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 -:  Elemination األوتزاع  

أصانخ ( ٔرشًم رفبعالد اَٞزضاع Elemination-1,2ٚعُٙ )  2,1( أٔ أَزضاع  α  ،βْٕ أَزضاع انفب ، ثٛزب )

رسرٍٛ أٔ يجًٕعزٍٛ يٍ انجضٚئخ ثذٌٔ رعٕٚضٓب ثزساد أٔ يجبيٛع أخشٖ ٔرُفمذ انزساد أٔ انًجبيٛع يٍ رساد 

 نززكٌٕ آصشح يضدٔجخ    :Yكبسثٌٕ يزجبٔسح ، ٔكضٛشا يبركٌٕ احذاْب ثشٔرٌٕ ٔاٞخشٖ َٕٛكهٕفٛم  

 

 ( β)-2ثبنكبسثٌٕ   H( أيب  رسح انكبسثٌٕ انزٙ رفمذ α)-1ثبنكبسثٌٕ  :Yٓب  رذعٗ رسح انكبسثٌٕ انزٙ رفمذ يُ

 ) انًحفض ثبنمبعذح ( يٍ ْبنٛذاد اٞنكٛم    HYيضبل / رفبعم أَزضاع 

 

 يضبل / أَزضاع انًبء)انًغشع ثبنحبيض( يٍ انكحٕالد 

 

  ,  C-H C-Yرخزهف عٍ ثعضٓب فٙ رٕلٛذ كغش أٜاصش    -2,1رٕجذ صالصخ يٛكبَٛكٛبد ثغٛطخ نَٟزضاع 

 

 bimolecular elimination  (E2)إوتزاع ثىبئي انجزيئة  -1

 ( ا٘ عًهٛخ راد خطٕح ٔاحذح ٔرًش عجش حبنخ أَزمبنٛخ ٔاحذح Concertedْٙ يٛكبَٛكٛخ رٕافمٛخ )

 

            Rate  =  k2 [RY]  [B:]ْٔزِ انًٛكبَٛكٛخ شبئعخ انحذٔس   
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B:  غبنجب يبركٌٕ َٕٛكهٕفٛم ٔلبعذح ثُفظ انٕلذ ، نزا فؤٌ اَٞزضاعE2    ٙغبنجب يبٚصبحجّ رعٕٚض َٕٛكهٕفٛه

 رٔ خطٕح ٔاحذح SN2رٕالزٙ 

 

 ْٕلٕح انمبعذح انًغزخذيخ   E2أحذ انعٕايم انًؤصشح عهٗ يعذل عشعخ رفبعم 

 

َضٛف لبعذح لٕٚخ جذا ٔيزٚت يُبعت غٛش ثشٔرَٕٙ ٕٔٚجذ َٕعٍٛ يٍ   SN2ٔنٛظ   E2إرا أسدَب يٛكبَٛكٛخ 

 -انًزٚجبد ْٔٙ كًب ٚهٙ :

a  يزٚجبد ثشٔرَٕٛخ   يضم )EtOH , H2O  

(b   يزٚجبد غٛش ثشٔرَٕٛخ   يضمDMSO  ,  DMF  

   DMSO  ,  DMFانٗ آخش غٛش ثشٔرَٕٙ  يضم   EtOH  ,  H2Oٔعُذ اَٞزمبل يٍ يزٚت ْٛذسٔكغٛهٙ يضم 

 ثًمذاس كجٛش جذا ثغجت عذو انزآصش انٓٛذسٔجُٛٙ يع جضٚئبد انًزٚتعزضداد لٕح انمبعذح 

 

  E1))  Unimolecular  eliminationأوتزاع أحبدي انجزيئة  -2

ٚزى ثصٕسح يُفصهخ فعُذيب رُكغش اٜصشح     C-Y     ٔC-Hْٙ عًهٛخ راد خطٕرٍٛ ، ا٘ اٌ كغش اٜصشح 

C-Y    ٙأال ٚزكٌٕ انٕعطCarbcation  
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Rate = k1   [ RY ]                                  

 Solvolysis)انُزضاع انًزٚجٙ   E1)رفبعالد رُبفغٛخ ( ففٙ   SN1ٚصبحجٓب يٛكبَٛكٛخ  E1ٛكٛخ ٔدائًب فٙ يٛكبَ

elimination ٚغهك انًزٚت )EtOH   . ٍٛكمبعذح نُٛزضع ثشٔرَٕب نٛعطٙ اٞنك 

نٛعطٙ  Carbcationكُٕٛكهٕفٛم ٚٓبجى انٕعطٙ انًُزضع   EtOH)انزحهم انًزٚجٙ ٚغهك انًزٚت   SN1ٔفٙ 

 .  اٞٚضش

 

 -: (SN2مقببم  SN1)وهي تمبثم  E2بدال مه   E1انعوامم انتي تحفز 

( فٙ انًبدح اٞٔنٛخ نٓب انمذسح عهٗ ركٍٕٚ إٌٓٚ كبسثٌٕ يٕجت يغزمش ثبنحش ٔفٕق Rٔجٕد يجًٕعخ انكٛم ) -1

 انزعبلت 

انزًزٔة ٚضداد )ٌٞ كهًب ٚضداد   ion- solving mediumٔعظ رفبعم رؤُٚٙ جٛذ ًٔٚزٔة اَٜٕٚبد  -2

 أعزمشاس إٌٓٚ انكبسثٌٕ انًٕجت ، ايب إرا نى ٚكٍ يًزٔثب جٛذا عٛشجع انٗ انًزفبعالد 

  E1انٓبنٛذاد اٞٔنٛخ َبدسا يبرعبَٙ يٍ أَزضاع  -3

   %62َغجخ   Me2CHCMe2Clانكٍٛ ثًُٛب ٚكٌٕ   %34َغجخ    MeCH2CMe2Clط / ٚعطٙ 

 

  SN1  %66انكٍٛ ٔانجبلٙ    % 34زفبعم اٞٔل ركٌٕ فٙ ان

  SN1  %38انكٍٛ ٔانجبلٙ  %62فٙ انهزفبعم انضبَٙ ركٌٕ 
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 ٚضداد َغجخ اٞنكٍٛ انكضش أعزمشاس  β/ كهًب ٚضداد انزفشع فٙ رسح انكبسثٌٕ انكزشَٔجب  -1

( ٔانز٘ عججّ انزفشع عُذ اَٞزمبل يٍ انٓبنٛذ crowdingفشاغٛب / ٚمم اٞجٓبد انُبرج عٍ اٞصدحبو ) -2
                 

SP
3

SPإٌٓٚ انكبسثٌٕ انًٕجت     ← 
2

ٔانز٘ الٚحصم عُذ فمذاٌ  SN1صى ٚعبد إدخبل اٞجٓبد فٙ انزعٕٚض  

 ٔانًغزمش صشيٕدُٚبيٛكٛب نزكٍٕٚ اٞنكٍٛ اٞكضش رعٕٚضب  E1ثشٔرٌٕ فٙ 

 

    Cyanohydrineيضبل  / انزحهم انًبئٙ نغٛبرٕ ْٛذسٍٚ 

 

  C=Oاٌ رفبعم انزحهم انًبئٙ نهغٛبَٕ ْٛذسٍٚ ْٕ عًهٛخ يعبكغخ نٟضبفخ انجغٛطخ نهكبسثَٕٛم 

 

 

 

 -: E1CB) )Elemination from conjugated baseاوتزاع مه قبعدة مرادفة  -3

ٚزى ثصٕسح يُفصهخ فعُذيب رُكغش اٜصشح    C-H  ٔC-Y ْٙ عًهٛخ راد خطٕرٍٛ ، ا٘ اٌ كغش اٜصشرٍٛ 

C-H  ٙأٔال   ٚزكٌٕ انٕعطCarbanion ) ) 

 

          Rate  =  k  [RY]  [B:]ْٔٙ يٛكبَٛكٛخ َبدسح انحذٔس  
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 -: E1CBشروط انمبدة األونية في ميكبويكية 

 βَٞٓب رجعم انٓٛذسٔجُٛبد  βٔجٕد رساد ْبنٕجٍٛ أٔ يجبيٛع راد كٓشٔ عبنجٛخ عبنٛخ ، عهٗ رسح انكبسثٌٕ  -1

 أكضش حبيضٛخ 

يٍ خالل انغحت اٞنكزشَٔٙ نزساد انٓبنٕجٍٛ )حش عبحت   Carbanionأعزمشاسٚخ إٌٓٚ انكبسثٌٕ انغبنت  -2

 سٔصَٔبَظ (أٔ 

َٞٓب أٚضب رضٚذ يٍ حبيضٛخ رساد انٓٛذسٔجٍٛ  αٔجٕد يجًٕعخ يعٕضخ يٕججخ انشحُخ عهٗ رسح انكبسثٌٕ  -3

–β  ٔٚجت اٌ ركٌٕ يجًٕعخ يغبدسح جٛذح 

 

 E1CBط / ْم ٚغٛش انزفبعم اٜرٙ ٔفك يٛكبَٛكٛخ  

 

فعُذ  E2ٔٚجذٔ ْزا انزفبعم ٚشجّ يٛكبَٛكٛخ     Rate =  [R-Br]   [EtO]اٌ عشعخ انزفبعم ْٕصُبئٙ انجضٚئخ 

ا٘ نى ٚزكٌٕ إٌٓٚ انكبسثٌٕ  styreneفٙ  Dنى ٚحصم ا٘ َبرج ثّ   EtODثٕجٕد   EtOاجشاء انزفبعم يع 

  E1CBٔنٛظ  E2 ٕانغبنت ارا ْزا انزفبعم ْ

 



                                        Eleminationطارق الحمداني             -مدرس المادة :

 : Orientation in E2 Saytzev & Hofmanمقببم هوفمبن(  )ستيزف E2انتوجيه في 

يٍ انًشكجبد انزٙ رًهك أكضش يٍ َٕع يٍ رساد   Eًٚكٍ انحصٕل عهٗ أكضش يٍ انكٍٛ فٙ رفبعالد اَٞزضاع 

  βْٛذسٔجٍٛ 

 -مثبل :

 

 -ًْٔب يبٚهٙ : رٕجذ لبعذربٌ نزخًٍٛ ا٘ اٞنكُٛبد أكضش أحزًبال نهزكٌٕ

ٔانزٙ رُص عهٗ )اٌ اٞنكٍٛ انًشجح   R-Brيشكجبد  ٔكبٌ ٚعًم عهٗ  -( :Saytzevقبعد سيتزيف ) -1

 عهٗ كبسثٌٕ اٜصشح انًضدٔجخ  Rركُّٕٚ ْٕ انز٘ نذّٚ أكضش عذد يٍ يعٕضبد انكٛم 

 

  C-Nأ   C-Sأعٓم يٍ كغش اٜصشح    C-Brكغش اٜصشح  -1

 NMe3أ    SMe2يجًٕعخ يغبدسح جٛذح افضم يٍ    Brيجًٕعخ  -2

 C-Hعُذ يٓبجًخ انمبعذح نٝصشح  -3
β

يجًٕعخ يغبدسح جٛذح ٔعزجذء اٜصشح   Brثبَٞكغبس ٌٞ   C-Brرجذء  

 انًضدٔجخ ثبنزكٌٕ 

 اٞنكٍٛ انًزكٌٕ يغزمشا عٛكٌٕ نهحبنخ اَٞزمبنٛخ لذس كجٛش يٍ صفخ اٜصشح انًضدٔجخ نزجعم  -4

عهٗ كبسثٌٕ اٜصشح انًضدٔجخ كهًب كبٌ اٞنكٍٛ اكضش اعزمشاس  مكهًب ٚضداد رعٕٚض يجبيٛع اٞنكٛ -5

 صشيٕدُٚبيٛكٛب 

يجًٕعخ يغبدسح جٛذح ا٘ عزًٛم انمبعذح ٞخز   Yاٌ أفضهٛخ أَزضاع عٛزضٚف عزكٌٕ يزغهجخ عُذيب  -6

 أَزمبنٛخ يشبثٓخ نٟنكٍٛ أكضش أعزمشاساانزٙ عزؤد٘ انٗ حبنخ    β-انٓٛذسٔجٍٛ

 E1عزٛضف ٚفضم انًغبس  -7
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ٔانزٙ رُص عهٗ ) اٌ اٞنكٍٛ    R-NMe3 ٔكبٌ ٚعًم عهٗ يشكجبد -( :Hofmanقبعدة هوفمبن ) - 2

 عهٗ رسح كبسثٌٕ اٜصشح انًضدٔجخ   Rانًشجح ركُّٕٚ ْٕ انز٘ نذّٚ ألم عذد يٍ يعٕضبد انكٛم 

 

يجًٕعخ يغبدسح صعجخ يضم   Yارا كبَذ  -1
+
NMe3 ٍٛفعُذ يٓبجًخ انمبعذح فؤٌ أصانخ انٓٛذسٔج-β  (H- β )

  C-Yعٛكٌٕ أعشع يٍ كغش اٜصشح  

 ( (Carbanionثبنكبسثؤٌَٕٛ عزكٌٕ انحبنخ اَٞزمبنٛخ ألم شجٓب ثبٞنكٍٛ ٔأكضش شجٓب  -2

ٔعذو ٔجٕد يعٕضبد انكٛهٛخ عهٗ رسح    أعزمشاسٚخ انكبسثؤٌَٕٛ ْٙ  -3

 ٚغجت انحش اٞنكزشَٔٙ انذافع نًجبيٛع اٞنكٛم    carbanionانكبسثٌٕ انغبنجخ 

ٍٚ حبنخ اَزمبنٛخ شجٛٓخ ثبنكبسثؤٌَٕٛ اٞكضش انزٙ رؤد٘ انٗ ركٕ H –βعزًٛم ٞصانخ   :Bعذح انًٓبجًخ بانم -4

 اعزمشاس ٔانزٙ رؤد٘ انٗ ركٍٕٚ اٞنكٍٛ اٞلم رعٕٚضب 

 

كهًب صاد انزفشع ٚمم اٞصدحبو فٙ انحبنخ اَٞزمبنٛخ نزا ٚفضم أَزضاع ْٕفًبٌ كهًب صاد اٞصدحبو فٙ               -5

B: , Y , R   
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  -اخرى :   2,1تفبعالت أوتزاع مه ووع 

ٔخبصخ رفبعم اَزضاع انجشٔو (  dehalogenation-1,2) -2,1اَزضاع انٓبنٕجُٛبد  يضم رفبعم

(debromination  حٛش ٚحفض انزفبعم ثإٌٓٚ إٞٚدٚذ )I   ٍٛأ يعبدٌ يضم انخبسصZn   ٌأٔ إَٓٚبد انًعبد

Feيضم 
+2 

انفشاغٛخ انضذٚخَٕٔع اَٞزمبئٛخ   
  

Anti   ٍٛنهحصٕل عهٗ اٞنكtrans   

 

ٌ انخبسصٍٛ ْٕ اٞكضش شٕٛعب حٛش ٚحصم انزفبعم عهٗ عطح انًعذٌ ٔانزفبعم رٔ أَزمبئٛخ فشاغٛخ ضذٚخ ذيع

 E2نضُبئٙ ْبنٛذ يزجبٔس ٔركٌٕ انًٛكبَٛكٛخ ٔفمب نـ

 ٍ رهخٛصٓب ثبنُمبط انزبنٛخ كًٔٚ  -انمجبميع انمىشطة :تأثير 

ثًجبيٛع عبحجخ نٟنكزشَٔبد يضم                                        R-Xثزعٕٚض  Eٚزى رحفٛض  -1

……..COOEt  ,  C=O   ,  CN  ,  ArSO2  ,  NO2   ,    CF3     َٞٓب 

a رجعم )H)  -βضاع ثٕاعطخ انمبعذح ( أكضش حبيضٛخ ٔثبنزبنٙ اعٓم أَز 

b)  ٌَٕٛإعزمشاس انكبسثؤC
-
 انًزكٌٕ ثبنحش اٞنكزشَٔٙ انغبحت   

cيعٓب ( إعزمشاس اٜصشح انًضدٔجخ انًزكَٕخ يٍ خالل انزعبلت 
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اَٞزمبنٛخ خالل اَٞزضاع كهًب كبَذ انًجًٕعخ انًعٕضخ اكضش لذسح عهٗ انغحت اٞنكزشَٔٙ كهًب رضداد انحبنخ  -2

E2   


