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 -: آيون انكربون  انسانب

في المركبات  هي ايونات الكربون السالبة وتتكون خالل الكسر ) االنفصام ( غير المتجانس للرابطة التساهمية

وتتكون ايونات الكاربانيون عند تفاعل الكربوهيدرات مع قواعد قوية أو اثناء تفاعلها مع بعض .العضوية

  الفلزات

يتطلب تفاعل الهيدروكربون مع القاعدة القوية ان تكون قوة القاعدة المستخدمة مساوية او اكبر من قوة 

  الكربانيون المتكون

 

 -: األستقراريت آليون انكاربون انسانب

اعطخ  اٌمٛاػذ ِٓ خالي عؼٍٗ ثٛ  Hاٌزٟ رؼضص ِٓ عٌٙٛخ إصاٌخ   R-Hٕ٘بن ػذد ِٓ اٌظفبد اٌزشو١ج١خ فٟ 

إٌبرظ  ِٚٓ أُ٘  أوضش حبِض١خ  ، وّب ٚأْ ٕ٘بن  ػذد ِٓ اٌظفبد اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ إعزمشاس ا٠٢ْٛ اٌغبٌت   

 -اٌظفبد اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ إعزمشاس أ٠ْٛ اٌىبسثْٛ اٌغبٌت )اٌىبسثؤ١ْٔٛ( ٟٚ٘ وّب ٠ٍٟ :

إْ ٘زا اٌزؤص١ش ٠الحظ ِٓ خالي ص٠بدح حبِض١خ رساد  -ػٍٝ رسح وبسثْٛ اٌىبسثؤ١ْٔٛ  : Sص٠بدح اٌظفخ   -1

 ا١ٌٙذسٚع١ٓ حغت اٌزغٍغً ا٢رٟ 

 

ٚفٟ ِغزٜٛ طبلخ ألً ٚ٘زا اٌفشق ٠ٕزمً اٌٝ  Pٟ٘ الشة اٌٝ إٌٛاح ِٓ ا٤ٚسث١زبالد اٌّمبثٍخ  Sإْ ا٤ٚسث١زبالد  

٠ىْٛ ِٕغزثب   SPا٤ٚسث١زبالد اٌٙغ١ٕخ إٌبرغخ ػٓ دِغٙب ع٠ٛخ  ٌزٌه فبْ اٌّضدٚط ا٤ٌىزشٟٚٔ فٟ ا٤ٚسث١زبي 

SPثظٛسح ألٜٛ ٚألشة ٔحٛ رسح اٌىشثْٛ ِمبسٔخ ثبٌّضدٚط ا٤ٌىزشٟٚٔ فٟ أٞ ِٓ ا٤ٚسث١زبي  
2  

SPأٚ 
3
  

)ص٠بدح وٙشٚعبٌج١خ رسح اٌىشثْٛ فؼ١ٍب ( اْ ٘زا ٠ؼًّ ػٍٝ عؼً رسح ا١ٌٙذسٚع١ٓ أعًٙ ٌٍفمذاْ ٚثذْٚ ِضدٚعٙب 

أثْٛ اٌىبسثْٛ اٌغبٌت ٌزٌه فؤْ اعزمشاس اٌىبسْٚ اٌغبٌت ا٤ٌىزشٟٚٔ )حبِض١خ أوضش ( ٠ٚؼًّ أ٠ضب ػٍٝ أعزمشاس 

 رٕبص١ٌب 

 

 -تأثيراث انحث األنكترووي انساحب : -2

 pka  CH4 = ١ٌٍّٚ43ضبْ  CH(CF3)3  11= pkaاِب  ٌٍّشوت   CHF3ٌٍّشوت  pka  =28ٚعذ أْ ل١ّخ 

اٌغبحت ٚاٌمٛٞ عذا ٌزساد اٌفٍٛس اٌزٟ رؤدٞ اٌٝ عؼً رساد  ٚعجت ٘زا ا٤خزالف ٠ؼٛد اٌٝ اٌحش ا٤ٌىزشٟٚٔ

ػجش اٌغحت  ا١ٌٙذسٚع١ٓ أوضش حبِض١خ ٚرؤدٞ أ٠ضب اٌٝ أعزمشاس آ٠ْٛ اٌىشثْٛ اٌغبٌت 

رساد ِمبسٔخ ثضالس F اوضش ثغجت إعٙبَ رغغ رساد  CH(CF3)3ا٤ٌىزشٟٚٔ ، أْ رؤص١ش اٌغحت ا٤ٌىزشٟٚٔ فٟ 

 CHF3فٟ 
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 أِب رغٍغً أعزمشاس٠خ  اٌىبسثؤ١ْٔٛ ٌّغب١ِغ ا٤ٌى١ً رٕبص١ٌب

 

 ٤ٔٙب ِغب١ِغ دافغ ٥ٌٌىزشٚٔبد  اْ ِغب١ِغ ا٤ٌى١ً اٌّؼٛضخ رؼًّ ػٍٝ رم١ًٍ أعزمشاس٠خ اٌىبسثؤ١ْٔٛ

 -:تعاقب انمسدوج األنكترووي انمىفرد نهكاربأويون مع آصرة غير مشبعت  3-

 اْ ٘زا اٌزؤص١ش ٘ٛ ِٓ أوضش طفبد ا٤عزمشاس ش١ٛػب وّب ِٛضح فٟ أدٔبٖ

 

٠ىْٛ رغٍغً حبِض١خ اٌّشوجبد  أػالٖ       رٕبص١ٌب   pkaِّٚب رغذس ا٤شبسح ا١ٌٗ ِٚٓ خالي ِالحظزٕب ٌم١ُ 

CH3NO2    >   CH3COCH3   >      CH3CN      ٔشٜ فٟ وً حبٌخ ِٓ اٌحبالد اٌضالس اٌغبثمخ ٕ٘بن

رؤص١ش حش اٌىزشٟٚٔ عبحت ٠ض٠ذ ِٓ حبِض١خ ا١ٌٙذسٚع١ٕبد ػٍٝ رساد اٌىبسثؤ١ْٔٛ اٌجبدئخ ثبٌزىْٛ ٚا٠٢ْٛ 

زمش ِٓ خالي الِٛضؼ١خ اٌشحٕخ اٌغبٌجخ ٚ٘ٛ ا٤وضش أ١ّ٘خ ٚثظٛسح ػبِخ فؤْ ِغّٛػخ اٌغبٌت )اٌىبسثؤ١ْٔٛ( ِغ

–NO2     ٌُٚمذ ٚعذ أ٠ضب أْ لٛح  ٚأخ١شا  ٟ٘ أوضش اٌّغب١ِغ اٌغبحجخ لٛح صCH(CN)3  ٚ  

CH(NO2)3    وحٛاِض فٟ اٌّبء ِّبصٍخ اٌٝ لٛحHNO3   ,       HCl       

فٟ   CO–ٟ٘ ألً ربص١شا ػٍٝ أعزمشاس اٌىبسثؤ١ْٔٛ ِٓ ِغّٛػخ   COOEt–ٚأْ ِغّٛػخ اٌىبسثٛوغ١الد  ِضً 

ٓ ا٤ٌذ٠ٙب٠ذاد ٚاٌى١زٛٔبد ثغجت لبث١ٍخ اٌذفغ ا٤ٌىزشٟٚٔ اٌزؼبلجٟ ٌٍّضدٚعبد ا٤ٌىزش١ٔٚخ إٌّفشدح ػٍٝ أٚوغغ١

   EtOِغّٛػخ  
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رغٍغً حبِض١خ اٌّشوجبد اٌزب١ٌخ رٕبص١ٌب 

 

 ٚرغٍغً أعزمشاس٠خ آ٠ْٛ اٌىبسثب١ْٔٛ رٕبص١ٌب ٠ىْٛ

 

 -:عبر األرومت  4-

ِمبسٔخ ثبٌم١ّخ  pka   =14.5اٌزٞ ٌٗ ل١ّخ   Cyclopentadieneاٌغب٠ىٍٛثٕزبدا١٠ٓ أْ ٘زا اٌزؤص١ش ٣٠حظ فٟ 

pka =37  ً٠٢ْٛ اٌغب٠ىٍٛثٕزبدا١ٕ٠Cyclopentadienyl anion   َ6اٌغبٌت ٌٗ ٔظبπ  ٞاٌىزشْٚ الِٛضؼٟ أ

أٞ ٠ىْٛ ِغزمش ػجش  ثّؼٕٝ ٌٗ طفبد أعزمشاس شجٗ أسِٚبر١خ n =1ح١ش  4n+2)ثّؼٕٝ ٌٗ ٔظبَ ١٘ٛوً )

 اٌظب٘شح ا٤سِٚبر١خ وّب ِج١ٓ فٟ أدٔبٖ 

 

غ١ش اٌّغزٛٞ ٚغ١ش  Cyclooctatetraeneٚر١ٔٛٓ ِٓ عب٠ىٍٛأٚوٕبرزشا١٠ٓ شِٚٓ اٌّّىٓ أ٠ضب إصاٌخ ث

 Cyclooctatetraenylا٤سِٚبرٟ ػٕذ ِؼبٍِزٗ ثبٌظٛد٠َٛ ٚرح٠ٍٛٗ اٌٝ ٍِح ِزؤ٠ٓ ِزجٍٛس ٌضٕبئٟ ا٠٢ْٛ اٌغبٌت 

 dianion  َ4   اٌىزشٚٔبد ١٘ٛوً  ٚأ٠ضب ٘زا ٘ٛ ٔظبn+2(n= 2 ٠ٚظٙش طفبد شجٗ اسِٚبر١خ ِٚغزمش ػجش )

 ا٤سِٚبر١خ 

 

 

 

 10πe                                           8πe                                                  
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  -: كيموفراغيت آيون انكاربأويون

٠SPّىٓ أْ ٠زخز رٛص٠ؼب فشاغ١ب  ٘ش١ِب اْ آ٠ْٛ اٌىبسثْٛ اٌغبٌت اٌجغ١ظ  
3
SPأٚ ِغز٠ٛب    

2 
٠ّٚىٓ 

 -:رطج١ك اٌّضبي اٌزبٌٟ 

SP
3

          ٛ٘    

                                                   

SPأِب 
2 

وبسثؤ١ٔٛٔبد ٌٙب ِؼٛضبد لبدسح ػٍٝ اٌزؼبلت اٌالِٛضؼٟ ٌٍّضدٚط  ٘ٛ  

SPا٤ٌىزشٟٚٔ عزىْٛ ثحىُ اٌظشٚف  ِغز٠ٛخ  
2 

ٌىٟ رغّح ثؤوجش
 

 ٚأٚسث١زبالد Pرشبثه ِّىٓ ث١ٓ ا٤ٚسث١زبي  

 اٌّغّٛػخ اٌّؼٛضخ 

 -: أويوواث(بتفاعالث آيوواث انكاربون انسانبت )انكار

  -رذخً آ٠ٛٔبد اٌىبسثْٛ اٌغبٌجخ اٌزفبػالد اٌشئ١غ١خ ا٢ر١خ :

                         Elemenationا٤ٔزضاع   -Additio                                             2ا٤ضبفخ     -1

 Rearrangement إػبدح اٌزشرت    -SN                                                      4ا٤صاحخ   -3

ٕٚ٘بن ػذح رفبػالد ِٓ  C=Oٟٚ٘ إضبف آ٠ْٛ اٌىبسثْٛ اٌغبٌت اٌٝ ِغّٛػخ اٌىبسث١ًٔٛ    -األضافت  : -1

  -٘زا إٌٛع أّ٘ٙب ِب٠ٍٟ :

a )- :  ٚفٟ ٘زا اٌزفبػً ٠ضبف آ٠ْٛ  -تفاعم أندول( اٌىشثْٛ اٌغبٌت اٌّزىْٛ ثفؼً اٌمبػذحOH ػٍٝ رسح أٌفب )

١٘ذسٚوغٟ  -βعض٠ئخ  ِشوت وبسث١ًٔٛ اٌٝ وبسثْٛ اٌىبسث١ًٔٛ أخشٜ ح١ش ٠زىْٛ ِشوت     ١٘H-αذسٚع١ٓ 

 β- hydroxyl carbonylوبسث١ًٔٛ     
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ح١ش ٠ىْٛ ٌذٜ وً ا٤ٌذ٠ٙب٠ذاد ) اٚ ِشوجبد وبسث١ًٔٛ اخشٜ     Crossed aldolرىبصف اٌذٚي اٌّزمبطغ 

 ح١ش ٠حزًّ رىْٛ ِض٠ظ ِٓ أوضش ِٓ ٔبرظ ٚاحذ H-αِالئّخ ( رساد  

  

-b : ٚاٌّشزمخ ِٓ ِشوجبد ٔزشٚ ا١ٌفبر١خ ِضً ٔزشٚ ١ِضبْ  آ٠ٛٔبد وبسثْٛ عبٌجخ ٠زضّٓ إضبفخ -وترو انكاواث

nitromethane  اٌٝ ا٤ٌذ٠ٙب٠ذاد ٚاٌى١زٛٔبد 

 

c- : رسح اٌفب ١٘ذسٚع١ٓ ِٓ عض٠ئخ أٔٙذس٠ذ حبِض   ٠زىْٛ اٌىبسثؤ١ْٔٛ فٟ ٘زا اٌزفبػً ثؤصاٌخ -تفاعم بيركه

acid anhydride لبػذح ٚاٌمبػذح اٌّغزخذِخ ٟ٘ ا٠٢ْٛ اٌغبٌت ٌٍحبِض اٌّمبثً ٥ٌٔٙذس٠ذ ٠ضبف  ثٛاعطخ

اسِٚبرٟ ٚإٌبرظ ٘ٛ حبِض اٌفب ، ث١زب غ١ش اٌّشجغ ٌٕٚؤخز اٌّضبي  اٌىبسثؤ١ْٔٛ اٌٝ وبسثْٛ وبسث١ًٔٛ ٤ٌذ٠ٙب٠ذ

  Phenylpropenoic acid-3ف١ًٕ ثشٚث١ٕٛن   -3رحض١ش حبِض 
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d- : فٟ ٘زا اٌزفبػً ٠ضبف اٌىبسثؤ١ْٔٛ اٌّشزك ِٓ أعزش ٠حزٛٞ ػٍٝ أٌفب ١٘ذسٚع١ٓ  -تكاثف استر كاليسه

 β- keto esterثفؼً اٌمبػذح اٌٝ رسح وبسثْٛ وبسث١ًٔٛ عض٠ئخ أعزش اخشٜ ٠ٚزىْٛ ث١زب و١زٛ أعزش 

 

 

E- : رفبػً اٌذ٠ٙب٠ذاد أسِٚبر١خ  -تكاثف بىسويه ٛ٘ArCHO  ػٍٝ رسح ح١ش ٠ٙغُ ثٛعٛد

وبسثْٛ وبسث١ًٔٛ احذٜ اٌغض٠ئبد ٠ٚزىْٛ آ٠ْٛ اٌىبسثْٛ اٌغبٌت وى١بْ ٚعطٟ ٠ٚضبف آ٠ْٛ اٌىبسثْٛ اٌغبٌت 

  hydroxyl ketone -١٘2ذسٚوغٟ و١زْٛ -٠ٚ2زىْٛ   ArCHOاٌٝ رسح وبسثْٛ وبسث١ًٔٛ عض٠ئخ أخشٜ ِٓ 
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 فٟ ٘زا اٌزفبػً ؟ ِبعجت أعزخذاَ  -ط :

 ١ٔٛوٍٛف١ً ع١ذ  -1 -ط :

 ِغّٛػخ ِغبدسح ع١ذح -2

( ٚرغشع فٟ رى٠ٛٓ (a(فٟ (Hٚ٘ٛ اٌغجت ا٤ُ٘ لذسرٗ ػٍٝ عحت ا٤ٌىزشٚٔبد اٌزٟ عزض٠ذ ِٓ حبِض١خ  -3

( (bاْ رغؼٍٗ ِغزمشا ِٓ خالي اٌالِٛضؼ١خ ٌٍشحٕخ اٌغبٌجخ  CN(اٌزٞ ثٛعغ ِغّٛػخ  (bآ٠ْٛ اٌىبسثؤ١ْٔٛ 

2b)) 

  ()ٔظبَ غ١ش ِشجغ ِزؼبلت ٚ٘ٛ أضبفخ ا٠ْٛ اٌىبسثؤ١ْٔٛ اٌٝ إٌظبَ  -:  4,1أضافت 

 

١ٌؼطٟ آ٠ْٛ اٌىبسٚوغ١الد  CO2ٚ٘ٛ أضبفخ آ٠ْٛ اٌىبسثؤ١ْٔٛ اٌٝ ا٤ٌىزشٚف١ً اٌضؼ١ف عذا  -: انكربىت

  وشثٕخ -اٌغبٌت اٌّمبثً 
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ِٓ اٌّغٕغ١َٛ ٚرضُ ا٠ضب  ٠ٚحظً ٘زا اٌزفبػً ِغ اٌى١الد أٚ أس٠الد أٚ أعز١ٍ١ذاد اٌّؼبدْ ا٤وضش وٙشٚأ٠غبث١خ

فٟ ِز٠ت خبًِ وٛاشف وش٠ٕبسد ٠ٚغشٞ اٌزفبػً غبٌجب ثؤضبفخ ِحٍٛي اٌّشوت اٌؼضٛٞ اٌّؼذٟٔ ِضً 

 رحض١شاٌحٛاِض ا٤عز١ٕ١ٍ١خ فٟ خظٛطب ِّٙخ اٌظٍت ٚ٘ٛ طش٠مخ CO2اٌٝ و١ّخ وج١شح ِٓ ِغحٛق 

 

  

 

اْ أس٠ً  (OH) ٟ أٚوغ١ذ اٌىبسثْٛ فٟ ِح١ظ لبػذٞ٘ٛرفبػً ف١ٕٛي ِغ صٕبئ -شمدث : –ب ونتفاعم ك

 اٌالِٛضؼٟ ٠زحذ ِغ وبسثْٛ صٕبئٟ اٚوغ١ذ اٌىبسثْٛ  وبسثؤ١ْٔٛ

 
   

١٘ذسٚوغٟ ثٕضٚاد اٌظٛد٠َٛ ِغ و١ّخ  ( فؤْ إٌبرظ ٘ٛ أٚسصٛ(NaOHػٕذ اعشاء اٌزفبػً فٟ ِح١ظ لبػذٞ 

)ػٍٝ ف١ٕٛوغ١ذ اٌجٛربع١َٛ ( فؤْ  KOHثبسا ٌٚىٓ ػٕذ اعشاء اٌزفبػً فٟ ِح١ظ لبػذٞ  –ف١ٍٍخ عذا ِٓ ا٠٤ضِٚش 

ٚأْ عجت أفض١ٍخ اٌٙغَٛ ١٘ذسٚوغٟ ثٕضٚاد اٌجٛربع١َٛ ( –ثبسا )ثبسا  –إٌبرظ اٌشئ١غٟ ٠ىْٛ ٍِح اٌحبِض 

Naاٌظٛد٠َٛ ٔبرظ ػٓ أعزمشاس اٌحبٌخ ا٤ٔزمب١ٌخ ثٛاعطخ  ػٍٝ اٌّٛلغ أٚسصٛ ف١ٕٛوغ١ذ
+

  ٠ٟٛٔفٟ اٌّضدٚط ا٤ 
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Na
+
   <  K

+
Kا٠٢ْٛ   

+
اٌّٛعت ٘ٛ أوجش ٚثبٌزبٌٟ ٠حزًّ اْ ٠ىْٛ دٚسٖ الً رؤص١شا فٟ ا٤عزمشاس ٘زا ٚثزٌه  

ثظٛسح ٚاعؼخ ٌذساعخ ا٠ٛٔبد اٌىبسثْٛ  ٠ظجح اٌٙغَٛ ػٍٝ اٌّٛلغ ثبسا اوضش ِٕبفغخ ٌمذ أعزخذَ رفبػً اٌىشثٕخ

اٌغبٌجخ )اٌىبسثؤ١ٔٛٔبد ( ِٓ خالي رحغظ رى٠ٕٛٙب ثؼذ رح٠ٍٛٙب اٌٝ ٔٛارظ ِغزمشح ٠ّىٓ رشخ١ظٙب فّضال ٌٛحظ 

  َٛ( ِغ فٍض ا١ٌٍض1١ِمذاس وج١ش ِٓ اثمبء اٌزٛص٠غ اٌفشاغٟ فٟ وبسثؤ١ْٔٛ ا٤ٌى١ٕ١ً ػٕذ رفبػً اٌّشوت )

 

 تفاعالث األزاحت )انتعويض ( -2

 a-  ويوكهوفيالث انكاربأويون 

 

b-  فٛسَ فٟ ِح١ظ لبػذٞ لٛٞ ١ٌٕزظ ٘ٛ ػجبسح ػٓ رفبػً اٌف١ٕٛي ِغ اٌىٍٛسٚ -:ثايمان  –تفاعم رايمر

ثفؼً  ٠زىْٛ اس٠ً وبسثؤ١ْٔٛ الِٛضؼٟ ٚوزٌه    عب١ٌغ١ذ٠ٙب٠ذ ٚ٘ٛ ٠شًّ أس٠ً وبسثؤ١ْٔٛ الِٛضؼٟ

اٌزٞ ٘ٛ ا١ٌىزشٚف١ً شذ٠ذ  ٠ccl2زفىه ثغشػخ اٌٝ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ  CHCl3ٚ اٌمٛاػذ اٌم٠ٛخ ػٍٝ اٌف١ٕٛي ٚ

 إٌمض ٥ٌٌىزشٚٔبد ٠ٚٙبعُ اٌحٍمخ ا٤سِٚبر١خ 



 آيون الكاربون السالبطارق الحمداني                                                        -مدرس المادة :

 
11 

 

c-  شّذد :عجك ٚأْ ٚسد فٟ رفبػالد ا٤ضبفخ  – كونبتفاعم 

d- : رفبػً اٌى١زْٛ ِغ اٌٙبٌٛع١ٓ فٟ ِح١ظ لبػذٞ  -ههجىت انكيتوواث OH  ْٛ٠زىْٛ آ٠ْٛ اٌىبسثؤ١ٔ

 وٛعطٟ فٟ ٘زا اٌزفبػً 
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  -أػبدح اٌزشرت : -3

  Benzilرؤدٞ اٌٝ رى٠ٛٓ اٌجٕضي  أوغذح اٌجٕض٠ٚٓ -: أعادة ترتب حامض انبىسويك

 

-α( ١ٌىْٛ ا٠٢ْٛ اٌغبٌت ٌحبِض اٌفب ١٘ذسٚوغٟ (OHٚاٌجٕضي ٠ؼبٟٔ ِٓ أػبدح رشرت فٟ ِح١ظ لبػذٞ 

hydroxy Bezilate anion  
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  نمجاميع أريم مه ذرة كاربون -2,1اوتقال 
 ِضبي رفبػً اٌظٛد٠َٛ ِغ اٌىٍٛس٠ذ 

 

ٌىٓ  الرحظًٌّغب١ِغ اٌى١ً ِٓ وبسثْٛ اٌٝ وبسثْٛ حبٍِخ ٌٍشحٕخ اٌغبٌجخ )وبسثْٛ اٌىبسثؤ١ْٔٛ(  -2,1أٔزمبالد 

ٟ٘ ِؼشٚفخ ) أػبدح رشرت  اٌٝ رساد اٌىبسثؤ١ٔٛٔبد O,S,Nٌّغب١ِغ أٌى١ً ِٓ رساد أخشٜ ِضً  -2,1أٔزمبي 

 عز١فظ (

 اٌٝ وبسثؤ١ْٔٛ  Nٌّغب١ِغ اٌى١ً ِٓ  -2,1أٔزمبي 
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 اٌٝ وبسثؤ١ْٔٛ Sٌّغب١ِغ اٌى١ً ِٓ  -2,1أٔزمبي 

 

 

 اٌٝ وبسثؤ١ْٔٛ Oٌّغب١ِغ اٌى١ً ِٓ  -2,1أٔزمبي 

 

  Favoiski rearrangement أعادة ترتب فافورسكي 

ٚرى٠ٛٓ ثشٚثبْٔٛ حٍمٟ ٚعطٟ ٠ٚؼبٟٔ اٌجشٚثبْٔٛ اٌحٍمٟ  -3,1أػبدح رشرت ِحفضح ثبٌمبػذح رشًّ أٔزضاع 

 (صُ فزح اٌحٍمخ ٌزى٠ٛٓ اٌىبسثؤ١ْٔٛ ا٤وضش أعزمشاس(OHاٌٛعطٟ ثؼذ رٌه ِٓ أضبفخ 

 صُ ٠ؼمت ثؼذ رٌه أعزجذاي ثشٚرْٛ ٚرى٠ٛٓ آ٠ْٛ اٌىبسٚوغ١الد اٌغبٌت اٌّؼبد رشرجٗ وٕبرظ أخ١ش
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 ِبٌفشق ث١ٓ ا٤ضبفخ ا١ٌٕٛوٍٛف١ٍ١خ ٚا٤ضبفخ ا٤ٌىزشٚف١ٍ١خ ؟ -:ط 

 ا٤ضبفخ ا١ٌٕٛوٍٛف١ٍ١خ  -ط :

 

 ا٤ٌىزشٚف١ٍ١خ ا٤ضبفخ 

 

 

   α , β-unsaturated  ketoneاٌّبئٟ ِغ و١زْٛ غ١ش ِشجغ ِٓ ٔٛع اٌفب ، ث١زب    NaCNػٕذ رفبػً ِحٍٛي 

 

٠ضبف اٌٝ     CN( أْ ا١ٔ٤ْٛ اٌمبػذٞ C – β)أٚ   C4ثً اٌٝ   C2( ١ٌظ اٌٝ CNف١ضبف آ٠ْٛ اٌغ١بٔٛ )

 ٌٍىبسث١ٔٛالد اٌغ١ش اٌّشجؼخ )ا٤ٌذ٠ب٠ذ أٚ اٌى١زْٛ ( ٌزى٠ٛٓ ٚعطٟ ِغزمش    C=Cا٢طشح اٌّضدٚعخ 
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 ؟       Phenyl  hydrazineِغ                Crotonic acidط (       ِبٔبرظ      رفبػً 

 

٘ٛ رفبػً إضبفخ ١ٔٛوٍٛف١ٍ١خ ٌٍىبسثؤ١ْٔٛ اٌٝ ِشوجبد وبسث١ًٔٛ غ١ش  -:  Michael additionإضافت مايكم 

 α,β-unsaturatedِشجؼخ ِٓ ٔٛع 

 

Reactions  involving  Carbanions :- 

1- Halogenation  of  ketones 
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  -: Wittigتفاعم  -2

ٌزحض١ش ا٤ٌى١ٕبد ِٓ ِشوجبد اٌىبسث١ًٔٛ ٚرٌه  George  wittig  رٛطً اٌؼبٌُ ا٤ٌّبٟٔ 1954فٟ ػبَ 

CRR=ثؤعزجذاي أٚوغغ١ٓ اٌىبسث١ًٔٛ اٌٝ اٌّغّٛػخ )
-

( ٠زضّٓ اٌزفبػً اٌٙغَٛ ا١ٌٕٛوٍٛف١ٍٟ ػٍٝ وبسثْٛ 

 ٚاٌزٞ ٠ؼبٟٔ حزف ٌزى٠ٛٓ إٌبرظ   betaineثٛعبطخ ١٠ٍذاد ٌزى٠ٛٓ ث١زب٠ٓ اٌىبسث١ًٔٛ 

 

 -: أمثهت

 

(  أ٠ّٕب وبْ ٠حظً اٌزفبػً إْ ِشوجبد اٌىبسث١ًٔٛ ٠C=Cزُ إعشاء اٌزفبػً رحذ ششٚط ِؼزذٌخ ٚأْ ِٛلغ )

( ٘ٛ اٌزٞ ٠ؼطٟ إٌبرظ إٌٙبئٟ ٤ٔٗ ٚعطٟ وٍّب ٠غزمش وٍّب Ylideاٌّؼٛضخ ٌٙب رؤص١ش ػٍٝ عشػخ اٌزفبػً ٚأْ )

 ٌٗ رشاو١ت ٟ٘   phosphorus  ylides، اْ  ١ٍ٠ذاد اٌفغفٛس  ٠ؼطٟ ٔبرظ أعشع ٚأفضً 

 

 

 

( ٠ٚغٍه و١ٕٛوٍٛف١ً ٠ٙبعُ وبسثْٛ اٌىبسث١ًٔٛ       Carbanionح١ش رظٙش شحٕخ عبٌجخ ػٍٝ اٌىبسثْٛ )

صُ  ثؼ١ٍّز١ٓ ا٤ٌٚٝ ٟ٘ ا٤ضبفخ ا١ٌٕٛوٍٛف١ٍ١خ ػٍٝ ٘ب١ٌذ ا٤ٌى١ً  Ylides)إضبفخ ١ٔٛوٍٛف١ٍ١خ( ٠ٚزُ رحض١ش 

 اعزخالص ثشٚرْٛ ثٛاعطخ اٌمبػذح 
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 اٌمٛاػذ اٌّغزخذِخ ٟ٘ ا٤ٌىٛوغ١ذ ٚاٌمٛاػذ اٌؼض٠ٛخ اٌفٍض٠خ ٚأعزؼّبي ِز٠جبد ِخزٍفخ

 

 

 

 -:  Claisen condensationتكاثف كهيسن 

اْ رسح     ((β     Formation of  β-keto  esters-ا٤عزشاد اٌى١ز١ٔٛخ ِٓ ٔٛع   طش٠مخ ٌزحض١ش

ا٤ٌذ٠ٙب٠ذ أٚ اٌى١زْٛ ٟٚ٘ حبِض ضؼ١ف ٤ْ ِغّٛػخ  H-αفٟ ا٤عزش رشجٗ   H-αا١ٌٙذسٚع١ٓ اٌفب  

ثٛاعطخ اٌمبػذح ١ٌزىْٛ اٌٛعطٟ  حبِض ضؼ١ف ٠غًٙ إعزخالطH-αٗاٌغبحجخ ٥ٌٌىزشٚٔبد رغؼً  اٌىبسث١ًٔٛ 

carbanion     

 

 ا١ٌّىب١ٔى١خ  
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فٟ ا٤عزش ٌزى٠ٛٓ  )  C) - αوبسثْٛ  –( ٠غزخٍض آ٠ْٛ ا٠٤ضٛوغ١ذ آ٠ْٛ ا١ٌٙذسٚع١ٓ ِٓ رسح اٌفب 1فٟ اٌخطٛح )

( فٟ 2اٌزٞ ٠غٍه و١ٕٛوٍٛف١ً لٛٞ ِٚغزمش ٠ٙبعُ وبسثْٛ اٌىبسث١ًٔٛ فٟ اٌخطٛح )  Carbanionوبسة أ١ْٔٛ 

ذ  ِٚضٍّب فٟ رىبصف اٌذٚي ٚآ٠ْٛ ا٠٤ضٛوغ١ keto  esterعض٠ئخ ا٤عزش اٌضب١ٔخ ٚرى٠ٛٓ ا٤عزش اٌى١زٟٛٔ  

ػٍٝ اٌىبسثْٛ إٌبلض  carbanionٚاٌزىبصفبد اٌشج١ٙٗ ثٗ فؤْ رىبصف و١ٍضْ ٠زضّٓ ٘غَٛ ١ٔٛوٍٛف١ٍٟ ِٓ لجً 

 اٌىزش١ٔٚب فٟ ِغّٛػخ اٌىبسث١ًٔٛ 

اٌٙغَٛ ا١ٌٕٛوٍٛف١ٍٟ ِٓ لجً اٌىبسثؤ١ْٔٛ ٠ؤدٞ اٌٝ إضبفخ ٚ٘ٛ أعبط ٌزفبػً ا٤ٌذ٠ٙب٠ذاد  -فٟ رىبصف اٌذٚي :

 اٌى١زٛٔبد ٚ

اٌٙغَٛ ا١ٌٕٛوٍٛف١ٍٟ ِٓ لجً اٌىبسثؤ١ْٔٛ ٠ؤدٞ اٌٝ رؼ٠ٛض ٚ٘ٛ أعبط ٌزفبػً ِشوجبد  -فٟ رىبصف و١ٍضْ :

ٚػٍٝ ٍِح   acetoaceticٚثؼذ أزٙبء ِٓ رفبػً و١ٍضْ عٕحظً ػٍٝ ا٤عزش    Acyl  compoundsا٤ع١ً 

   sodioacetoacetic  esterاٌظٛد٠َٛ 

  α- Hٌّغّٛػزٟ اٌىبسث١ًٔٛ ٚاْ رؤ٠ٓ  α٘ٛ اٌفب   ١٘α- H  acetoacetic esterذسٚع١ٓ ٥ٌعزش  –أْ رسح اٌفب 

٤ْ ٠غبٚسٖ ِغّٛػزٟ وبسث١ًٔٛ ) أٞ أوضش حبِض١خ ِٓ اٌزٟ رغبٚسٖ  ٘زٖ ٠ؼطٟ وبسثؤ١ْٔٛ ٚعطٟ ِٚغزمش

 ِغّٛػخ وبسث١ًٔٛ ٚاحذح (

 

 

 

ٚوٕز١غخ ٌٙزا  H- αعزشاد اٌّخزٍفخ ٠ؼطٟ ٔٛارظ ٔبرغخ ػٓ رب٠ٓ رسح اٌفب ١٘ذسٚع١ٓ ٥ٌعزش  اْ رىبصف و١ٍضْ ٥ٌ 

 دائّب ٤حذٜ اٌغض٠ئبد رٙبعُ ٚرشرجظ ثآطشح عىّب ِغ وبسثْٛ وبسث١ًٔٛ اٌغض٠ئخ اٌضب١ٔخ  C-αاٌزفبػً فئْ  

 

 

 

 



 آيون الكاربون السالبطارق الحمداني                                                        -مدرس المادة :

 
20 

 

 -: مثال 

 

 -:   Knoevenagel    reactionتفاعم ووفيىاجيم 

)أ١ِٓ صبٔٛٞ ( ١ٌؼطٟ ٔبرظ ط١غزٗ   pipyrridine( ِغ ثٕضاٌذ٠ٙب٠ذ ثٛعٛد  ٠Malonic esterزفبػً ا٤عزش )

      C14H16O4اٌغض٠ئ١خ 



 آيون الكاربون السالبطارق الحمداني                                                        -مدرس المادة :

 
21 

 


