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 :شیمی بنزن
 جانشینی الکترون دوستی آروماتیک

2 

 واکنش های جانشینی بنزن و مشتقات آن

شوند می هدایت آروماتیک حلقه سمت به بنزن های واکنش. 
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 :آروماتیک دوستی الکترون جانشینی های واکنش
 کردن دار برم 

های الکترون  با واکنش در لوئیس باز یک عنوان به بنزن 

 .کنند می عمل لوئیس اسید یک

جایگزین و پروتون یک دادن دست از وسیله به محصول 

 .شود می تشکیل برم شدن

4 

 تشکیل حدواسط: برم دار کردن

افتد می اتفاق مرحله دو در برم افزایش. 
های الکترون اول مرحله در  به نسبت دوست هسته یک عنوان به Br2   

 .کنند می عمل (FeBr3 با کمپلکس یک در)
    باشد می کربوکاتیونی حدواسط یک تشکیل اول مرحله نتیجه. 
نیست پایدار بنابراین باشد، نمی آروماتیک واسط حد. 
FeBr3  شود می اضافه برم کردن فعال برای کاتالیزور عنوان به. 
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 تشکیل محصول از حد واسط

6 

 سایر واکنش های الکترون دوستی آروماتیک

شبیه کلی، مکانیسم با نیز آروماتیک دوستی الکترون های جانشینی سایر  
 .گیرند می صورت کردن، دار برم مکانیسم به

کاتالیزگر مجاورت در آروماتیک های حلقه FeCl3 با Cl2 و شوند می ترکیب 
 .کنند می تولید را ها بنزن کلرو
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 یددار کردن آروماتیک

عامل یک و دهد، نمی واکنش آروماتیک های حلقه با تنهایی به ید  

  واکنش به باید CuCl2 مانند مس نمک یا پراکسید هیدروژن مانند اکسنده،

 دوست الکترون اجزای تولید و ید کردن اکسید با مواد این .شود افزوده

 .کنند می تسریع را واکنش شوند، می عمل وارد +I عنوان به که نیرومندی

8 

 نیترودار کردن آروماتیک

نیترونیوم یون تولید غلیظ اسید سولفوریک و اسید نیتریک از مخلوطی  
(NO2

 تولید را نیتروبنزن محصول بنزن با نیترونیوم یون واکنش .کند می (+
 .کند می
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 نیترودار کردن آروماتیک

زیرا است، مهمی بسیار واکنش آروماتیک، حلقه یک کردن دار نیتروژن  

 SnCl2 یا فلز یون مانند واکنشگرهایی وسیله به تواند می نیترودار محصول

 .شود کاهیده (ArNH2) آمین آریل به

10 

 سولفون دارکردن آروماتیک

از مخلوطی یعنی کننده، دود اسید سولفوریک با واکنش اثر در آروماتیک های حلقه  
SO3 و H2SO4 شوند می دار سولفون. 

واکنشگر دوست الکترون HSO3
  دو مکانیسم همان با جانشینی مکانیسم و است +

 .افتد می اتفاق شدن دار برم ای مرحله



2/24/2018 

6 

11 

:  آلکیل دار کردن و آسیل دار کردن حلقه های آروماتیک
 کرافتس-واکنش فریدل

به موسوم فرایندی طی  

 کردن دار آلکیل واکنش

  استفاده با ،کرفتس-فریدل

 (RCl) کلرید آلکیل یک از

   کاتالیزگر مجاورت در

AlCl3، حلقه به آلکیل گروه  

  .شود می وصل آروماتیک

12 

 محدودیتهای واکنش آلکیل دار شدن
 کرافتس-فریدل 

کرد استفاده توان می هالیدها آلکیل از فقط (F, Cl, I, Br) 
آنها های کربوکاتیون تشکیل) دهند نمی واکنش هالیدها ونیل و هالیدها آریل  

 .(است سخت بسیار
 
 
 

یا آمین گروه با شده استخالف آروماتیک های حلقه با کرافتس-فریدل واکنش  
 .شود نمی انجام قوی کشنده الکترون گروههای
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 محدودیتهای واکنش آلکیل دار شدن
 کرافتس-فریدل 

اغلب در که است آن کرافتس فریدل روش به کردن دار آلکیل محدودیت سومین  

 قرار با .است دشوار شدن، دار آلکیل اولین از پس واکنش کردن متوقف موارد،

  در که دالیلی به دوم، جانشینی واکنش حلقه، روی بر آلکیل گروه اولین گرفتن

 .شود می انجام آورد، خواهیم بعد بخش

 
 
 

14 

 محدودیتهای واکنش آلکیل دار شدن
 کرافتس-فریدل 

محدودیت آخرین  

-فریدل واکنش

  نوآرایی کرافتس

  که است کربوکاتیون

  واکنش طی گاهی

  به شود، می انجام

  از که هنگامی ویزه

  اول نوع هالید آلکیل

   .شود استفاده
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 کرافتس-آسیل دار کردن فریدل

کلرید اسید کربوکسیلیک یک با آروماتیک حلقه واکنش، این طی 

(RCOCl) مجاورت در AlCl3 آسیل گروه یک و دهد می واکنش  

(COR ) گیرد می قرار حلقه روی بر. 

16 

 کرافتس-مکانیسم آسیل دار کردن فریدل

دیدیم، کرافتس-فریدل شدن دار آلکیل در که مکرر های جانشینی برخالف  

 آسیل محصول زیرا گیرد، می صورت حلقه روی بر یکبار همواره شدن دار آسیل

 .است اولیه ماده از ناپذیرتر واکنش بنزن
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 پیش بینی محصول نوآرایی یک کربوکاتیون

مجاورت در بوتان متیل-3-کلرو-2 با بنزن کرافتس-فریدل واکنش AlCl3 با  

 .کنید مشخص را فرایند این محصول ساختار .است همراه کربن نوآرایی

18 

 تمرین
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 تمرین

20 

 اثر استخالف در جانشینی الکترون دوستی آروماتیک

تولید محصول یک فقط گیرد، صورت بنزن روی بر دوستی الکترون جانشینی که هنگامی  

  چه استخالف، دارای آروماتیک حلقه یک روی بر واکنش انجام صورت در اما شد، خواهد

 :باشد داشته اثر دو تواند می حلقه روی استخالفی گروه افتاد؟ خواهد اتفاقی

فعال باعث گروهها برخی .گذارند می اثر آروماتیک حلقه پذیری واکنش بر ها استخالف 

 .دهند می کاهش را حلقه فعالیت دیگر برخی و شوند می بیشتر استخالف برای حلقه شدن
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 اثر استخالف در جانشینی الکترون دوستی آروماتیک

ارتو، استخالفی دو محصول سه .گذارند می اثر واکنش گیری جهت بر استخالفی گروههای 

  بر موجود استخالفی گروه ماهیت بلکه .شوند نمی تولید مساوی مقدار به معموال ،پارا و متا

    .کند می تعیین را دوم استخالفی گروه موقعیت حلقه، روی

22 

 جهت گیری نیترودار شدن در بنزن های استخالف شده
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 اثر استخالف در جانشینی الکترون دوستی آروماتیک

می دسته سه به را استخالفی گروههای پذیری، واکنش و واکنش موضع مبنای بر 

 :کرد تقسیم توان

مانند گروههایی :پارا و ارتو کننده هدایت کنندگان فعال OH و NH2 روی بر واقع 

 و کنند، می هدایت پارا و ارتو های موقعیت به را (+E) دوست الکترون حلقه،

 .است بنزن از بیشتر آنها واکنش سرعت همچنین

حلقه، روی بر موجود های هالوژن :پارا و ارتو کننده هدایت کنندگان فعال غیر 

 سرعت اما کنند، می هدایت پارا و ارتو های موقعیت به را (+E) دوست الکترون

 .است بنزن از کمتر آنها واکنش

24 

دار کربونیل عاملی گروههای :متا کننده هدایت کنندگان فعال غیر (C=O) گروه یا 

 هدایت متا موقعیت به را (+E) دوست الکترون حلقه، روی بر موجود (CN) سیانید

 .است بنزن از کمتر آنها واکنش سرعت اما کنند، می

اثر استخالف در جانشینی الکترون دوستی 
 آروماتیک
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 تمرین

25 

 تمرین

26 
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 اثرات القایی

ریشه القایی اثر .گیرد انجام رزونانس وسیله به یا القایی صورت به است ممکن الکترون، گرفتن یا دادن  

 .دارد استخالفی گروه و حلقه بین الکترونگاتیوی تفاوت در

ها، هالوژن .است حلقه از الکترون ربایش کننده، غیرفعال گروههای تمام مشترک ویژگی C=O و 

NO2  دهند می انجام را حلقه از الکترون ربایش حلقه به متصل سیگما پیوند طریق از.  

دهنده آلکیل گروههای .است حلقه به رسانی الکترون کننده، فعال گروههای تمام مشترک ویژگی 

  .هستند حلقه به الکترون

28 

 الکترون کشنده ها -اثرات رزونانس

های استخالف  C=O، CN و NO2 ربایش رزونانس وسیله به آروماتیک حلقه از  

  ها استخالف سمت به حلقه از () پی های الکترون .دهند می انجام الکترون

    .است
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،هالوژن OH، آلکوکسیل (OR) باشند می دهنده الکترون های استخالف آمین و.   

پی های الکترون () در تاثیر بیشترین .است  حلقه سمت به ها استخالف از 

  .است پارا و ارتو موقعیت

 الکترون دهندها -اثرات رزونانس

30 

 گروههای آلکیل: فعال سازان هدایت کننده اورتو و پارا

های واسط حد  

  در کربوکاتیونی

 .تولوئن نیترودارکردن

 و اورتو های حدواسط

  قرار دلیل به پارا

  بر مثبت بار گرفتن

  سوم نوع کربن روی

  نوع کربن جای به

  از پایدارتر دوم،

   .است متا حدواسط
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 NH2و  OH: فعال سازان هدایت کننده اورتو و پارا

در تاثیر بیشترین .دارند رزونانس اثر در باالیی دهندگی الکترون آمین، و آلکوکسیل گروههای  

   .است پارا و ارتو موقعیت

32 

 هالوژن ها: غیرفعال سازان هدایت کننده اورتو و پارا
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 غیر فعال کنندگان هدایت کننده متا

رزونانس و القایی اثرات  

  می تقویت را همدیگر

 .کنند

های واسط حد  

  به پارا و ارتو کربوکاتیونی

  ها استخالف این وسیله

  رزونانس .شوند می ناپایدار

  نمی محصول پایداری باعث

 .شود

34 

 اثر استخالف در جانشینی الکترون دوستی آروماتیک
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 تمرین

36 
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 جمع پذیری اثرها: بنزن های سه استخالفی

نیز باشد استخالف دو دارای که بنزنی ای حلقه روی بر الکتروندوستی جانشینی  
  تفاوت تنها .است پیشین بخش در شده بحث رزونانسی و القاء اثرهای همان تابع
 .کنیم توجه متفاوت گروه دو اثر پذیری جمع به باید اینجا در که است این

1. کنند تقویت را همدیگر گروه دو کنندگی هدایت اثرهای اگر. 

 

38 

 جمع پذیری اثرها: بنزن های سه استخالفی

2. تر کننده فعال گروه باشد، یکدیگر مخالف گروه دو کنندگی هدایت اثرهای اگر  
 .آمد خواهد دست به ها فراورده از مخلوطی اما .بود خواهد غالب

 
 
 
 

 

 

3. چندان فضایی، ازدحام دلیل به متا، گروه دو بین موقعیت در جانشینی وقوع 
  .نیست محتمل
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 جمع پذیری اثرها: بنزن های سه استخالفی

40 

 تمرین

بنویسید را اسید بنزوئیک متیل-پارا کردن دار برم محصول. 
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 جانشینی هسته دوستی آروماتیک

می انجام دوستی الکترون مکانیسم با معموال آروماتیک، جانشینی های واکنش  
  می باشند، کشنده الکترون های استخالف دارای که هالیدهایی آریل اما، .گیرند
 .دهند انجام آروماتیک دوستی هسته جانشینی توانند

42 

 مکانیسم جانشینی هسته دوستی آروماتیک
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 مکانیسم جانشینی هسته دوستی آروماتیک

حلقه یک روی بر دوستی هسته جانشینی 
  انجام حذف/افزایش مکانیسم با آروماتیک

 .گیرد می
در آروماتیک دوستی هسته جانشینی  

  آروماتیک حلقه که شود می انجام صورتی
  در کشنده الکترون استخالف یک دارای

 .باشد هالوژن به نسبت پارا یا اورتو موقعیت
کشنده الکترون گروههای تعداد هرچه  

 .است سریعتر واکنش باشد، بیشتر

44 

 مکانیسم جانشینی هسته دوستی آروماتیک
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 بنزاین

هسته با شرایط، اغلب در کشنده الکترون های استخالف فاقد های هالوبنزن 
 به وادار نیز کلروبنزن حتی باال، فشار و دما در اما .دهند نمی واکنش ها دوست
 .شود می واکنش انجام

 
 
 
 
دهد می رخ قوی بازهای سایر با مشابهی جانشینی واکنش.   

46 

 بنزاین
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 اکسایش ترکیبات آروماتیک

اکسید وسیله به توانند می آروماتیک حلقه به متصل آلکیل گروههای  
 (CO2H) کربوکسیل گروه به Na2Cr2O7 و  KMnO4مانند قوی های کننده
 .باشند داشته حلقه نزدیک C-H پیوند آنها اگر شوند اکسید

اسید بنزوئیک یک به بنزن آلکیل یک تبدیل: 

ArR  ArCO2H 

 

48 

 اکسایش ترکیبات آروماتیک

پیوند به حمله شامل و است پیچیده جانبی زنجیر اکسایش مکانیسم C—H در 

 ترشیو .باشد می بنزیلی های رادیکال تشکیل و آروماتیک حلقه مجاور موقعیت

 .است خنثی بنابراین، ندارد، بنزیلی هیدروژن بنزن، بوتیل
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 تمرین

50 

 برم دار کردن زنجیر جانبی آلکیل بنزن

با بنزن آلکیل که شود می انجام هنگامی بنزیلی موقعیت در کردن دار برم N-

 .شود داده واکنش (NBS) ایمید برموسوکسین
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 مکانیسم برم دار کردن زنجیر جانبی آلکیل بنزن

52 

 برم دار کردن زنجیر جانبی آلکیل بنزن

به بنزیلی رادیکال حدواسط زیرا شود، می انجام بنزیلی موقعیت در فقط واکنش  

 .است شده پایدار رزونانس وسیله
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 ترکیبات آروماتیک( احیا)کاهش 

در هستند، خنثی اکسایش شرایط اغلب در بنزنی های حلقه که همانطور  

  کاهیده معمولی آلکن یک پیوندهای که شرایطی در کاتالیزوری شدن هیدروژندار

  پیوند یک توان می آسانی به نتیجه در .مانند می باقی نخورده دست شوند، می

  .کرد احیا آروماتیک حلقه یک مجاورت در را آلکنی دوگانه

54 

 ترکیبات آروماتیک( احیاء)کاهش 

احیا را آروماتیک های حلقه توان می باال فشار و دما از استفاده صورت در فقط  

 .کرد
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 کاهش آریل آلکیل کتون ها

که همانطور آروماتیک حلقه یک C-H می مستعد اکسایش برای را بنزیلی موقعیت  

 .سازد می آماده کاهش برای نیز را مجاور کربونیل گروه یک کند،

56 

 کاهش آریل آلکیل کتون ها

دار هیدروژن با متیلن گروه یک به کربونیل گروه یک تبدیل که باشید داشته توجه  

  آلکیل دی .است پذیر انجام ها کتون آلکیل آریل برای فقط کاتالیزوری، کردن

 آریل کاتالیزوری کاهش این بر عالوه .شوند نمی کاهیده شرایط این در ها کتون

  زیرا نیست، سازگار آروماتیک حلقه روی بر نیترو استخالف حضور با ها کتون آلکیل

  .شود می کاهیده آمینو گروه به واکنش شرایط در نیترو گروه
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 سنتز آلی

اهمیت گوناگون دالیل به ساده، اولیه مواد از آلی های مولکول آزمایشگاهی سنتز  

 و طراحی دارو، عنوان به ارزیابی برای جدید آلی ترکیبات داروسازی صنعت در .دارد

  با شده شناخته ترکیبات سنتز برای معموال شیمیایی، صنایع در .شوند می سنتز

 .کنند می تالش تر اقتصادی های روش
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 سنتز آلی

62 

 سنتز آلی
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 تمرین

64 

 تمرین
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