه الكىاشف .الثالثية للحلقة فحح مع مخحلفة كىاشف

 
 

 ))الثيولت((

 : منها مزّكبات الكبزيث العضىية العديد من أصناف توجد

 (أو السركبتانػات كسػا كانػس تدػسى قػديسا  ) الثيػؾالت R-SH: ؛ والفيشػؾالت لمكحػؾالت مذػابيات بشيؾيػة وىػي
 .ثيؾفيشؾل أبدظياو  األريالت مؽ R ؛ ويسكؽ أن تكؾن ميثانثيؾل ، وأبدظيااأللكيالت مؽ R عشدما تكؾن 

 ثيؾإيثرات R1-S-R2: كبريتيد ثشائي السيثيل ، وأبدظيا مرّكبلإليثرات ات بشيؾيةوىي مذابي CH3)2S). 

 وىػي ثيػػؾإيثرات تػرتبط فييػػا ذّرة أكدػػجيؽ واحػدة أو اثشتػػيؽ عمػى الترتيػػب بػػذّرة   والدػػمفؾنات  الدمفؾكدػيدات
، (DMSO) ثشػػػػائي ميثيػػػػل الدمفؾكدػػػػيد الكبريػػػػس السركزيػػػػة. مػػػػؽ األمثمػػػػة عمػػػػى الدمفؾكدػػػػيدات مرّكػػػػب

 .معروؼ مذيب وىؾ

  سدػػػػػتخدمة بذػػػػػكل واسػػػػػع ال : مثػػػػػل حسػػػػػؾس الدػػػػػمفؾنيػ األحسػػػػػاس األكدػػػػػجيشية الكبريتيػػػػػة العزػػػػػؾية
 .صشاعة السشغفات في

 الدمفؾنيؾم أمالح 
+
[SR3]: : 

  مرّكبات كبريتية عزؾية متشّؾعة مثل السذتّقات الكبريتية لألحساس السعروفة. 

 و ما أهسيتها ؟  التيهالت ما هي 

 .و تدسى مركبتانات  R-S-Hالثيؾالت/ ىي السذتقات الحاوية عمى الكبريس ليا الريغة العامة : 
 مركبتانات مفردىا مركبتان .

 حيث تدتخدم الثيؾالت في صشاعة السظاط و األصبغة و األدوية . 
مؽ الكحؾالت / انغر كثر حسزية أحيث تعتبر  ؽ الثيؾالت خرائص حسزية كؾنيا تستمػ بروتؾن زلؾ تستمػ 

  ./ pKaوقيؼ ال  يتانؾليتان ثيؾل و اإلإللكل مؽ ا تيةتفاعالت التذرد اآل

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8_%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA_%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8_%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA_%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87_%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87_%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AD%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AD%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AF_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AF_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
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 أمثمة : تدسية الثيهالت  : 

 

** 

 
تؾجد مركبات الكبريس في الظبيعة الثؾم و البرل و بعض األحساس األميشية  و في تركيب بعض الفيتاميشات أيزا  / 

 الريغ الثالث الالحقة لالطالع / /  B7، البيؾتيؽ  B1الثياميؽ 

 

 

 

 أليدين / يهجد في الثهم/

 

 

 

 ميثهنين : حسض أميشي                             سيدتئين / حسض اميشي

 

 أهسية مركبات الكبريت :  

الرشاعات : صشاعة األصبغة ، السشغفات الرشاعية ، السبيدات الحذرية و غيرىا إضافة تدخل في العديد مؽ 
 لمرشاعات الدوائية و صشاعة البؾليسرات .عمى سبيل السثال ال الحرر نذكر:

 يسكؽ اصظشاع حسؾس الدمفؾنيػ انظالقا  مؽ أكددة مركبات الثيؾل. 
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 :  الدوائية الصناعات  

الحاالت  في السجال الدوائي مدتحزَرا  لسعالجة عدٍد مؽ (  (S8دتخدم زىر الكبريس )ثساني الكبريس ي
، كسا يقؾم بالقزاء عمى البكتريا حالٍّ لمظبقة القرنية . يقؾم الكبريس بدورٍ الجمدية

يسكؽ أن يظبق الكبريس ليذا االستخدام  الظفيميات السدّببة لمجرب وغيرىا مؽ  والقراديات لفظرياتوا
مدتحزرات  ضسؽ صؾابيؽ أو مداحيق أو كريسات أو غدؾل عمى شكل غروانيا   ُمدَتعَمقا  راسبا  أو 

ولكؽ قد ال يخمؾ األمر مؽ  [421]؛والتياب الجمد الدىشي والعّد الؾردي حّب الذباب ، لعالجالتجسيل
 [421]مؽ التيّيج تبدو عمى شكل أعراس مؽ الجفاؼ والمدع والحكة والتقذر. آثار جانبية عيؾر

، الدمفؾناميد تحؾي العديد مؽ األدوية مؽ الكبريس في تركيبيا، ومؽ أوائل األمثمة عمى ذلػ مدتحزر 
بيتا  مزادات ومؽ األمثمة الذييرة أيزا  دخؾل الكبريس في تركيب«. عقار الدمفا»والسعروؼ باسؼ 

 وغيرىا. والديفالؾسبؾريشات البشدميشات الحيؾية، مؽ ضسشيا الكتام
  :بروتيشاتالفي كيسياء   أجدا الثيؾالت لو دور ىامكددة أت تفاعال 

 ؾلة. والتفاعليد بدتعتبر معغؼ الخؾاص الكيسيائية لمثيؾالت متعمقة بذرة الكبريس السؾجؾدة، والتي تتأكد
/  األكثر شيؾعا في األنغسة البيؾلؾجية ىؾ تفاعل األكددة الذي يذكل مركبات ثشائية الكبريس

Disulfides  / 
تدعي حفغيا جدا  لميؾاء، مسا يد داسةيجؽ إلى ثشائية الكبريس، وىي حكدو أليؾلة باد الثيؾالت بددتتأك
 مالمدة اليؾاء. وبالسقابل ترجع ثشائية الكبريس بديؾلة إلى الثيؾالت السؾافقة بكؾاشف متعددة. مؽ

 
 

 ما السقرهد بالسرطمحات اآلتية ؟

ىي مركبات تحتؾي عمى حجيرة الكترونية / محط الكتروني / فارغ قادر عمى استكبال زوج  ** حسهض لهيس :
  AlCl3 ,ZnCl2 , FeCL3, FeBr3الكتروني الرابط مؽ ذرة مجاورة وتذكيل روابط تداندية غالبا . مثال : 

  / carbacation/  تدسى كرباكاتيؾن  :الذرجبات الكربهنية**

اليسكؽ عزل الذرجبات مؽ وسط السذتركة . ذرة كربؾن تعاني نقرا  في الكثافة االلكترونية الكربهنية: ةالذرجب
تتذكل اثشاء التفاعل نتيجة لخدارة ذرة الكربؾن لزوج الكتروني رابط  /  التفاعل وانسا ىي حالة وسظية غير مدتقرة

 أو نتيجة االنفرام غير الستجانس لمرابظة السذتركة  

 SP2 : الذرجبة الكربؾنية نسط التيجيؽ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%AC%D9%84%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%AC%D9%84%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%AC%D9%84%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3_(%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_(%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AD%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF_%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%AF_(%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7_%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7_%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7_%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86
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لمكربؾنيؾم و إن وجؾد زمر مانحة مجاورة لمذرجبة الكربؾنية تعسل عمى زيادة استقرار السركب / النيا تعدل الذحشة السؾجبة 
 لمسركب ككل

 أمثمة : 

 
 ** أييا أكثر استقرارا  الذرجبات األولية الثانؾية الثالثية ؟ و لساذا ؟ 

 

 / carbanion/ :  أنيؾن تدسى كرب ** الذرسبات الكربهنية :

 الذرسبات الكربؾنية: ذرة كربؾن تعاني زيادة  في الكثافة االلكترونية

 وانسا ىي حالة وسظية غير مدتقرة مؽ وسط التفاعل يسكؽ عزلياال 

 تتذكل اثشاء التفاعل نتيجة الكتداب ذرة الكربؾن لزوج الكتروني رابط/ انفرام غي متجانس لمرابظة السذتركة /

SP نسط التهجين :
3 

 يعسل وجؾد الزمر الداحبة عمى زيادة ثبات الذرسبات الكربؾنية

 
  الجذر الحر :**

 الظاقة ، وىذا يحتاج لكسية كبيرة مؽ نتيجة االنفرام الستجانس لمروابط تكّؾن الجذور 

لذري أو عؽ طريق نقظة تؾضع أعمى يسيؽ رمز العشرر ا السعادالت الكيسيائية يتؼ تسثيل الجذر الحر في
 .السعادلة الجزيئية لمجزي  

 

 

 تم المقرر مع تمنياتي بالتوفيق د. غدير دمحم رضوان الحسه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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