د لوړو زده کړو وزارت پیغام
د ةرش د تاریخ په مختلفى دورو کې کتاب د علم او پىهې په السته راوړلى ،ساتلى او
خپرولى کې ډیر مهم رول لىةىلی دی .دريس کتاب د نصاب اسايس ةرخه جىړوي چې د زده کړې د کیفیت په لىړولى
کې مهم ارزښت لري .له همذې امله د نړیىالى پیژنذل شىیى معیارونى ،د وخت د غىښتنى او د ټىلنې د اړتیاوو په نظر
کې نیىلى رسه ةایذ نىي دريس مىاد او کتاةىنه د محصلینى لپاره ةراةر او چاپ يش.
له ښاغلى استادانى او لیکىاالنى څخه د زړه له کىمي مننه کىم چې دوامذاره زیار یې ایستلی او د کلىنى په اوږدو
کې یې په خپلى اړونذو څانګى کې درسی کتاةىنه تألیف او ژةاړيل دي ،خپل ميل پىر یې اداء کړی دی او د پىهې
مىتىر یې په حرکت راوستی دی .له نىرو ښاغلى استادانى او پىهانى څخه هم په درنښت غىښتنه کىم تر څى په خپلى
اړونذو ةرخى کې نىي دريس کتاةىنه او دريس مىاد ةراةر او چاپ کړی ،چی له چاپ وروسته د ګرانى محصلینى په واک
کې ورکړل يش او د زده کړو د کیفیت په لىړولى او د علمي پروسې په پرمختګ کې یې نېک ګام اخیستی وي.
د لىړو زده کړو وزارت دا خپله دنذه ةىيل چې د ګرانى محصلینى د علمي سطحې د لىړولى لپاره د علىمى په
مختلفى رشتى کې معیاري او نىي درسی مىاد ةراةر او چاپ کړي.
په پای کی د افغان ماشىمانى لپاره د جرمني کمیټې له رئیس ډاکرت ایروس او زمىږ همکار ډاکرت یحیی وردګ
څخه مننه کىم چې د کتاةىنى د خپرولى لپاره یې زمینه ةراةره کړېذه.
هیله منذه یم چی نىمىړې ګټىره پروسه دوام وکړي او پراختیا ومىمي تر څى په نیږدې راتلىنکې کې د هر
دريس مضمىن لپاره لږ تر لږه یى معیاري دريس کتاب ولرو.
په درنښت
پىهنىال دوکتىر فریذه مىمنذ
د لىړو زده کړو وزیره
کاةل۹۳۱۴ ،
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مخکنۍ خبرې

د کیمیا پوهنې ټولو مینه والو ته جوته ده چې دې علم د ډیرو نور علومو په پرتله په بې
ساري ډول پراختیا موندلې بیال بیلې زیاتې څانګی یې رامنځته شوې او بې شمیره ګټور
ترکیبونه یې یېژندل شوي دي ،چی یوه لویه برخه یې هم کړیوال ترکیبونه دی.
د کړیوالو تر کیبونه په اړوند زیات شمېر کتابونه لیکل شوی او د دې برخې اهمیت او د
کیمیا پوهانو په آند هغې د کیمیاوي صنایعو نږدې له نیمایي څخه زیاتې برخې نیولی او په
درملي موادو ،چاودیدونکو او نیشه ای توکو ،د ژوندانه اړینو موادو او بیوشیمی کې اوچت
مقام لري.
د دې برخې کیمیا ډیره پېچلی خو بیا ډیره په زړه پوری ده چې که هر څه کې وڅېړل شې د
ډیرو کتابونو لیکلو ته اړتیا ده.
ما دا کتاب د راکړل شوې دندې له مخې ډیر لنډ ولیکه چی هغه یواځې د کړیوالو ترکیبونو د
لویې نړۍ یوه کلي وګرزي ،ترڅو مینه وال یې له هغوی سره پیژند ګلوي ولري.
زه دا هم باید ووایم چې د دې عملي اثر په اړوند چې د دریو پوهنتونونو ( کابل ،ننګرهار او
پولی تخنیک) د کیمیا د علمې صالحیت لرونکو پیاوړو استادانو د نظر غوښتنه هم وکړه،
هغوی ( پوهاند دکتور محمد عارف تڼیوال ،پوهاند دکتور اسرارالدین ګلزار او پوهاندعارف
هللا مندوزی) پدې علمي اثر په زړه پورې تقریظونه ولیکل چی د زړه له کومي ورڅخه مننه
کوم.
زه دا هم باید ووایم چې په ټولېزه توګه د عضوي کیمیا او په تېره بیا د کړیوالو ترکیبونو د
کیمیاوي فورمولونو لیکل یو څه ستونزمن کار ګڼل کېږی ،نوکه ځینې یې بیخي ستندرد نوي
نو بیا بښنه غواړم او هیله من چې په اړوند یې لوستونکې د نیمګړتیا وو د لیرې کولو
الرښونه وکړی.

په درناوی

سريزه
دا ٌو څرګند حقٌقت دى چې عضووي کٌمٌوا همودا اوو اوو د کٌمٌوا پووهنې هغوه
خورا لوٌه برخه ده چوې ٌووازې د ٌووه ځوانګړي مضومون پوه توګوه چوې پکښوې د
هغه اړوندې ټولې د پام وړ برخې تر کتنې او څېړنوې النودي ونٌوولې شوً کلوه نوا
کله هم له امکانه لٌرې برېښً ،دا ځکه چې دغه علم ډېر پرمختګ کوړى ،ډېورې
نوى څانګې ئوې پرانٌسوتلې شووېو او د بشورٌت د هوسواٌنې پوه موخوه بوې شومېره
اړونوود ترکٌبونووه ئووې هووم السووته راغلووً ،کٌمٌوواوي او فزٌکووً خاصووٌتونه ئووې ښووه
3
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برخووو څخووه زٌووات شوومېر درملونووه،

نږدې ټول خوراکً توکً ،کاغو ،،زٌوات شومېر چاودېودونکً موواد ،هارمونونوه ،
ټول پالسوتٌکونه او رابور ،مصونوعً سپ،سوً ،ټووکران ،چورم ،ال او ورنوو ،د
سونګ مواد ،صابون او د مٌنځلو توکً او ټوله پتروشٌمً او داسې نورې برخې
هغه څانګې دي چې عضوي کٌمٌائې کتنه ،څېړنه او پالنه کويو
د پورتنٌووو ټکووو پووه پووام کووې لرلووو سووره د دې علووم پووه ټووولٌزه توګووه سووره درسووً
پروګرامونو هم پراختٌا موندلې چې ددرسً مفرداتو په پام کې لرلو سره د هغه د
بشووپړ درسووً پروګوورام سوور تووه رسووول د پووولً تخنٌووک پووه شووان پوهنتونونووو کووې
ناشونى برېښً ،دلته خو بله ستونزه دا هم ده چې د کرٌدت نوى درسً سٌستم په
پام کې لرلو سوره چوې پوه هغوه کوې د دې مضومون سواعتونه بٌوا هوم ډېور کوم ګ،ول
کېږي ،دا ځکوه چوې د دې علوم پوه اړونود عوام معلوموات او د اړونودو البراتوواري
تجربو چې باٌد هرومورو سور توه ورسوېږي ډېور ګوران کوار دى ،نوو ځکوه د کابول
پولٌتخنٌک پوهننتون د کٌمٌا څانګې علموً مجلوو پوه خپلوه پړېکوړه سوره دا دنوده
ماته را په غاړه کړه چې د ټولو پورتنٌو ستونزو په پام کې لرلو سوره د عضووي
کٌمٌا د کړٌوالو ترکٌبونو ځانګړى علمی اثر ولٌکمو
د دغه علمً پړېکړې پر بنسټ مې هغه ولٌکلو چې په لنوډه توګوه بشوپړ شووى او
ټول پولً تخنٌکً علمً او تخنٌکً نورمونه پکښې په پام کې نٌول شوي ديو دا
چې دلته د روسً ژبې زده کړه د درسً پروګرام هرو مرو ګ،ول شووې برخوه ده
خو په عملً توګه محصالن په هغه نه پوهېږي نو ځکه د علموً ترمېنوالوژى پوه
اړونود موا د خپلوې ژبووې د رسوم الخو پووه پکوارولو سوره دا سووتونزه حول کوړې خووو
ځٌنې ډېر ساده او آسانه نومونه مې په انګلٌسً رسم الخو هوم لٌکلوً او دا ځکوه
چې محصالن په راتلونکً کې ورو ورو له هغه سره بلدتٌا ومومًو
زه باٌد دا هم وواٌم چې د کړٌوالو ترکٌبونو په نووم دا ٌوو بشوپړ د عضووي اړونود
کتاب ندى او د پولً تخنٌکً او هغه ته ورته نورو پوهنتونونو کٌمٌاوي انجنٌري
څووانګو لپوواره د زٌوواتو علمووً او تعلٌمووً سووتونزو چووې مخکووې مووې هووم ورتووه ګوتووه
ونٌوله بشپړ شوى دى ،همدارنګه زٌات زٌار اٌستل شوى چوې د کٌمٌواوي مووادو
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صنعتً او په ژوندانه کې اهمٌت ته د لوستونکو پام واړول شوً ترڅوو د مسولک
ل ه مخې هغوى ته په زړه پورې ويو که ځٌنې محصالن الزٌاتو معلومواتو توه اړ
شووً ،داسووې نووور تفصووٌلً درسووً مووواد او کتابونووه هووم شووته چووې هغوووى تووه ئووې
سپارښتنه کومو او پدې الره کې ئې د الزٌاتو برٌالٌتوبونو هٌله من ٌمو
پوهاند دکتور محمد غوث حکٌمً

0

لومړی څپرکۍ
کړيوال ترکيبونه
دا ټولو ته څرګنده ده چې عضوي ترکٌبونه په دوو لوٌو برخوو وېشول شووي ديو
لومړى خورا لوٌه برخه هغه عضوي ترکٌبونه دي چې د کاربنً اتومونو ځنځٌر
ئووې خپووور او پرانٌسووتۍ دى ځٌنووې وخووت ٌوووه لٌکووه او ځٌنووې وخووت هووم څووانګې
لرونکى ويو دوهمه برخه هغه ترکٌبونه دي چوې کواربنً ځنځٌور پوه هغووى کوً
کړۍ جوړوي ،کېداى شً د کړٌو په جوړښت کې کله کله هم پوه کواربنً ځنځٌور
کې له کواربنً اتوم پرتوه د کووم بول عنصور اتوم لکوه  N, S, Oاو داسوې نوور هوم
برخووه ولووري خووو د دې ګووروپ پووه پرتلووه هغووه ترکٌبونووه چووې کووړۍ ئووې ٌوووازې د
کاربنً اتومونو څخه جوړې شوې وي ډېر ديو
د کړٌوالو ترکٌبونو له نوم څخه هم څرګندېږي چوې د هغووى مالٌکولونوه د کوړۍ
جوړښت ولري خو دا هوم باٌود پوه ٌواد ولورو چوې پوه کوړۍ برسوېره هغوه عضووي
څانګې چې په کړۍ پورې نښتې وي دا ترکٌبونه هم د کړٌوالو ترکٌبونوو اساسوً
برخه جوړويو دا ترکٌبونه په همدې ډول مشبوع او غٌر مشبوع دي نو ځکه هم
د هغوى کٌمٌاوي تعامالت د زٌات پام وړ ګ،ل کېږيو
د دې لپاره چې د کړٌوالو ترکٌبونو کتنه او څېړنوه پوه ښوه توګوه سورته ورسوېداى
شً ،هغوى په څو برخو وٌشًو هره څانګه ځوانګړى خاصوٌتونه لوري او د خپول
اهمٌت له مخې په ځانګړې توګه د اهمٌت وړ شمٌړل کېږي او دا ترکٌبونه د آلً
سکلٌک ،اروماتٌک او هتروسکلٌک په نومونو سره نومول شوي ديو دا هم باٌد
ووٌووول شوووً چوووې الوووً سوووکلٌک او اروماتٌوووک ترکٌبونوووه دواړه د کاربوسوووکلٌک
ترکٌبونوو پووه نوووم سووره هووم ٌووادېږي چوې د هغوووى اړونوودې کووړۍ ٌوووازې دکوواربنً
اتومونو څخه جوړې شوې او که په کړۍ کې بٌله کاربنً اتومونوو څخوه د نوورو
عناصورو اتومونوو لکوه  N, S, Oاو داسوې نوور هوم برخوه ولوري نوو بٌوا دا ډول
کړٌوال ترکٌبونه هتروسکلٌک ترکٌبونه نومېږيو
الي سکليک ترکيبونه
خووورا سوواده الٌسووکلٌک ترکٌبونووه سووکلو پارافٌنونووه دي چووې د پووولً متلٌنووً او ٌووا
نفتنً ترکٌبونو په نومونو سره ئې هم ٌادوي او د نفتنً ترکٌبونو په نوم سره ئوې
ځکه ٌادوالى شو چې د ځٌنې نفتونو په جوړښت کې هغوى د پام وړ ونوډه لوريو
د دې لړى پنځه او شپږ غړى لرونکۍ ډېر نامتو عضوي ترکٌبونه بلل کېږي چې
پووه عضوووي کٌمٌووا کووې د زٌووات اهمٌووت وړ ګ،وول کېووږي ،شووپږ غووړي لرونکووً ئووې
همدارنګوووه دها ٌووودرو ارومووواتٌکً ترکٌبونوووو پوووه نووووم سوووره هوووم ٌوووادويو د سوووکلو

3

پارافٌنونو تر څنګه په همدې ډول سکلو اولٌفٌنونه ،سوکلو داى اولٌفٌنونوه ،سوکلو
استلٌنونه او داسې نور هم د ٌادونې وړ ديو
د ماليکولونو جوړښت او ايزوميرونه
په سکلو الکانونو کې هم د مالٌکولونو جوړښت د الکانونو په شان دى ،پدې مانوا
چې دلتوه هوم پوه موالٌکولونو کوې اړٌکوې د  SP 3هاٌبرٌود کېودو پور بنسوټ رامنځتوه
شوووې دي او اړٌکووې د  бحالووت لرونکووې ديو د دې لووړۍ د هومولوژٌووک بهٌوور
عمومً فورمول  CH 2 nاو ٌا  C n H 2nدى چې له هغه څخه دا څرګندېږي چې
ګووواکې لووه پووارافٌنونو څخووه ٌوووازې دوه هاٌوودروجنً اتومونووه کووم لووري( لووه هغووه
پووارافٌنونو څخووه چووې سووره برابوور کوواربنً اتومونووه لووري)و د دې دوه هاٌوودروجنً
اتومونو کموالى په دغه هاٌدروکاربنونو کې اصالً د دوه ګونې اړٌکې پوه ځواى د
کړۍ د رامنځته کېدو المل ګرزيو
پووه دغووه هاٌوودروکاربنونو کووې د نوووم اېښووودنې اساسووً ټکووۍ دا دى چووې ٌوووازې د
سکلو  cyclo چې د کړۍ مانا لري په اړوندو پارافٌنونو ورزٌاتېږيو
CH2

CH2

H2C

ٚب

ٚب

CH2

H2C

CH2

Cyclobutane

CH2

Cyclopropane

CH
CH2

ٚب

2

CH2

CH2

H2C

H2C

ٚب

H2C

CH2

CH2

H2C
CH2

Cyclopentane

Cyclohexane

همدارنګه په دغه هاٌدروکاربنونو کې نوم اېښودنه د کړۍ په ارتوالً او پر هغوه
پورې تړلً ځنځٌرونو پورې اړه لريو دا چې د اړخ ځنځٌرونه ٌا په بل عبوارت
تړلې برخې په کوم کاربنً اتوم او څه ډول نښتې دي ،هم دلته د پام وړ موضوع
ګ،ل کېږيو د دې لوړۍ اٌزومٌرونوه د  C 5H 10هاٌودروکاربن پوه جوړښوت کوې پوه
الندې ډول ښه څرګندېداى شًو
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CH3

C2H5
Ethylcyclopropane

Cyclopentane

Methylcyclobutane

CH3
CH3
CH3

CH3
1,1- Dimethylcyclopropane

1,2- Dimethylcyclopropane

کٌداى شً چې په همدې ډول په نورو سکلو الکانونو کې هم اٌزومٌر شکلونه په
ښه توګه وښودل شً ،کېداى شوً چوې اٌزومٌوري شوکلونه د تعوٌضوً برخوې پوه
بوودلون سووره رامنځتووه شووً او ٌووا دا چووې پووه اړونووده کووړى کووې د تعوٌضووً برخووې
ځاٌونه بدلون ومومًو
CH3
CH3

2
3

1
4

6
5

ٚب

C2H5

ٚب

C2H5

C3H7

 -١،٢داٖ اٚتبٚم
ضکهٕ ْکساٌ

 -١،٢داٖ يٛتبٚم
ضکهٕ ْکساٌ

CH3
2
3

CH3

1
4

1
2

6
5

CH3

2
3

1
4

6
5

CH3
 -١،٣داٖ يٛتبٚم ضکهٕ ْکساٌ

 -١،۴داٖ يٛتبٚم ضکهٕ ْکساٌ

5

3

 -١يٛتبٚم  -٢پرٔپبٚم
ضکهٕ ْکساٌ

CH3

ٚب

6

5
4

سکلو الکانونه همدارنګه د دې وړتٌا لري چې ستٌرو اٌزومٌري شکلونه هم جوړ
کړي خو هېر مو نه شً چې که په اړونده کړۍ کې ٌوازی ٌو تعوٌضً شتوالى
ولري دا اٌزومٌري نه جوړېږيو دوه تعوٌضه لرونکً ترکٌبونوه دا اٌزومٌرونوه
د سٌو او ترانو په توګه جوړوالى شًو النودې شوکلونه د دې حالوت ښوودونکً
ديو

ضٛص

تراَص

سیس
ایزومیر
تراَص اٚسٔيٛر

لکه مخکې چې هم ووٌل شول کېداى شً پدې هاٌدروکاربنونو کې کړۍ او ٌا په
هغوووى پووورې تړلووً ځنځٌرونووه نامشووبوع هووم وي ،د هغوووى اٌزومٌووري څېوورې او
همدارنګه اٌزومٌرونوه او نووم اېښوودنه بٌوا هوم د الکوانونو د اصوولو مالتوړ کوويو
داسې الکانونه هم شته چې دوه ٌا څوو کوړۍ سوره نښوتً ولوري ،د هغووى پوه نووم
اېښووودنه کووې الزمووه ده چووې د هغوووى د مووالٌکول د ټولووو کړٌووو کوواربنً اتومونووه
وشمېرل شً او له هغوى سره جوخت د هغه کاربنً اتومونو شمېره چې د کړٌو
د ټولو کاربنً اتومونو تر منځ ځاى لري په قوسونو کې ولٌکل شًو دا هم په ٌاد
ولرى چې نمره اېښودنه د اوږد منشعب ځنځٌر په کاربنً اتومونو پوورې اړونوده
دهو
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 -0 ،1دای يٛتبٚم ضکهٕ پُتبٌ

ضکهٕ بٕتبٌ
CH2

CH2
CH3

C

CH

CH

H2C

CH2

H2C

CH2

CH

CH

CH

HC

CH2

HC

CH3

CH3

CH2

ُٚٔ -4بٚم ضکهٕ ْکسٌ

CH3
CH2

 -0يٛتبٚم –  3 ،1ضکهٕپُتب دای ٍٚ

CH2

CH

CHOH

H2C

CH2

H2C

CH
CH2

H2C

CH2

ضکهٕپُتبٌ کبربٕکطبٚهٛک اضٛذ

C2H

CH2

يٛتبٚم ضکهٕ پرٔپبٚم کٛتٌٕ

CH

H2C

CH

H2C

ضکهٕ ْکسإَل

CH2
ببی ضکهٕ (ْ )3 ،1 ،2کساٌ

ببی ضکهٕ (ْ )0 ،0 ،2کساٌ

CH2
CH
CH2

CH2

ترای ضکهٕ ( )3 ،3 ، 1،1دکبٌ ،اد يُتبٌ
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H2C
CH

CO

H2C

HC

C

CH2

 -0(3يٛتبٚم -1-پرٔپُبٚم)  -1-ضکهٕ ْکساٌ

COOH

ضکهٕ پرٔپبٌ

سکلو الکانونه په بٌعت کې ډېور پٌودا کېوږي او د هغووى لوٌوه سورچٌنه نفوت دي
چې پکښې پنځه او شپږ غړي لرونکً سکلو الکانونه او د هغوى مشوتقات برخوه
لريو هغوى په ه مودې ډول د نفتونوو پوه نووم سوره هوم ٌوادېږي ،د دې لوړۍ ځٌنوې
اړوند ترکٌبونه د ځٌنې بوټو په اړونده اصلً تېلو کې هم پٌدا کېږيو د ساري پوه
ډول  -٣مٌتاٌوول  ٤اٌزوپروپاٌوول سووکلوهکزان چووې د تووارپٌنً تېلووو اساسووً زړۍ
جوړوي ،بٌعتا ً په پورتنٌو ډول تېلو کې پٌدا کېږيو
د سووکلو الکووانون و د السووته راوړلووو کٌمٌوواوي مهمووې الرې چووارې پووه النوودې ډول
ښودالى شوو
 ٣و د جست په مرسته د داى هلوجنه الکانً مشتقاتو څخه السته راتالى شًو
Zn

ZnBr2

د پورتنً مٌتود په مرسته سکلو پروپان او د هغه اړوند ترکٌبونه په ښه توګوه پوه
الو راتالى شًو پوه همودې ډول لوه  – ٤،٣داى بوروم بوتوان څخوه سوکلو بوتوان
السته راوړالى شوو پدې تعوامالتو کوې همدارنګوه لوه فلوزي سوودٌم څخوه هوم کوار
اخٌستل کېداى شًو
۲و د سکلو هکزان اړوند ترکٌبونه په ډېره ښه توګه په کٌمٌواوي صوناٌعو کوې لوه
بنزٌن څخه د هاٌدروجنٌشن د عملٌې په پاٌله کې السته راتالى شًو





Ni 100150o ; 3 H 2

 C6 H12

C6 H 6

١و په همدې ډول که د الکوانونو داى هلوجنوه مشوتقات د سوودٌمً ملونٌوک اٌسوتر
سره تعامل وکړي ،نو دا ترکٌبونه السته راتالى شًو

(COOR)2 2NaBr

RONa

8

H2C(COOR)2

RONa

(COOR)2 2NaBr

H2C(COOR)2

2

د اړوند داى هلو جنه مشتق په پام کوې لرلوو سوره کېوداى شوً د پوورتنً مٌتوود پوه
مرسته سره له درٌو څخه بٌا تر شپږ غړي لرونکً سکلو الکانً ترکٌبونه السته
راوړل شًو
۴و د شپږ کاربنه ځنځٌر څخه پٌل ،کېداى شوً چوې د اړونودو انهاٌودر دوه اساسوه
اسٌدونو څخه د مالګو له دى کاربوکسٌلٌشون څخوه د  ٦ ، ٥او ٌوا لوه هغوه څخوه د
زٌاتو کاربنً اتومونو لرونکو سکلو الکانً مشتقات السته راوړل شًو
O

CO

Ba

CO BaCO3

O

CO
ببرٚى ادٚپُٛبت

داسې ځانګړې الرې چارې شته چې الوً سوکلٌک ترکٌبونوه چوې ډول ډول کوړۍ
ولري السته راوړوو
٣و درې غوړي لرونکووً سووکلو الکوانونو د کوواربٌنونو پووه مرسوته چووې دوه والنسووه
رادٌکالونه دي د اړوندو ترکٌبونو سره السته راوړالى شوو
h.
A :CH 2 N2 
 : CH 2  N2

دای ازٔيٛتبٌ

CH 3  CH  CH 2  : CH 2 
CH 3  CH  CH 2
CH2

CHCl 3  RONa 
 NaCl  ROH  : CCl 2

داٖ کهٕر کبربٍ

CH3  CH  CH 2  : CCl2 
 CH 2  CH  CH 2
O
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 ۲و څلور غړي لرونکوً سوکلو الکوانونو د تترافلووراتلٌن لوه تعامول څخوه د اړونود
غٌر مشبوع هاٌدروکاربن سره السته راځًو

د پورتنً مٌتود په پام کې لرلو سره کېداى شً د الېنونو له داى مراٌزٌشون څخوه
اړوند سکلو الکانونه السته راشًو
CH2
CF2
CH2=C=CH2
CH2=C–CH2 CH2=C–CH2
׀

׀

׀

CH2–C=CH2

׀

+

CH2=C–CH2

CH2=C=CH2

 -٣،١دای يته ٍٛضکهٕبٕتبٌ

 -٢،١دای يته ٍٛضکهٕبٕتبٌ

١و له پنځو څخه تر اوو غړو لرونکو پورې سکلو الکانونه لکه مخکې چې ووٌل
شووول د هغوووى د اړونوودو دوه اساسووه اسووٌدونو لووه دي کاربوکسٌلٌشوون څخووه السووته
راځًو
 ٤و مخکې مو هم ووٌل چې شپږ غړي لرونکً هاٌدروکاربنونه (سکلو الکانونه)
د اړوندو اروماتٌک هادٌدروکاربنونو له هاٌدروجنٌشن څخه السته راځً ،خو دا
ډول ترکٌبونووه او د هغوووى اړونوود مشووتقات پووه هموودې ډول د دي ٌنووً سوونتٌز پووه
مرسته هم السته راتالى شً ،لکه:

5 CH2
4 HC-CH=CH

2

CH2
6
3
CH2

CH2

HC 1

CH2-CH=CH2

HC 2

CH2
CH2
CH=CH2

ُٚٔ -۴بٚم  -١ضكهٕ ْگسٌ

 ٥و که وغواړو چې اته غړي لرونکً سکلو الکانونه السته راوړو نو کوالى شو
چې د استلٌن د تترا مراٌزٌشن او ٌا د  – ١،٣الکادي ٌن د داى مراٌزٌشنً تعامل
پر بنسټ د ځانګړو کتلستونو په مرسته اړوند تعامل سرته ورسووو
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4

ضکهٕأکتبتتراٍٛٚ

 -۵ ،١ضکهٕأکتبدی ٍٚ

داسې الرې چاري هم شته چې ډېر لوړ سکلوالکانونه د هغووى پوه مرسوته السوته
راوړل کٌدای شوًو د سواري پوه توګوه  ١٣غوړي لرونکوً ٌوا لوه هغووى څخوه هوم
زٌووووات غووووړي لرونکووووً الکانونووووه د هغووووو دوه اساسووووه عضوووووي اسووووٌدونو د دې
کاربوکسٌلٌشن په پاٌلوه کوې چوې د توورٌم موالګو تور اغٌوزې النودې پوه و تق ٌور
سره سرته رسېږي السته راځًو
فزيکي او کيمياوي خاصيتونه
له هر څه د مخه د دې ترکٌبونو په اړوند چې څه ډول خاصٌتونه لري د هغوى د
کړٌو د ځانګړتٌا په هکله باٌد څه ووٌل شًو
لووه وروسووتٌو څېړنووو څخووه داسووې څرګنوودېږي چووې د سووکلو پووارافٌنونو کٌمٌوواوي
خاصٌتونه د هغوى د کړٌو پوه ارتووالً پوورې اړونود دي او څوومره چوې کوړۍ د
کاربنً اتومونو د شمېر له مخې په توپٌر کې وي په هغه اندازه دهغه خاصوٌتونه
هم فرق کوي ،له دې امله دا هاٌدروکاربنونه پوه څلوورو ډلوو وٌشول کېوږيو وړې
کړۍ  ، C 3  C 4 اساسً کوړۍ  ، C 5  C 7 منځنوۍ کوړۍ  C 8  C 11 او ارتوې
کړۍ (له  C 12څخه پورته) کړۍ چوې د مکورو کړٌوو پوه نووم سوره هوم ٌوادېږيو د
وړوکووو کړٌووو خصوصووٌت او ځانګړتٌووا دا ده چووې د نووورو کړٌوالووو ترکٌبونووو پووه
پرتله د هغوى پٌاوړتٌا (ثبات) کمه وى ،دا کړۍ د زٌوات انورژي پوه لرلوو سوره د
هر ٌو  CH 2په زٌاتېدو سره د هغوى د سوزېدو انرژي کموالى مومً ،د ساري
په توګه:
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سکلو پروپان  ٦۳٥-کٌلو جول په ٌوه مول کې سکلو هکزان  ٦٥٦-کٌلو جول په
ٌوه مول کوې سوکلو بوتوان  ٦٨٦-کٌلوو جوول پوه ٌووه موول کوې مکروسواٌکلونه –
 ٦٦٣-٦٥٦کٌلو جول په ٌوه مول کې سکلو پنتان  ٦٦٣-کٌلو جوول پوه ٌووه موول
کې پورتنۍ تٌوري چې په  ٣٨٨٥کال کې ئې  A. Baeyerبنسوټ اٌښوً دى پوه
دغه ترکٌبونو کې د کاربنً اتومونو په تترائٌدرٌک جوړښت پورې اړه لري چې
ګووواکې د  109o , 28کووون( (زاوٌووې) د راکښووولو توووان د دې الموول ګوورزي چووې
دمالٌکولونو پٌاوړتٌا زٌاتوالى ومومً او هور څوومره کونجونوه  CH 2چوې زٌوات
شً په هغه اندازه بٌا د مالٌکولونو کٌمٌاوي توانمندي کمېږيو
د سکلو پارافٌنونو دوه لومړي استازي ګازات ،لوه  C 5  C 10پوورې مواٌا او نوور
لوووړ اسووتازي ئووې جاموود ترکٌبونووه دي و د سووکلو پووارافٌنونو د اېشووېدو او وٌلېکېوودو
تودوخې او همدارنګه د هغوى کثافتونوه د هغووى د اړونودو پوارافٌنونو څخوه لووړ
ديو سکلو پارافٌنونه د پارافٌنونو په څېر په اوبو کې نه حلېږيو
د کٌمٌاوي خاصٌتونو له مخې وړې کړۍ لرونکً سکلو الکانونه جمعً ٌا ټوولٌز
تعامالت په ښه توګه سرته رسوالى شً او دا د هغوى ورته والى له غٌر مشبوع
هاٌدروکاربنونو سره ښسُی ،په داسې حال کې چې د هغوى ارتوې کوړۍ لرونکوً
ترکٌبونه بٌا په تعوٌضً تعامالتو کې ګډون کووي او پودې ډول دا د هغووى ورتوه
والى پارافٌنونو ته دىو
 ٣و دا ترکٌبونووه پووه هاٌدروجنٌشوونً تعووامالتو کووې د نکوول پووه شووتوالً کووې چووې د
کتلست رول لوبوي ګډون کويو
CH 2
H 2 /Ni o
80-120
CH3 -CH2 -CH3
CH 2 CH 2
H 2 /Ni

CH3 -CH2 -CH2 -CH3

CH3 -CH2 -CH2 -CH2 -CH3

180C

CH 2 CH2

CH 2 CH 2
H 2 /Ni
CH 2 CH 2
300C
H 2 C CH CH 2
2

دا هم باٌد ووٌل شً چې شپږ غړي لرونکً سکلو الکانونه د تودوخې او کتلست
تر اغٌزې الندې هم دي هاٌدروجنېشن کېږي او بٌا بېرتوه خپول لوومړى حالوت توه
راګرزي ،پدې مانا چې هغه پدې تعامل کې هم اروماتٌک ترکٌب جوړوي او هم
بٌرته سکلو الکانً حالت ته راګرزيو
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pd
3H2
300°C

 ۲و آکسٌدٌشوون :سووکلوالکانونه او د هغوووى اړونوود مشووتقات کوووالى شووً اوکسووٌداٌز
شً ،سکلو پروپان او همدارنګه د هغه مشتقات هم د کوټې په تودوخوه ورو ورو
آکسٌدٌشون کېوږي او هغووه هوم هغووه وخوت چووې دا ترکٌوب د پوتاشووٌم پرمنګنوات لووه
محلول سره په خنثى او ٌا کمزوري قلوي چاپٌلاير کې ٌو ځاى شً نو بٌوا تعامول
سرته رسېږيو
نووور سووکلو پارافٌنونووه هووم د تووودوخې او ٌووو څووه پٌوواوړو اوکسووٌدانونو توور اغېووزې
الندې اوکسٌدٌشن کېداى شً چې په پاٌله کې دوه اساسه اړوند اسٌدونه پوه داسوې
حال کې منځته راځً چې د دې عمل په پاٌله کې د سکلو الکانونو کړۍ شولېږيو
هغه اسٌدونه چې دلته رامنځته کېږي ،کواربنً اتومونوه ئوې د اړونود سوکلو الکوان
سره برابروي و
CH2-COOH

CH2

0

CH2

H2C
CH2

CH2

CH2-COOH

CH2

گهٕ تبرٚك اضٛذ

ضكهٕ پُتبٌ

CH2
CH2-CH2-COOH

0

CH2-CH2-COOH

CH2

H2C

CH2

CH2

CH2

ادٚپٛك اضٛذ

ضكهٕ ْكساٌ

١و هلوجنشن :د کړٌو د ارتوالً له مخې سکلو پارافٌنونه دهلوجنونو سوره تعامول
کوووووي او د تعووووامالتو لوووووري ئووووې ډول ډول ديو درې غووووړي لرونکووووې کووووړۍ د
هلوجنونو تر اغٌزې الندې وازېږيو
CH2
Cl2

CH2Cl - CH2 - CH2Cl
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CH2

CH2

د کتلست تر اغٌزې الندې ٌا د روښونائً پوه مرسوته بورومٌن هوم د سوکلو پروپوان
کووړۍ وازوي او پووه پاٌلووه کووې  – ٣،٣ ، ۲،٣ ، ١،٣داى بووروم پروپانونووه السووته
راځًو
CHCl2 - CH2 - CH3
CH2Cl - CHCl - CH3

CH2
Br2

CH2Cl - CH2 - CH2Cl

CH2

H2C

پنځه او شپږ غړي لرونکً سکلو الکانونه په عادي تعوٌضً تعامالتو کې ګوډون
کوووي دا هووم باٌوود پوه ٌوواد ولوورو چووې سووکلو بوتانونووه دواړه ډولووه پووورتنً تعووامالت
سرته رسوالى شًو
CH2

CH2
CHCl

H2C

CH2

CH2

CH2

+Cl2

CH2

H2C

CH2

CH2

CH2

گهٕتبرٚک اضٛذ

Cl2

ClCH2-CH2-CH2-CH2Cl

CH2-CH2
CH2-CH2

برومٌن د کلورٌن په شان تعامالت سرته رسويو
 ٤و هاٌووودرو هلوووووجنً تعووووامالت :سووووکلوپروپان او د هغوووه الکوووواٌلً مشووووتقات لووووه
هاٌدروجن آٌو داٌد سره تعامل کوي او په پاٌله کې کړۍ لوه منځوه ځوً او الکاٌول
اٌوداٌد جوړېږيو
CH2
CH3-CH2-CH2I

+HI

CH2

CH2

که سکلوبوتان په پورتنً تعامل کې ګډون وکړي د تودوخې په شتوالً کې بٌا هم
د زٌاتو ستونزو سره مخامخ کېږيو سکلوپنتان او له هغه لوړ سکلوالکانونه پودې
تعامل کې ګډون نه کويو
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٥و ناٌترٌشن :هغه سکلو الکانونه چې پنځوه ٌوا شوپږ غوړي لرونکوې کوړۍ لوري د
پووارافٌنونو پوووه شووان د ناٌترٌشووونً عملٌووې النووودې راځووًو ناٌتروسوووکلو هکوووزان د
صناٌعو له مخې ډېر زٌات اهمٌت لري دا ځکه چې کپورو لکوتم لوه هغوه څخوه پوه
الو راځً چې ور څخه د کپرون (نٌلون) مصنوعً سپ،سً جوړېږيو
د ٌادولو وړ ده چې په الً سکلٌک ترکٌبونو کې دوه ګونې اړٌکې هم د زٌات پام
وړ ديو سکلوپروپادي ٌن جوړېداى نشً او وجود نلريو سکلوبوتادي ٌن ٌو ډېر
غٌر ثابت ترکٌوب دى چوې د هغوه ٌووازې  C 4 H 4 Fe (CO )3کوومپلکو جووړېږي،
خو سکلوپنتادي ٌن بٌا ثاب ترکٌب دى
چې فورمول ئې

CH

CH

CH

CH

دىو

CH 2

په شوپږ غوړو لرونکوو ترکٌبونوو (سوکلوالکانونو) کوې دوه ځلوه دوه ګوونې اړٌکوې
رامنځته کېداى شً چې څنګ پر څنګ او ٌا ٌو تور مونځ کواربنً اتومونوو پوورې
تړلووې وي ،خووو کووه دا اړٌکووې درٌووو تووه ورسووېږي نووو بٌووا اروماتٌووک ترکٌبونووه
جوړېږيو
CH

CH 2

CH

HC

CH

CH

HC

CH

CH

CH
HC

CH

HC

HC

CH

H 2C

CH 2

CH 2

(بُس -۵،٣،١ )ٍٚضکهْٕکساتری  -۴،١ ٍٚضکهْٕکسادی ٍٚ

 -٣،١ضکهْٕکسادی ٍٚ

پووه اوه غووړو لرونکووً سووکلو الکووانونو کووې دوه ځلووه دوه ګووونې اړٌکووې شووته والووى
درلودالى شً ،چې دا اړٌکې هم په ٌوه کواربنً اتووم پوورې نښوتې او هوم د شوپږ
غړو لرونکو الکانونو په شان جوړېداى شًو
CH

CH

CH2

CH
H2C

CH
CH

H2C

 -۴،١ضکهْٕپتبدی ٍٚ

CH

CH

CH

HC

CH2

CH2

H2C

CH2

CH2

 -٣،١ضکهْٕپتبدی ٍٚ
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C
HC
H2C

CH2

 -٢،١ضکهْٕپتبدی ٍٚ

پدې هاٌدروکاربنونو کې په همدې ډول کېداى شوً درې ګوونې اړٌکوه شوته والوى
ولري خو اړوند هاٌدروکاربنونه به په خپله کړۍ کې اته او ٌا له هغه څخه زٌات
کاربنً اتومونه لري ،پدې مانا چوې کوه لوه هغوه څخوه کوړۍ وړه وي نوو بٌوا هغوه
غٌر ثابتې اوشته والوى ئوې نواممکن ګورزي ،خوو دا هوم پوه اثبوات رسوېدلې ده چوې
هغه هاٌدروکاربنونه چې په خپلوکړٌو کې شپږ ٌا اووه او ٌا اتوه کواربنً اتومونوه
ولري او په همدې ډول درې ګونې اړٌکه پکښې شته والۍ ولوري نوو کلوه چوې دا
ډول ترکٌبونه جوړېږي ،سمدالسه په ډول ډول تعامالتو کې ډېر ژر ګډون کويو
کووه پووه سووکلو الکووانونو کووې څووو دوه ګووونې اړٌکووې شووته والووى ولووري ،د کٌمٌوواوي
تعامالتو په اړوند هغوى ٌو له بل سره توپٌر نلري ،خوو کوه دا دوه ګوونې اړٌکوې
په اړخ پوورې نښوتً ځنځٌور کوې وي نوو د دې برخوې فعالٌوت ٌوو څوه زٌوات ګ،ول
کېږيو
C CHBr  CH 2 Br

CH 2

CH 2
CH

CH  CH 2 Br 2

HC

CH

C

CH

CH

CH

CH 2

CH 2
 -١،٢[-۴دای برٔو اٚتبٚم]  -١ضکهْٕکسٌ

CH 2
C

BrCH

CH

BrCH

CHBr  CH 2 Br

 -١،٢[-۴دای برٔو اٚتبٚم]  -٢،١دای برٔو ضکهْٕکسٌ

Br 2

CH 2

د الوووً سوووکلٌک هاٌووودروکاربنونو مشوووتقات لکوووه هلووووجنً مشوووتقات ،الکولونوووه،
الدٌهاٌدونووه ،کٌتونونووه ،اسووٌدونه ،امٌنونووه او داسووې نووور ،الٌفاتٌووک هاٌوودروکاربنً
مشتقاتو ته ورته خاصٌتونه لريو
ځانګړي استازي او پکارول ئې
سووکلو پروپووان د دې لووړ ۍ خووورا سوواده ترکٌووب دى چووې ګوواز ډولووه او د اېشووېدو
تودوخه ئې  34Coدهو په صنعت کې هغه د جست پودر په مرسوته لوه اٌتوانول او
 – ١،٣داى کلورو پروپان څخه په الو راوړي ،چې هغه هم بٌوا پوه خپول وار د
پروپووان لووه کلورٌنٌشوون څخووه پووه  4000Cسووره جوووړٌږې پووه هموودې ډول سووکلو
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بوتادی ٌن هم سنتېز شو خوو ٌووازې پوه  35Coسوره ٌوو بوا ثباتوه ترکٌوب دى ،کوه
تودوخه لدې څخه لوړه شً هغه داٌمراٌزٌشن کېږيو
سکلو هکزان ٌو بل د دې لړۍ ٌو مهم ترکٌب دى چې ماٌا او د اېشوېدو تودوخوه
ئې  81Coده او د بنزٌن له هاٌدروجنٌشن څخه السته ته راځًو سکلو هکزان د ٌوه
حل کوونکً په توګه پکارول کېږي او له هغه څخه ادٌپنٌک اسٌد الو ته راځًو
هکزاکلورسکلوهکزان (هکزا کلوران) ،چې د بنزول د عادي کلورٌنٌشن څخوه د
روښنتائً تر اغٌوزې النودې د ترکٌبوً تعامول پور بنسوټ السوته راځوًو ٌوو حشوره
وږونکى ترکٌب ګ،ل کېږيو
دکړٌوالو نامشبوع هاٌدروکاربنونو لوه ډلوې څخوه سوکلو پنتوادي ٌون چوې د اېشوېدو
تودوخووه ٌووې د سووانتً ګووراد  41oده د پووام وړ ترکٌووب بلوول کېووږيو دا ترکٌووب لووه
بنزٌنً ترکٌب سره ٌوو ځواى پٌودا کېوږي چوې د اړونود داى مٌور لوه الرې پوه الو
راوړل کېږيو که تودوخه لوړه شً نو دغه داۍ مٌور بېرتوه پوه سوکلو پنتوادي ٌون
سره بدلېږيو
CH2
CH
CH

CH

CH
HC
CH2
HC

CH

دای يٛر

CH2

CH

CH
CH

CH
CH

ضکهٕپُتبدی ٍٚ

سووووکلو پنتووووادي ٌوووون ٌووووو فعووووال کٌمٌوووواوي ترکٌووووب دى ،هغووووه لووووه هلوجنونووووو او
هاٌدروهلوجنونو سره د دوه ګونو اړٌکو پر بنسټ او همدارنګه په دي ٌنً سونٌز
کووې ګووډون کوووي او ترکٌبووً اړونوود تعووامالت سوورته رسووويو سووکلو پنتووادٌن ٌوون
همدارنګه په قلوي چاپٌلاير کې (د سودٌم اٌتاٌلٌت الکولً چاپٌلاير) کندنسٌشنً
تعامل سر ته رسويو دا تعامالت په عادي ډول د الفاتٌک الدٌهاٌدونو او کٌتونونو
سره سرته رسېږي او په پاٌله کې فولوٌنونه السته راځًو
فولو ٌنونه د رنګونو په جوړولو کې خورا مهم رول لري د ساري په توګه:

C  C (CH3 )2

CH  CH

 H 2O

دای يٛتبٚم فٕنٕCH  CH ٍٚ
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CH 2 O  C (CH 3 )2

CH  CH
CH  CH

د دې ډلې ٌو بل ترکٌب سکلو هکزن دى چې د اېشېدو تودوخه ئې  82  83Coاو
هغه دسکلو هکزانول له دي هاٌدرېتېشن څخه په الو راځً ،که هغوه اوکسوٌداٌز
شً نو ادٌپٌنٌک اسٌد السته راځًو په دې وروستٌو کلونو کې کٌمٌا پوهانو زٌار
اٌستلى تر څو په سنتېتٌکً ډول د دې لړى پولً سکلٌک ترکٌبونه جوړ کړيو
د سارې په توګه اد منتوان  C 10 H 16 چوې د وٌلېکېودو تودوخوه ئوې  268Coده او
دلومړى ځل لپواره لوه نفتوو څخوه السوته راغلوى ،د هغوه ټوولې څلورګوونې کوړۍ د
هغې په مالٌکول کې د هر ډول فشار څخه خالصى او ٌوه ګونى دىو

[AlCl3;]170°C

]H2, [pd

CH2

CH

CH2
CH2

ٚب

CH2

CH2

H2C

CH

CH

CH

HC

CH2

CH2

CH2

CH2

HC
HC
CH2

H2C

CH

د شپږ غړي لرونکً ترکٌبونو څخه پوه دغوه هاٌودروکاربنونوکې د زٌوات پوام وړ
ترکٌب سکلوهکزانول نومۍ الکول دى چې د اېشوېدو تودوخوه ئوې د سوانتً ګوراد
 ٣٦٣درجووې ده ،پووه تخنٌووک ک وې د فٌنووول لووه کتلسووتً هاٌدروجنېشوون څخووه السووته
راځًو
3H2
C6 H 5 OH 
C6 H11OH
Ni ;150o
C

سکلو هکزاٌل اسٌتات  C 6 H 11OCOCH 3 چې خاصٌتونه ئې اٌزو اماٌل اسٌتات
ته ورته دي په ډېرو ځاٌو کې د هغه په ځاى پکارېدالى شوًو د سوکلو هکزانوول
لووه دي هاٌدرٌتٌشوون څخووه سووکلو هکووزان السووته راځووً ،خووو کووه دا اوکسٌدېشوون د
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کرومٌووک مخلووو پووه مرسووته او ٌووا د شووورې اسووٌد پووه مرسووته سوورته ورسووېږي د
تعاموول د شووراٌ و پووه پووام کووې لرلووو سووره سووکلو هکزانووون (د اېشووېدو تودوخووه ئووې
 ) 156,5Coاو ٌا ادٌپٌنٌ ک اسٌد چې د پولً امٌودى سپ،سوٌو لکوه کپورون او نٌلوون د
السته راوړلو په صناٌعوکې د لومړنٌو موادو په توګه پکارېږي السته راځًو
CH2

CH2
CH

CH2

CH

CH2

CH2

CHOH
ٚ KHSO4ب Al2O3
CH2
CH2

CH2

ضکهٕ ْکسٌ

O

COOH

CHOH

C

COOH

CH2

CH2

CH2

CH2

ادٚپُٛٛک اضٛذ

CH2

CH2

CH2
][O

][O

CH2

CH2

CH2

CH2
CH2

ضکهٕ ْکسٌَٕ
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CH2

CH2
CH2

دوهم څپرکۍ
اروماتيک ترکيبونه
د نولسمې پېړۍ په دوهمه نٌمائً کې ځٌنې اروماتٌک ترکٌبونه د ځٌنوې بوټوو پوه
پا،و او دانو کې پېږنودل شووى وو ،دهغوو ښوه بووى لرونکوو بوټوو او ونوو د پوا،و،
ګالنو او دانو چې په ښه توګه پېږندل شوي وو ٌوه برخه شمېرل کېده نو ځکه ٌې
هم دا ترکٌبونه د ښه بووى لرونکوو او ٌوا دا چوې پوه عوام ډول ئوې د بووى لرونکوو
ترکٌبونوو پوه نووم پېږنودل خوو دا نوووم اوو د دوى لپواره ٌوو ځوانګړې کوړۍ کووې د
ځانګړو اړٌکو په درلودلو سره ٌو شمېر مالٌکولونه جوړ کړي دىو د اروماتٌک
ترکٌبونوکٌمٌا په حقٌقت کې د بنزٌن او د هغوه د مشوتقاتو او همدارنګوه د نفتلوٌن،
انتراس ٌن او داسې نورو او د هغوى د اړوندو مشتقاتو کٌمٌا دهو د دې ترکٌبونو د
زٌاتوالً او اهمٌت له امله کٌمٌا پوهانو ډېره هڅه کوړې ده چوې اړونوده ترکٌبونوه
ئوووې زٌوووات تووور کتنوووې او څٌړنوووې النووودې ونٌسوووًو همدارنګوووه د دې لوووړۍ بٌعوووً
اروماتٌک والى د پام وړ او د دې ترکٌبونو نظري او عملً څٌړنې ئې هرومورو
ګرزولې دي ،د دې بهٌر پوه اړونودو ترکٌبونوو د  -pاکترونوود کواربنً اتومونوو د
تړلوً سٌسووتم ٌوا ګووروپ چوې شوومېر ئوې   4n  2 دى ٌووو ځوانګړي سٌسووتم چووې n
پکښې  ١،۲،٣،٣او داسې نور قٌمتو نه ځانته غوره کوي ،بلل کېږيو دا مقصد د
کٌکولې د قانون په نوم سره هم ٌادېږي او دا ډول سٌستم د بنزول په کړۍ کې په
ښه توګه د ت بٌق وړ دى چې هلته بٌا د پورتنې فورمول   n  1دىو
نو وٌالى شو چې دا ګروپ ٌا سٌستم چې د ٌوې ډلې اتومونو څخوه جووړ شووى،
اروماتٌکً ترکٌبونو ته ټاکلً فزٌکً او کٌمٌاوي خاصوٌتونه ور پوه برخوه کووي،
چووې ورتووه اروموواتٌکً کرکتوور هووم وٌوول کېووږيو د اروموواتٌکً کرکتوور لووه مخووې دا
ترکٌبونووه د زېووات ثبووات پووه لرلووو،د آکسٌدٌشوونً عموول پووه وړانوودې بووا ثبوواتً ،د دوه
ګووونې اړٌکووې پوور بنسووټ د ترکٌبووً تعووامالت سووتونزې ،پووه آسووانً سووره د کووړۍ د
هاٌودروجنً اتومونووو بوودلون ٌووا پووه بول ډول دالکتروفٌلووً تعوٌضووً تعووامالتو (لکووه
ناٌترٌشن ،سلفٌورٌشن ،هلوجنٌشن ،اسٌلشون ،الکاٌلٌشون او داسوې نوور) پوه آسوانً
سره سرته رسول ټول اروماتٌکً کرکترونه بلل کېږيو پدې ترکٌبونو کوې ځٌنوې
تعوٌضووووً ګووووان هووووم د ځووووانګړو خاصووووٌتونو لرونکووووً دي ،لکووووه د اروماتٌووووک
هاٌدروکسوووٌل ګوووروپ اسوووٌدي خاصوووٌت ،دامٌنوووو ګروپونوووو ډېووور کموووزورى قلووووي
خاصووٌت ،د ازوتٌشوونً او دې از وتٌشوونً تعووامالتو پووه غبرګووون کووې مقاومووت او
همدارنګه د هغوى دکړٌو په هستو کې دهلووجن ځواى نٌوول ټوول هغوه کرکترونوه
دي چې اروماتٌکً بلل کېږ ي پورتنً ٌواد شووي ټوول شوٌان ارومواتٌکً ځوانګړي
خاصٌتونه دي چې د دې لړۍ ترکٌبونه ئې لرونکً ديو پوه همودي ډول د ٌوادولو
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وړ خبره دا ده چې د  الکترونونو انرژي پدې سٌستم کوې د الٌفاتٌوک اړونودو
ځنځٌرونو په پرتله (دوه ګونې اړٌکه کې) ډېر کم ديو که په ٌوه کړۍ کوې د دې
ډول بودلون پووه پاٌلووه کوې انوورژي بوودلو ن و نوه مووومً هغووه سٌسوتم تووه پووه هووې ډول
اروماتٌک سٌستم نه وٌل کېږيو همدارنګه که د  الکترونونو انورژي د کوړۍ
د جوړېدو په مهال زٌات شً نو دا ډول کړۍ د انتً اروماتٌک کړۍ په نوم سره
ٌادېږيو د ساري په توګه که له  -١،٣بوتوادي ٌون څخوه سوکلو بوتوا دي ٌون جووړ
شً نو د  الکترونونو انرژي زٌاتېږيو نوو دلتوه بٌوا د سوکلو بوتوادي ٌون انتوً
اروماتٌک خاصٌت له وراٌه څرګند دی ،خو پوه زړه پوورې بول مثوال دا دى چوې
که د  – ٦،٥،١،٣اوکتاتتراٌن ترک ٌب په سکلو اوکتاتتراٌن بدلون ومومً نو دلتوه
د  الکترونونو د انرژي بدلون نه لٌدل کېږي او پوه څرګنوده توګوه وٌوالى شوو
چې دا ترکٌب اروماتٌکً ترکٌب ندىو
د پورتنٌو م البو سره ٌو ځاى دا هم باٌد په ٌاد ولرو چې نور د پام وړ معٌارونه
هم شته چ ې اروماتٌک ترکٌبونه په اروماتٌک کرکتر سره تثبٌتويو په ٌوه س حه
کې د کړٌو جوړښت پودي مانوا چوې کوړى پودې ترکٌبونوو کوې پوه ٌووه سو حه کوې
ځاى لري او دا معٌار د سپکتروسکوپً په مرسته په ښه توګه پوه اثبوات رسوېداى
شً چې د دې ترکٌبونو په کٌمٌاوي خاصٌتونو پورې اړه لريو
هېر مو نشً چې په بنزولً کړۍ برسېره ځٌنې نور داسې ترکٌبونه هم شته چوې
بنزولوووً کوووړۍ نلوووري خوووو د اروماتٌوووک خاصوووٌت لرونکوووً او پوووه الوووً سوووکلٌک
ترکٌبونوو پورې اړوند ديو
همدارنګه ٌو لړ زٌات هتروسکلٌک ترکٌبونه هم شته چې هغوى هم د اروماتٌک
خاصٌتونو لرونکً ديو
ٌوه بنزٌنً کړۍ لرونکً اروماتٌک هاٌدروکاربنونه:
بنزٌن :بنوزٌن  C 6 H 6 د اروماتٌوک هاٌودروکاربنونو خوورا سواده غوړى چوې پوه
 ٣٨۲٥کې فارادې هغه د روښناًٌ په ګاز کې کشف کړ او بٌا په  ٣٨٤٥کال کې
هافمن د ډبورو سوکارو لوه قٌور څخوه هغوه جوال کوړاى شووىو بنوزٌن چوې ٌوو سواده
جوړښت لري د کٌمٌا پوهانو د ډېرې پاملرنې وړ ګرزېدلى دىو په  ٣٨٦٣کلونو
کې زٌات زٌار اٌستل شوى تر څو د بنزٌن لپاره مناسب فورمول پٌدا کړي ،چوې
په  ٣٨٦٥کال کوې د کٌکوولې لخووا وړانودې شووى فورموول ډېور رو او پوه زړه
پورې فورمول وشمېرل شوو
دا فورمول چې  -٥،١،٣سکلوهکزاتراى ٌن دى ٌو شپږ غوړي لرونکوً سوکلٌک
هاٌدروکاربن ،او درې دوه ګونې جوړه اړٌکې لوريو بنوزٌن چوې فورموول ئوې دا
ډول دى:
CH

CH

HC

CH

HC
CH
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له هغه څخه په ښه توګه څرګندېږي چې ټوول سوره شوپږ هاٌودروجنً اتومونوه پوه
دغه کړۍ کې بٌخً سره ٌو شان او ځٌنې نور ځانګړي او پودې جوړښوت پوورې
اړوند خاصٌتونه لريو
سره لدې هم کېکولې دا څرګنده نشواى کړاى چوې بنوزٌن ولوې د ٌووه عوادي غٌور
مشبوع هاٌدروکاربن په څېر کٌمٌاوي خاصٌتونه نلريو د ساري په توګه بنزٌن د
برومٌن اوبلن محلول نه بٌرنګه کوي او په همدې ډول د پوتاشٌم پرمنګنات قلوي
محلول رنګ هم له منځوه نوه وړي ،پوه داسوې حوال کوې چوې بورومٌن د بنوزٌن پوه
کوووړۍ کوووې د هاٌووودروجنً اتومونوووو ځووواى نٌوووولً شوووً چوووې دا تعامووول مشوووبوع
هاٌدروکاربنونو ته ورته تعامل دى او پوه پاٌلوه کوې ئوې بوروم بنوزٌن C 6H 5Br 
السته راځًو
په همدې ډول د شورې له اسٌد سره بنزٌن دا ډول تعامل سرته رسوالى شً چې
بٌا هم د نٌترو ګروپ د بنزو په کړۍ کې د هاٌدروجن ځاى نٌسً او نٌترو بنزٌن
 C 6 H 5NO 2 جوړېږيو سره له دې هوم پوه ځوانګړو شوراٌ و کوې بنوزٌن جمعوً
تعامالت سرته رسوالى شًو د کتلستً هاٌدروجنٌشن عمل الندې له بنوزٌن څخوه
سکلو هکزان السته راځًو
H / pt
C6 H 6  C6 H 12
کووه د روښوونائً توور اغېووزې النوودې بنووزٌن کلورٌنٌشوون شووً نووو بٌووا هکزاکلووورو
سووکلوهکزان   C6 H 6 Cl6 جوووړېږيو بنووزٌن لووه اوزون سووره غٌوور ثابووت تووراى
اوزوناٌوود جوووړويو لووه دې م لبونووو څخووه داڅرګنوودېږي چووې بنووزٌن د ٌوووه غٌوور
مشووبوع ترکٌووب پووه توګووه هووم څرګندېووداى شووً ،خووو دا هووم باٌوود ووٌوول شووً چووې دا
تعامالت تر عادي شراٌ و الندې په ډېره کمزورۍ سره سرته رسېږيو
2

پّ ٚخُۍ کی

CCl 4
C 6 H 6  Br2 
 C 6 H 6  H 2SO 4 تعبيم َکٕی 
تعبيم َکٕی 

تٛبرِ

C 6 H 6  Ag  NH 3 2  OH 


Fe
C 6 H 6  Br2 
C 6 H 5 Br

تعبيم َکٕی
o

25C
C 6 H 6  KM nO 4 
تعبيم َکٕی

دا چې د کاربن اتومونه په بنزٌن کې ٌو منظم هکزاګون جوړوي او ټولې اړٌکً
ئې لکه چې مخکې و وٌل شول سره ٌو شان پٌواوړې دي او جوړښوت ئوې د SP 2
هاٌبرٌدٌزٌشوون پوور بنسووټ والړ دى دلتووه درې عووادي اړٌکووې  бارٌکووې( دوه ئووً
 C  Cاړٌکې او ٌوه ئې  C  Hاړٌکه) دي چې اړوند کون( ئې د دوى تر منځ
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 120Coدى چووې دلتووه درې والنسووونه پکووـښې پکووار اچووول شوووي دي ،څووو څلووورم
الکترون څنګه چوې څرګنودېږي د هور کواربنً اتووم لوه خووا پوه کوړۍ کوې پوه دوه
اړخٌزه توګه په عمودي ډول ځاى په ځاى شوى دي او هر  1  Pالکترون د هر
کاربنً اتوم له ګاوندي کاربنً اتوم سره خپل منځنً عمول د اړٌکوې پوه جوړولوو
کې سرته رسويو

لکه په پورتنً شکل کې چې معلومٌږي ټول   Pالکترونونه د کړۍ په شاو خوا
پووه ٌووو شووان پووه ګرزېوودو راګرزېوودو دي او لووه هموودې املووه ټووول شووپږ واړه 
الک ترونونه لکه په ٌوه دوه ګونې عادي اړٌکه کې د ٌوې جوړې په توګه په ثابت
ډول ندي ځاى پر ځاى شوي او ځکه هم ٌو عمومً  سٌستم جوړوي چوې پوه
دورانً ډول د خپل جوړښت لرونکى دىو
د الکترونونو تکاثف د بنزٌن په کړۍ کوې د  xوړانګوو پوه مرسوته تثبٌوت شووى
چې په ښه توګه څرګنده شوې چې دا تکواثف د کوړۍ پوه هوره برخوه کوې ٌوو ډول
دىو پوودې ډول وٌوول کېووږي چووې د بنووزٌن پووه کووړى کووې پووه رښووتٌا سووره د کوواربنً
اتومونو تر منځ ٌوه ګونې او دوه ګونې اړٌکې پوه ثابوت ډول شوته والوى نلوري او
ټووولې اړٌکووې پوودې کووړۍ کووې سووره ٌووو شووان ديو پووه پورتنٌووو شووکلونو کووې تٌوواره
سوووٌورۍ د  الکترونونوووو ښوووودونکۍ او روښوووانه برخوووه د  SP 2هاٌبرٌدشووووو
الکترونو حالت ښٌئ چې  -бاړٌکې د کاربن – هاٌدروجن تر منځ تثبٌتووي او دا
ټول خصوصٌتونه او ځانګړتٌاوى اروماتٌک سٌستم جوړويو د بنزولً کړۍ پوه
جوړېوودو کووې ټووو سووره ٌووو ځوواى  ١جوووړې  الکترونونووه چووې ٌووو ځووانګړى
الکترونووً نظوووام دى او شوووپږ  الکترونونوووه پکښوووې برخوووه لوووري د اروماتٌوووک
سکسټ په نوم سره هم ٌادېږيو دپورتنٌو م لبونو په پوام کوې لرلوو سوره د بنوزٌن
دوه ډوله مٌزومٌرٌک او ٌا دوه ډوله بدلون چې د هغه په کړٌو کې لٌدل کېږي په
پوره ډول سره ٌو شان ديو

ٚب
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ايزوميري او نوم اېښودنه
او پٌاوړتٌوا

دا چې په بنزولً کړۍ کې ټول کاربنً اتومونه سره ٌوو شوان ځووا
لري نو ځکه ٌو تعوٌضً ترکٌب ئې هٌ اٌزومٌر نلريو
ک و ه پووه کووړۍ کووې دوهووم تعوووٌن هووم ځوواى ونٌسووً نووو بٌووا څرګنوودېږي چووې دوه
تعوٌضً ترکٌبونه ٌې درې ډوله (اورتو -مٌتا او پارا) ديو
X

X

X
X

X
X

أرتٕ 0-1

يٛتب 3-1

پبرا 4-1

پدې مانا چې دوه تعوٌضه اٌزومٌرونه ٌوازې درې ديو
په همدې ډول په بنزٌنً کړۍ کوې درې تعوٌضوه اٌزومٌرونوه او څلوور تعوٌضوه
اٌزومٌرونه هم درې ،درې خو بٌا پنځه او شپږ تعوٌضه اٌزومٌرونه ٌووازې ٌوو،
ٌو ديو
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

X

3

2

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X X
X

5
6

4
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X

X

که د بنزٌن په کړۍ پورې الکواٌلً رادٌکالونوه نښوتً وي نوو دا ډول ترکٌبونوه د
بنزٌنووووً مشووووتقاتو پووووه نوووووم سووووره ٌووووادېږيو د بنووووزٌن دا ډول مشووووتقات د بنزٌنووووً
هومولوګونوو پووه نوووم سووره هووم ٌووادېږيو د دې لووړۍ عمووومً فورمووول څنګووه چووې
څرګنده ده  C n H 2n  6دىو د الکناٌل او الکاٌناٌل غٌر مشبوع رادٌکالونه هم د
کړۍ په څنګ پورې تړلو تعوٌضً ځنځٌرونو څخه شمېرل کېداى شًو د دا ډول
بنزٌنوئٌد ترکٌبونو مالٌکولونه له دوو برخو څخه جووړ شووي دي ،لوومړى برخوه
ئې بنزٌنً کړۍ او د هغوى په کړٌو پورې تړلً ځنځٌرونوه ديو د دې ترکٌبونوو
اٌزومٌرونوووه د نومووووړو ځنځٌرونوووو پوووه جوړښوووت او څرنګووووالً او همدارنګوووه د
هغوى په ځاى او موقعٌت پورې اړه لريو
د پورتنٌو م البو په پام کې لرلو سره د دوى په نوم اېښودنه کوې زٌاتوه د پوام وړ
موضوع داده چې لومړۍ په کړۍ پورې د تړلوى رادٌکوال نووم اخٌسوتل کېوږي او
بٌا پر هغه د بنزٌن نوم ورزٌاتېږيو د دوى پخوانً رواجً نومونه هوم د ٌوادونې
وړ او په الندې ډولى ښودل کېږيو
CH3

CH3

CH

H3C

CH3

CH3

CH3

CH3

CH

CH3

پبرا ٚب  ١،۴يٛتبٚم اٚسٔپرٔپبٚم بُسٍٚ
)(Cumene
اٚسٔپرٔپبٚم بُسٍٚ
)(Cymene

أرتٕ ٚب ٢،١
دای يٛتبٚم بُسٍٚ
(أرتٕکطبٚه)ٍٛ

يٛتبٚم بُسٍٚ
(تٕن)ٍٛ

کوالی شو دا ډول فرمولونه په ټولنٌز ډول هم ولٌکو د ساری په توګه  -۲،٣دای
مٌتاٌل بنزٌن چې په دې ډول  1, 2  C6 H5  CH3 2 هم لٌکل کېږيو
دا هم باٌد وواٌو چې هغه بنزٌنً مشتقات چې د څنګ ځنځٌر ئې نامشبوع وي ،د
دغه ځنځٌر د نامشبوعٌت په پام کې لرلو سره د هغوى نومونه اېښودل کېږيو
دا هم با ٌد په ٌاد ولرو چې اروماتٌک هاٌدروکاربنونو ته ارٌنونه ( )arenesهم
وٌل کېږي ،چې مانا ئې اروماتٌک رادٌکالونوه ٌوا اراٌلونوه ( )arylsدهو د سواري
په توګوه )  - C6 H 5فٌناٌول) (  C6 H 4 فنٌلوٌن) چوې د اورتوو ،مٌتوا او پوارا ډولونوو
\
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/
لرونکووً ديو  C 6 H 5  C H د دې لووړۍ خووورا غوووره مثالونووه ديو د فٌناٌوول
\





)  ( phenylرادٌکال د  pheneڅخه چې د بنزٌن زوړ نوم دى اخٌستل شوى دىو
CH3
C = CH3

فُٛبٚم

أرتٕ تٕالٚم

پبرافُٛبٚهٍٛ

اٚتبُٚبٚم بُسٍٚ
(فُٛبٚم اضته)ٍٛ

CH = CH2

ُٔٚبٚم بُسٍٚ
)(Styrene

السته راوړل:
څنګه چې مخکښوې موو هوم ووٌول اروماتٌوک هاٌدروکاربنونوه د ډبورو سوکارو او
نفتو څخه السته راوړي ،خو د دې تر څنګه دا هم ډېره د اهمٌت وړ خبره ده چې
دا هاٌدروکاربنونوووه د پوووارافٌنً هاٌووودروکاربنونو څخوووه هوووم السوووته راوړيو د دې
ترکٌبونو د السته راوړلو د اروماتٌک او نا اروماتٌک ترکٌبونو څخه په کٌمٌاوي
ډول په الندې ډول ديو
ارٌنونه د نه اروماتٌک ترکٌبونو څخه په الندې ډول السته راځً:
 ٣و د سکلوهکزان او د هغه د اړوندو مشوتقاتو د کتلسوتً دي هاٌدروجنٌشون څخوه
دا ترکٌبونه السته راځًو په دې الندنً تعامل کوې توور پالدٌوم او  300Coتودوخوه
پکارول شوي ديو
3H 2

پوه پوورتنً تعامول کووې کوه پالتوٌن لووه کورنودوم ٌوا الومٌنووا (الموونٌم اوکسواٌد) سووره
وکارول شً نو بٌا په کوار ده چوې تودوخوه  450Coوي او دا صونعتً استحصوال
دى چوووې بنوووزٌن د هغوووه پووور بنسوووټ السوووته راځوووً او همدارنګوووه هغوووه د بنوووزٌن د
هاٌدروجنٌشن سر چپه تعامل دىو
 ۲و د الکانونو له دي هاٌدروسکالٌزٌشن ٌوا پودې مانوا چوې کوه د الکوانونو لوه هغوه
کاربنً اتومونو څخه چې بٌا کړۍ جوړه شً ،هاٌدروجنً اتومونه لٌرې کړو او
د پالتٌن او ډبرو سکارو په مرسته چې د چاپٌلاير تودوخه ئوې هوم د سوانتً ګوراد
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 ١٣٣درجې وي نو بٌا دا تعامل امکوان لوري چوې پوه ښوه توګوه سورته ورسوېږي،
کېداى شً دلته د کروم ،مولبدٌنم او ونادٌم اوکساٌدونه هم وکوارول شوًو دلتوه بوه
ښه الره دا وي چوې د کوروم اوکسواٌد د الموونٌم اوکسواٌد سوره ٌوو ځواى پوه 500Co
تودوخه کې وکارول شًو
CH3

CH3

CH2

+ 4H2

CH3

CH2

CH2

CH2

CH2

تٕنٍٕٚ

ْپتبٌ

د پورتنً تعامل پر بنسټ کېداى شً ،اٌتاٌل بنزٌن اوکساٌلٌن هم لوه اوکتوان څخوه
السته راشًو دا ډول پورته ٌواد شووي تعوامالت د پترولوو د اروماتٌزٌشون پوه نووم
سره هم ٌادېږيو
دا تعامل په صناٌعو او عملً کٌمٌا کې ځکه د زٌات اهمٌت وړ ګ،ل کېږي چې د
هغوووه پوووه مرسوووته د پترولوووو لوووه الکوووانً او سوووکلو الکوووانً هاٌووودروکاربنونو څخوووه
اروماتٌک هاٌدروکاربنونه السته راځًو
 ١و د استلٌن او د هغه د هومولوګ بهٌر هاٌدروکاربنونو د پولٌمراٌزٌشن څخه هم
اړوند اروماتٌک هاٌدرکاربنونه السته راځًو (دا مو مخکې وٌلً ديو)
٤و د ګوګړو اسٌد تر اغٌزې الندې له اسٌتون (د اسٌتون کندنٌسشون) څخوه هوم دا
ترکٌبونه السته راځًو دا د السته راوړلو مٌتود هوم د ( )١مٌتوود پوه څېور ٌووازې
البراتواري مٌتود ګ،ل کېږيو
CH3
CH3
CH3
+3H2O

CH3

H2SO4
C3H

CH3

O

C
H3C

C

O

O
CH3

C
H3C

ارٌنونه په همدې ټوګه په الندې ډول له اروماتٌک ترکٌبونو څخه السته راځًو
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٣و د الکاٌل هالٌدونه په مرسته له اروماتٌک هاٌدروکاربنونو څخه هم د دې بهٌر
ترکٌبونه السته راځً ،کېداى شً چې د الکاٌول هالٌودونو پوه ځواى اولٌفٌنونوه هوم
وکارول شًو
CH 2  CH3  HCl

بی أبٕ AlCl3

 CH3  CH 2Cl

اٚتبٚم بُسٍٚ

 ۲و د اروماتٌک کٌتونونو له ارجاع څخه هم دا ترکٌبونه السته راځًو
CH 2  C2 H 5

 Zn  HCl   4H

C  C2 H 5
P

O

پرٔپبٚم بُسٍٚ

١و د ورتو سنتز ( )٣٨٦٤پر بنسټ د اراٌل هالٌود څخوه پودې ډول چوې د اراٌول
هالٌد اوالکاٌل هالٌد مخلوو ٌوا وډولوه د فلوزي سوودٌم سوره ٌوو ځواى کووي او پوه
پاٌله کې اړوند ترکٌبونه السته راځًو
C6 H5 Br  C2 H5 Br  2 Na 
 C6 H5  C2 H5  2 NaBr
اٚتبٚم بُسٍٚ

کېداى شً چې دا تعامل په دوو پړاوونو کې په الندې ډول سرته ورسېږيو
C 6 H 5 Br  2Na 
C 6 H 5 Na  NaBr

C 6 H 5 Na  BrC 2 H 5 
C 6 H 5  C 2 H 5  NaBr
٤و د اروماتٌک اسٌدونو له القلً مالګو څخه ،پدې ډول چې هغوى له القلً او ٌوا
سوداالٌم سره ګډ او بٌا ئې د تودوخې تر اغېزې الندې وٌلې کړيو

 NaOH

 Na2Co3

-CooNa
ضٕدٚى بُسٔآت

 ٥و د نامشووبوع اروماتٌووک اسووٌدونو لووه دي کاربوکسٌلشوون څخووه هووم دا ترکٌبونووه
السته مراتالى شًو
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 CO2

CH  CH 2

تٕدٔخّ

C  CH  COOH

ضټبٚر(ٍٚضټېر)ٍٚ

ضُٛبيٛک اضٛذ

فزيکي خاصيتونه
بنزٌن او د هغه نږدې مشتقات بٌرنګه ماٌعات دي چې ځانګړي بوٌونه لري ،خو
د هغوى لووړ اسوتازي بٌوا جامود ترکٌبونوه دي چوې د دې ترکٌبونوو د وٌلېکېودو او
اېشېدو تودوخې د هغوى په اړوند داړخ ځنځٌرونو په څرنګووالً او ځواى پوورې
اړه لريو هغه اٌزومٌرونه چې د اړخ ځنځٌرونه ئې څانګې لرونکوً وي د خپلوو
اړوندو نارمل حالتونو په پرتله ئې پورتنى تودوخې ټٌټې دي ،پارا اٌزومٌرونوه د
وٌلېکېدو ډېرې لوړې تودوخې لريو د بنزٌن د اېشوېدو تودوخوه  80,1Coپوه داسوې
حال کوې چوې د هکوزان د اېشوېدو تودوخوه  68,8Coدهو هغوه اٌزومٌرونوه چوې څوو
رادٌکووال لرونکووً دي د ٌووو رادٌکووال لرونکووو پووه پرتلووه د اېشووېدو لوووړې تووودوخې
لووريو کووه رادٌکالونووه سووره نووږدې شووً د هغوووى د اېشووېدو تووودوخې النوووری هووم
لوړېږيو
د اروماتٌوک هاٌوودروکاربنونو کثافتونوه او د انکسووار ضورٌبونه د پووارافٌنً او الووً
سکلٌکً هاٌدروکاربنونو په پرتله ډېر لوړ ديو
په الندې جدول کې د دې لوړۍ هاٌودروکاربنونو ځٌنوې فزٌکوً خاصوٌتونه پوه ښوه
توګه تر کتنې الندې نٌول کېداى شًو
کثافووووووووووووووووت د اېشووووووووووووووووووووېدو د ولٌلېکېوووووووووودو
په d 420
تودوخه په  C oتودوخه په C o

0.879
0.866
0.866

80.1
110.6
136.2

+5.5
-95
-94

0.896
0.881
0.854
0.861
0.862
0.906
0.930

144.4
139.1
138.4
159.2

-25
-47
+13
-99

152.4
145.0
142.0

-96
-31
-45

نوم
Benzene
Toluene
Ethylbezene
)Xylene (dimethylbenzene
ompPropylbenzene
)Cumene (isopropylbenzene
)Styrene (vinylbenzene
Phenylacetylene
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د بنزين او د هغه هومولوګ بهير کيمياوي خاصيتونه:
بنزٌن ٌو مشبوع بٌعت لري ،په داسې حال کې چې د هغه )  (C6 H 6ترکٌب په
روښووانه توګووه ٌووو غٌوور مشووبوع ترکٌووب دى (د هکووزان پووه پرتلووه د شووپږ اتومووه
هاٌدروجنونو کم درلودونکى دى) ،دا ځکه چوې هغوه ترکٌبوً تعوامالتو توه موٌالن
لري او د آکسٌدٌشنً تعامالتو په سرته رسولو کې مقاومت کويو دا هم څرګند ده
چ ې جمعً تعامالت په ستونزمنه توګه سورته رسووي او دهغووى د سورته رسوولو
لپاره ځانګړي شر ونه پکار ديو الکتروفٌلً ترکٌبً تعامالت د دې بهٌور خوورا
مهم او په زړه پورې تعامالت ګ،ل کېږي ،په همدې ډول اروماتٌک ترکٌبونوه پوه
نوکلٌوفٌلً او رادٌکالً تعامالتو کې هم ګډون کويو

د ترکٌبً تعامالتو څېره په الندې ډول د  xyپه مالٌکول کې چې ٌ Xوه
الکتروفٌلً برخه او ٌ y و انٌون دىو او د هغوى ٌو له بله څخه بېلېدنه دا ډول


x   y 
xy 


دهو
څرګندېږي چوې دلتوه الکتروفٌلوً برخوه د ارومواتٌکً هسوتې پوه  الکترونونوو
اغٌزه کوي ،چې په دې ډول په هسته کې په تٌت شوو الکترونونو دا اغٌزه داسې
سرته رسېږي چې په پاٌله کې  کومپلکو په دې ډول جوړېږيو

X 

X
 -πکٕيپهکص

دلته د کړۍ د شپږ  الکترونو څخه چې په ٌوه کاربنً اتووم پوورې اړونود دى
ٌوه نوې کووالنسً  -бاړٌکه جوړېږي چې پکښې خامخا دوه الکترونونوه برخوه
اخلًُ نور څلور الکترونونوه د کوړۍ پوه پنځوو کواربنً اتومونوو پوورې اړونود پاتوه
کېږي او په پاٌله کې دلته  -бکومپلکو داسې جوړېږيو

H
X

X


 -бکٕيپهکص
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رامنځته شوى کواربونٌم آٌوون د شوپږو ٌواد شووو کواربنً اتومونوو لوه ډلوې څخوه د
 SP 2هاٌبرٌدٌزٌشوون څخووه  SP 3هاٌبرېدٌزٌشوون تووه اوړي چووې د ٌوووه تترائٌوودرال
حالوت لرونکووى دىو اروماتٌووک کووړۍ دلتووه د ځووان ثبووات بېرتووه توور السووه کوي،نووو
ځکه پروتون جال او اروماتٌک ب،ه غوره کوي و

H

X



H 

په پاٌله کې بېل شوى پروتون له  y انٌون سره اړوند ترکٌب جوړويو


 Hy
x   y  

بنزٌن په ښه توګه ترکٌبً تعامالت سرته رسوي دا ځکه چې دلته ډېر انورژي توه
اړتٌا نه لٌدل کېږيو هغه کٌمٌاوي مواد چې د زٌوات انورژي لرونکوً دي ،لکوه د
آزاد کلورٌن اتومونه ،د لمر د وړانګو تر اغېزې الندې او همدارنګه هاٌدروجنً
اتومونه د کتلسوت تور اغېوزې النودې لوه بنوزٌن سوره پوه ښوه توګوه تعوامالت سورته
رسوووالى شووً ،پووه دې ډول تعاموول کووې د ډېوور انوورژي لرونکووى اوزن هووم ګووډون
کوالى شًو
پورتنً ډول تعامالت چې اروماتٌک بهٌر ئې سرته رسووي پوه صوناٌعو او کٌمٌوا
پوهنه کې ډېر زٌات اهمٌت لري ،خو ډېر نامتو ئې په الندې ډول څرګندووو
٣و ناٌترٌشوون :ناٌترٌشوونی تعاموول د نوواٌترو ګووروپ   NO 2 پوور بنسووټ سوور تووه
رسېږيو که د ګاټه ناٌترٌک اسوٌد ګډولوه لوه سولفورٌک اسوٌد سوره بٌوا پوه پوام کوې


ولرو نو د ناٌترٌشنً عمل په پاٌله کې ناٌترونٌم آٌون )  ( N O2پدې ګډوله کوې دا
ډول جوړېږيو



 N O2  2HSO4    H 3O
HNO3  2H 2 SO4 

ْبٚذرٔکطَٕٛى إٌٓٚ

َبٚترَٔٛى إٌٓٚ

منځته راغلً نٌترونٌم آٌون بٌا په اروماتٌک هاٌدروکاربن ٌرغل کووي او د 
الکترونونووو درٌووځ توور اغېووزې النوودې نٌسووً ،دلتووه لووومړۍ  کووومپلکو او بٌووا

وروسته  -бکومپلکو (کاربونٌم آٌوون) چوې دنٌتورو ګوروپ او کواربنً اتووم تور
منځ د کووالنسً اړٌکې د جوړېدو المل ګرزي منځته راځًو
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په وروستً پړاو کې د  HSO 4له پروتون سره ٌو ځاى او اړوند ترکٌب جوړوي
چې د دې تعامل بله څرګنده برخه نٌترو ترکٌب دىو
H





NO2

پّ کًّ چټکتٛب

NO2

C6 H 6 

NO2

 -πکٕيپهکص

کبربَٕٛى إٌٓٚ

HS 0

4

H 

No2

H



پّ چټکNo2 ٙ

پورتنۍ تعامل په شٌماتٌک ډول داسې لٌکل کېږيو

ArH  HONO 2 
 ArNO 2  H 2O
په پورتنً تعامل کې د اوبو شته والى د تعامل د درېدو المل ګرزي ،دا ځکه چې
بېرته ناٌترونٌم آٌون جوړېږيو لدې امله پدې مخلوو کوې د وووګړو اسوېد ٌوو څوه
زٌات اچول کېږي تر څو اوبه د هغه په مرسته ج،ب او وزغملې شًو
 ۲و هلوجنېشوون :د کتلسووت پووه شووتوالً کووې هلوجنونووه د بنووزٌن پووه کووړۍ کووې ځوواى
نٌوولى شوًو د المووونٌم او اوسوپنې هالٌدونووه دلتوه د زٌووات پوام وړ ګ،وول کېوږي چووې
هغوى دا دى AlCl 3 , AlBr3 , FeCl 3 , FeBr3 :او داسې نورو
دا هوووم څرګنوووده ده چوووې کتلسوووتونه د الکتروفٌلٌوووک زراتوووو فعالٌوووت زٌووواتوي او د
هلوجنً اتومونو تر منځ پوالراٌزٌشنً عمل پٌاوړۍ کوويو د سواري پوه توګوه پوه
انهاٌوودروز المووونٌم کلوراٌوود کووې د المووونٌم اتوووم چووې پووه خپوول وروسووتً موودار کووې
ٌوووازې  ٦الکترونونووه لووري چووې د کلووورٌنً اتوووم د آزادې الکترونووً جوووړې پووه
مرسته خپل اوکتٌت پوره کويو دلته د کلورٌن د مالٌکول دوهم اتوم مثبت چوار
غوره کوي او پدې ډول ئې الکتروفٌلً خاصٌت ال نور هم پٌاوړى کېږيو

انهاٌدروز فٌرٌک کلوراٌد هم پدې عمل کويو
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H

- ....
FeCl3

FeCl4

Cl

Cl

Cl

دکتهطت دګډٌٔ ضرِ
 - کٕيپهکص

HCl

FeCl3

Cl

کهٕربُسٍٚ

د هلوجنونو فعالٌت په پورتنً ډول تعامالتو کوې د دې بهٌور پور بنسوټ والړ دی:
F2  Cl 2  Br2  I 2

دا چې فلورٌن ډېر زٌات کٌمٌاوي فعالٌت څرګندوي نوو ځکوه ئوې مشوتقات هوم پوه
عام ډول په غٌر مستقٌم ډول السته راوړل کېږي ،په داسې حال کوې چوې نٌوه پوه
نېغه آٌودٌنٌشن هم ښه پاٌله نلري او اړوند ترکٌبونه په ښه توګه السته نه راځوً،
نووو ځکووه هووم د آٌووودٌن د خووورا کووم فعالٌووت لووه املووه د هغووه اړونوود مشووتقات ددې
ازوترکٌبونووو پووه مرسووته السووته راتووالی شوویو کلووورٌن او بوورومٌن لووه اروماتٌووک
ترکٌبونو سره د رادٌکال تعامل پر بنسټ د تودوخې ٌا روښنائً تر اغٌزې الندې
د هاٌدروجنً اتومونو ځاٌونه په اړخ پورې نښتً ځنځٌر کې او ٌا له کوړۍ سوره
د جمعً تعامل په پاٌله کې اړوند ترکٌبونه جوړويو
 ١و سلفونېشن :دلته د سلفو ګوروپ د بنوزٌن پوه کوړۍ کوې د هاٌودروجن اتووم ځواى
نٌسًو خوبٌاهم د پام وړ خبره دا ده چې کوه د توودوخې تور اغېوزې النودې ګاټوه د
ګوګړو اسٌد او ٌا اولېم له اړونود اروماتٌوک هاٌودروکاربن سوره ګوډ شوً نوو بٌوا د
الندې تعامل پر بنسټ اروماتٌک سلفونٌک اسٌد جوړېداى شًو

H2O

SO3H
HOSO3H
بُس ٍٚضهفَٕٛک اضٛذ

سلفونېشوونً تعاموول ،هلوجنٌشوونً او ناٌترٌشوونً تعووامالتو تووه چووې رجعووً دي کوووم
ورته والى نلريو
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SO3H

بړاشH2O ،

H2SO4

180°C

٤و دا چې د الکاٌل ګروپ دلته په اروماتٌک کړۍ کې ځواى نٌسوً نوو ځکوه دغوه
تعامل ته هم د اروماتٌک ترکٌبونوالکاٌلٌشن وٌل کېږيو د اړوندو ترکٌبونو السته
راتلل په دې ترکٌبونو کې له دوه الرو سر ته رسېږيو
الف) د فرٌدل کورفتو ( )٣٨٦٦د تعامول پور اسواو اړونود ترکٌبونوه د انهاٌودروز
المووونٌم هالٌ و دونو توور اغٌووزې النوودې دالکاٌوول هالٌوودونو او بنووزٌن لووه تعاموول څخووه
السته راځًو
CH2-CH3

CH3-CH2Cl
بی أبٕ AlCl3

+HCl

لکه چې مخکښې مو هم ووٌل دلته هم کتلسوت پوه الکاٌلٌشونً تعامول کوې د اړونود
ترکٌب ق بٌت زٌاتوي او دا ډول ښودل کېږيو


+



AlCl 3
CH 3  CH 2  Cl 
CH 3  CH 2  Cl ...AlCl 3 
CH 3  CH 2 ....AlCl 

+AlCl4

H

+CH -CH ...AlCl
4

2

3

CH2-CH3
CH2-CH3
+AlCl3+HCl

ب) د اولٌفٌنونووه پووه مرسووته د بنووزٌن الکاٌلېشوون :د اولٌفٌنونووه پووه مرسووته د بنووزٌن
الکاٌلېشووون د ځٌنوووې کتلسوووتونو لکوووه الموووونٌم کلوراٌووود ،بوووورون توووراى فلوراٌووود،
فوسفورٌک اسٌد په شتوالى کې سرته رسېږي،لدې تعامل څخه پوه صونعت کوې د
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اٌتاٌل بنزٌن او اٌزوپروپاٌل بنزٌن ( )Cumeneد السته راوړلو لپاره ډېره ګټوه
اخٌستل کېږيو
CH2=CH3
+CH2=CH2
اتهٍٛ
اٚتبٚم بُسٍٚ
CH3-CH-CH3

+CH2=CH-CH3

پرٔپبپهٍٛ

Cumene

د پورتنً تعامل مٌخانٌکٌت هم پودې پوورې تړلوى دى چوې څنګوه اسوٌدي پروتوون
داولٌفٌن له مالٌکول سره کاربو نٌم آٌوون جووړوي ،چوې بٌوا وروسوته پوه خپول وار
سره هغه له بنزٌن سره تعامل کويو

CH 3  CH  CH 2  H  
CH 3  CH   CH 3

CH-CH3+H
CH3

H

CH-CH3

CH-CH3

CH3

CH3

٥و د اسٌلېشن له الرې هم د اروماتٌک بهٌر هاٌدروکاربنونه او د هغوى مشتقات
السته راتالى شًو په دې تعامل کې د اسٌل  R C  0ګروپ اروماتٌک کړۍ
ته ننوزي او د دې تعامالتو پاٌله کېتونونه ديو اسٌلً عاملونه دلته اسٌد
کلوراٌدونه ٌا انهاٌدر اسٌدونه دي چې د انهاٌدروزالمونٌم کلوراٌد په شتوالً کې
تعامل پاى ته رسوالى شًو
C

O

R

R-C-Cl

O

کٛتٌٕ
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د اروماتيک هايدروکاربنونو جمعي تعامالت
 ٣و هاٌدروجنٌشوون :د دې لووړۍ ٌووو پووه زړه پووورې تعاموول ګ،وول کېووږيو دا تعاموول د
سانتً ګراد په  ٣٥٣درجې د نکل په شتوالً او د سانتً ګراد په  ٥٣درجو کوې
د پالتٌن په شتوالً کې چې د کتلستونو رول لوبوي سرته رسېږيو
CH2
CH2

H2C

CH2

H2C

3H2

CH2

بُسٍٚ

ضکهْٕکساٌ

Na, NH3
Li, RNH2

پورتنً تعامل ته ورته تعامل هلوجنونه (کلوورٌن ،بورومٌن) هوم سورته رسووي او
پدې هکله پخوا مو ووٌل چې د لمر وړانګو تور اغٌوزې النودې (د مواوراى بونف
وړانګو تر اغٌزې الندې) هغه دا ډول سر ته رسېږيو
CCl

CH

CHCl

CH

CH

CCl

ClC

-3HCL

CH

ضًٛٛترٚک ترای کهٕربُسٍٚ

CHCl

CHCl

CHCl

CHCl

CH

CH
h.

CHC
l

+3Cl2

CH

HC
CH

ْکساکهٕر ضکهْٕکساٌ

په همدې ډول دنورو غٌر مشبوع ترکٌبونو په څېر بنوزٌن لوه اوزون سوره تعامول
کوي او تراى اوزوناٌد جوړوي دا ترکٌب ډېر زٌات چاودٌدونکى ترکٌب دىو که
اوبه ور ورسېږي نو بٌا ژر تر ژره په درې مالٌکوله ګالى اوکسل بدلېږيو
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O
CHO

O

CH

CHO

CHO

CHO

3H2O2 CHO

O

CHO

O

CH
O

O

HC

CH

3O3

CH

CH

O
CH

HC

HC

HC

HC
HC

O

O

گالی أکطم

بُس ٍٚترای أزَٔبٚذ
O3
OO
أٚب دا ډٔل 3H-C-C-H+3H2O2

3O3

O3

C6H6

O3

اکسيدېشني تعامالت
په اروماتٌک ترکٌبونو کې د بنزٌنً کړٌو زٌات مقاوموت چوې د آکسٌدٌشون عمول
پووه غبرګووون کووې ئووې ښووئً ،د دې ترکٌبونووو د خووورا مهمووو خاصووٌتونو څخووه ګ،وول
کېږيو
هغه آکسٌدٌشن کوونکً ترکٌبونو لکه ناٌترٌک اسٌد ،د کرومٌک اسٌد مخلو  ،د
پوتاش و ٌم پرمنګنووات محلووول او هاٌوودروجن پراوکسوواٌد پووه عووادي شووراٌ و کووې پوور
بنزٌن هې اغېزه نلريو بنوزٌن د پوارافٌنً هاٌودروکاربنونو پوه پرتلوه هوم د آکسوٌد
کوونکو معرفونو په غبرګون کې ال زٌات مقاومت لريو لدې څخه دا څرګندېږي
چې اروماتٌک ترکٌبونه له هغو ترکٌبونو سره چې دوه ګونې اړٌکې لري ،توپٌر
لريو کله چې په لوړه تودوخه  400Coدونادٌم پنتااوکساٌد کتلسوت پوه شوتوالى کوې
اتموسفٌرٌک آکسٌجن اغېزه وکړي نو انهاٌدراٌد مالٌئٌک اسٌد السوته راځوً چوې
له دې تعامل څخه په صنعت کې ډېر کار اخٌستل کېږيو
O
C
O
C
O

CH

O2

CH

يبنٛئٛک اضٛذ
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که بنزٌنً کړۍ د اړخ ځنځٌر لرونکوې وي او ٌوا پوه بول عبوارت پوه کوړۍ پوورې
الکاٌوول رادٌکووال نښووتی وي ،نووو د آکسٌدېشوونً معوورف توور اغېووزې النوودې دا ډول
ځنځٌرونه اوکسٌداٌز کېږيو
دا چووې د اړخ ځنځٌوور څووه ډول دى ،پووه هوور ډول د قوووي او ځواکمنووو آکسٌدېشوون
کوونکو تر اغېزې الن دې هغه شولېږي او پوه کوړۍ پوورې نښوتۍ کواربنً اتووم پوه
کاربوکسٌل بدلېږي او د بنزٌنً کړۍ کاربن هٌ تغٌٌر ٌا بدلون نه مومًو
هغه بنزٌنً هومولوګونه چې د اړخ ٌوازې ٌو ځنځٌر ولري د آکسٌدېشن عمل په
پاٌله کې له هغوى څخه ٌو اساسه اسٌد (بنزوئٌک اسٌد) السته راځًو
CH3
CH3

CH3

COOH
][O

CH

Cumene

][O

Toluene

Benzoic acid

هغووه هومولوووګ اروماتٌووک ترکٌبونووه چووې د اړخونووو دوه ځنځٌرونووه ولووري نووو د
پورتنً تعامله پاٌله داى بسٌک اسٌدونه ديو
COOH

CH3
][O

CH3-CH-CH3

پبرايٛتبٚم اٚسٔپبٚم بُسٍٚ

CH3
][O

COOH

تٛری فتبنٛک اضٛذ

CH3

پبراکطبٚهٍٛ

دا هووم باٌوود ووٌوول شووً کووه اٌتاٌوول بنووزٌن ٌووا دا ډول نووور الکاٌوول بنزٌنونووه د ه ووا د
آکسٌجن په مرسته اوکساٌد شوً ،هاٌدروپراوکسواٌدونه السوته راځوًو پودې تعامول
کووې د کووړۍ پوور بنسووټ او د اړونوود کوواربنً اتوووم د ځوواى لووه مخووې دکوواربن د 
موقعٌت په تعامل کې برخه اخلًو
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CH3 CH2

CH3 CH COOH
+O2

د پام وړ خبره دا هم ده چې که په کړۍ پورې د اړخ داسې ځنځٌر نښتۍ وي چې
درٌمې رادٌکالً حالت ولري نو دلته د آکسٌدېشنً عمل په پاٌله کې له هغه څخوه
مخکووې بنزٌنووً کووړۍ آکسٌدېشوون کېووږيو د ډېوورو ځواکمنووو آکسووٌدانونو توور اغېووزې
النووودې د سووواري پوووه توګوووه د  RhO 4مخلووووو لوووه  NaOClسوووره کووووالى شووووً
سکلوهکزاٌل بنزٌن په سکلوهکزان کاربوکسٌلٌک اسٌد اوکسٌدېشن کړيو

RhO4;NaIO4
COOH

په بنزين کې د الکتروفيلي تعويضي ګانو لورۍ نيول (توجيه کېدل)
ډېرې څېړنې سرته رسېدلې تر څو د بنزٌن په کړې کې د تعوٌضً ګوانو د ځواى
پوووور ځوووواى کېوووودو څرګنوووووالى و څېووووړي ،پوووودې الره کووووې د جرمنووووً سوووواٌنو پوووووه
( )Hollimanهلې ځلې چې په  ٣۳پېړۍ کې ئې کړې دي د ٌادونې وړ ديو
مخکې مو هم ووٌل چې ٌو تعوٌضه بنزٌنً ترکٌب اٌزومٌور نلوري او د کوړۍ پوه
شووپږګونو کوواربنً اتومونووو پووورې پووه ٌووو ډول هوور چېوورې چووې وي نښوولًو کووه پووه
نوموړې کړۍ دوهم اٌزومٌرو رزٌات شً ،نو بٌا دلتوه درې ډولوه (اورتوو ،مٌتوا،
پارا) اٌزومٌرونه جوړېږيو
پووه کووړۍ کووې د نوووي اٌزومٌوور ننوتوول او پووه ځووانګړې توګووه د نوووى الکتروفٌلووً
تعوٌضوووً ننوتووول دغوووه کوووړۍ توووه د هغوووه تعوٌضوووً پوووه بٌعوووت او څرنګووووالً او
همدارنګه د مخکنً تعوٌن ٌا لومړي تعوٌن چې ال پخوائې په کړۍ کوې ځواى
نٌولى دى په څرنګوالً پورې اړه لريو په بل عبارت په اروماتٌک کوړى کوې د
تعوٌضً ځاى په ځاى کېدل په غوڅوه توګوه د مخکنوً تعووٌن پوه اغېوزه پوورې
اړوند دي نو ځکه دا له وراٌوه څرګنودېږي چوې دوهوم ننوتوونکً تعوٌضوً بوه پوه
اروماتٌک کړې کې څرنګه ځاى نٌسً او کوم لورۍ به نٌسًو
د لوري نٌوونکً څرنګوالً له مخې تعوٌن ګان په دوه ډلو سوره وٌشول کېوږيو
دا وې په بنزٌنً کړۍ کې د الکتروفٌلً تعوٌن ګانو په اړوند پدې ډول دي:
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لومړۍ ډول لوري نٌوونکً (توجٌه کېدونکً) تعوٌضوً خپول ځواى پوه اورتوو او
پوووووووووووارا موقعٌوووووووووووت کوووووووووووې ځانتوووووووووووه غووووووووووووره کووووووووووووي او هغووووووووووووى دا دي
;  OH  NH 2 ,  NHR ,  NR2هلوجنونه او داسې نورو
دوهم ډول لوري نٌوونکً تعوٌن ګان چې په مٌتا موقعٌت کې ځانته ځاى غوره
کوووووووي او د مٌتووووووا لوووووووري نٌوونکووووووو پووووووه نومونووووووو سووووووره ٌووووووادېږي ،دا دي:
 CF3 ,  NO2 ,  SO3H , COOH , CNاو داسې نورو
دا هم باٌد ووٌل شً چې تعوٌن ګان په م لق ډول هم ځاى نٌوونکً نودي ،کلوه
نا کله درې واړه (مٌتا ،اورتو ،پارا) تعوٌضً ټول سره ٌو ځاى السوته راځوً او
کله هم دوه ډوله لوه بول ډول څخوه زٌوات او ٌوا هوم بور عکوو لوږ وي چوې پوه هور
صورت دا هم جوته ده چوې د حول کووونکً ،د کتلسوت او د تعامول د چواپٌلاير پوه
څرنګوالً پورې اړه لريو
که د لوري نٌونکو په اړوند ٌو څه نور مخ ته الړ شو داسې هم وٌالى شو چې د
هغوى د ښې کتنې او څٌړنې په موخه هغوى پدې ډول په دوو ډلو وٌشوو لومړۍ
ډله تعوٌضً ګان الکترون ورکوونکً ٌا لوه ځانوه د الکترونوً ورٌځوې د تکواثف
لرې کوونکً تعوٌن ګان دي چې په څرګند ډول الکترونونه له ځانه لرې کووي
او هغوى دا دي:
OH , OR , RCOO, SH , SR, NH 2 , NHRNHCOR, NR2 ,  N  N , CH 3 , CH 2 R, CR3 ,
F , Cl , Br , I
دوهمه ډله لورۍ نٌوونکً تعوٌن ګان د اتومونو هغه ګروپونوه دي چوې کووالى
شً الکترونونه له بنزٌنً کړۍ څخه ک کړي او هغه دا تعوٌضً ګان دي:

SO3H , NO 2 ,CHO ,COR ,COOH ,COOR ,CN ,CCl 3 , ....

د ډېرو څېړنو په لړ کې څرګنده شوې ده چې اورتو او پارا لورۍ نٌونه اصالً له
ځانه الکترون لرې کوونکې عملٌه ده چوې بنزٌنوً کوړۍ توه الکترونوً ورېوځ ور
ک کاږي ،په داسې حال کې چې مٌتا لوورۍ نٌونوه بٌوا د نومووړې کوړۍ څخوه د
ٌادې شوې ورېځې را ځانته کول ٌا راک کول ديو کوه د بنوزٌن پوه کوړۍ کوې د
الک ترونً ورېځې تکاثف کموالى ومومً نو بٌا د دې کړۍ فعالٌوت د الکتروفٌلوً
تعوٌضً تعامالتو په اړوند هم کمېږيو
څرګنده خبره ده چې په اورتوو او پوارا موقعٌوت کوې الکترونوً تکواثف د پورتنٌوو
م البو په پام کې لرلو سوره زٌواتېږي نوو ځکوه هوم الکتروفٌلوً ګروپونوه پوه دغوه
ځاٌونو کې ژر خپل موقعٌت اختٌارويو
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CH3

CH3

CH3

NO2
HNO3

HNO3

NO2

نو که چېرې بٌا ٌو مٌتا تعوٌضى په بنوزٌن کوړۍ کوې وجوود ولوري نوو د پوورتنً
تعامل په پوره غبرګون د اورتو او پارا موقعٌوت څخوه الکترونوً تکواثف کمېوږي
نو به ځکه خامخا تعوٌضً په مٌتا موقعٌت کې ځاى په ځاى کېږيو د سواري پوه
توګه مٌتا اٌزومٌر له هر څه د مخه د ناٌترٌشن په عملٌه کې داسې منځته راځًو
NO2

NO2

HNO3
NO2

هغه ق بً ٌا پوالر کٌمٌاوي ترکٌبونوه چوې معمووالً لوه اروماتٌوک ترکٌبونوو سوره
تعامل کوي په دوو ګروپونو وٌشل کېږي چې الکتروفٌلً او نوکلٌوفٌلً ترکٌبونه
دي او هغه کٌمٌاوي تعامالتً الرې چارې چې پودې چوکوات کوې پوه اروماتٌوک
ترکٌبونو کې ډېرې زٌاتې او د پام وړ دي ،الکاٌلٌشنً ،هلوجنٌشنً ،سولفونېشنً
او ناٌترٌشنً تعامالت دي چې دا ټول ٌاد شوي تعوامالت د الکتروفٌلوً ترکٌبونوو
سره سرته رسوېږي ،خوو دا هوم باٌود ووٌول شوً چوې د نوکلٌووفٌلً ترکٌبونوو سوره
تعامالت هم په زړه پورې ګ،ل کېږي د ساري په توګوه لوه  NaOHاو NH 2 Na
سره د اروماتٌک ترکٌبونو تعامالت او داسې نورو
لکه مخکښې مو چې ووٌل لوومړۍ ډلوه لووري نٌووونکً الکتروفٌلوً تعوامالتو توه
آسانتٌا ور په برخه کوي ،دا ځکه چې نوى تعوٌضً په آسانً سره پوه اورتوو او
پارا موقعٌت کې ځاى نٌسًو
دوهموه ډلوه لوووري نٌووونکً تعوووٌن ګوان الکتروفٌلووً تعوامالت لووه سوتونزو سووره
مخامخ کوي ،هغوى نوي تعوٌضً مٌتا موقعٌوت توه توجٌهوه او ځکوه نوکلٌووفٌلً
آسانتٌا رامنځته کويو
پر لوست ل شوو مثالونو برسېره الندنً نور مثالونه هم تر څٌړنې الندې نٌسوو
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OH
NO2

NO2

NO2

أرتَٕٛترٔفُٕٛل

HONO2

HONO2

OH

NO2

َٛترٔبُسٍٚ

يٛتبدای َٛترٔبُسٍٚ
NO2

پبراَٛترٔفُٕٛل

په همدې توګه لکه په پورته ډول چې څرګنده شوه په دوهمه ډله لووري نٌوونکوو
کی چوې الکتروفٌلوً خصوصوٌت لوري تعامول پوه سوتونزمنه توګوه سورته رسوېږي
ٌعنی لورۍ نٌو ونکى عمل په مٌتوا موقعٌوت کوې سورته رسوېږيو کوه تعوٌضوى لوه
ل وومړۍ ډلووې څخووه وي او تعاموول کوووونکی ترکٌووب نووو کلٌووو فٌلووً وي نووو لووورى
نٌوونکى مٌتا موقعٌت ته ځًو بٌا هم په کلکوه باٌود پوه ٌواد ولورو چوې پوه پورتنٌوو
ډول ډول تعوٌضً تعامالتو کې زٌات وخت د تعامول پوه چواپٌلاير کوې درې واړه
پوه وډولوه توګو ه رامنځتوه کېوږي او دلتووه نوو د تعامول ځانګړتٌوا او شورائ د زٌووات
اهمٌت وړ ديو ځٌنې اروماتٌک ترکٌبونو ته په الندې ډوله کتنه کوو:
بنوووزٌن او د هغوووه د هومولوګونوووو صووونعتً پکارونوووه :د ( )Pitډبووورو سوووکارو او
پتوووورولٌم د اروماتٌووووک ترکٌبونووووو خووووورا مهمووووې سوووورچٌنې ګ،وووول کېووووږيو پووووه
 1000  1200Coتودوخوووه سوووره لوووه پٌوووت څخوووه نوووږدې پوووه سووولو کوووً  ٦٥برخوووې د
 ، Coke gasد ډبرو سکارو قٌر ،امونٌا او داسوې نوور ترکٌبونوه تور السوه کېوږيو
نوځکه وٌالى شو چې د اروماتٌک ترکٌبونو خورا لوٌه سورچٌنه د ډبورو سوکاره
دي ،د کو د غاز  Coke  gasهمدارنګه د سونګ موادو په توګه هم پکارېږي
په هغوه کوې مٌتوان ،هاٌودروجن ،کواربن مونواوکسواٌد ،اتلوٌن ،اسوتلٌن ،نواٌتروجن،
هاٌدروسٌانٌک اسٌد ،کاربن داى اوکساٌد او داسې نور برخه لريو
د ډبرو سکارو -قٌر ډوله ماده  Coal tarچې ٌووه توور رنګوه نصووارى ګاټوه تٌول
ډوله له اوبو څخه درنده ماده ده ٌو ځانګړى بوي لري ،د هغوه جوړښوت پوه هغوه
تودوخه پورې اړه لري چې د هغه د پاکولو په مهال هغه ته ورکول کېږيو
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له  500Coڅخه په کمه تودوخه ،پدې مانا چې په ټٌټوه تودوخوه لوه هغوه څخوه هغوه
قٌر ډوله ماده بېلېږي چې زٌات شمېر الکانونه او سکلو الکانونه لريو په 1000Co
او ٌا له هغه څخه په لوړه تودوخه ،له هغه څخه زٌات شمېر اروماتٌک ترکٌبونه
(شمٌر ئې له  ١٣٣څخه هم زٌات دى) السته راځًو که لږ نور هم هغوه پوه ځٌور
سره تر څېړنې او کتنې الندې ونٌسو ،نو وٌالى شو ،چې د ډبرو سکارو لوه قٌور
ډوله مادې څخه د تق ٌر په مهال الندې ډول ډول ترکٌبونه تر السه کېداى شًو
٣و سپک تٌل :د تق ٌر په پروسه کې تر  170Coپورې السوته راځوً چوې پوه هغوه
کې بنزٌن ،تولوٌن ،کساٌلٌن ،سټاٌرٌن ،اٌتاٌل بنزٌن ،پٌرٌدٌن او داسې نور برخوه
لريو
o
o
۲و منځنً تٌل :له  170  240Cپورې هغوى د تق ٌر عمل په پاٌله کې تر السوه
کېږيو پدې فرکشن کې نفتلٌن ،فٌنول او کرٌزول ونډه لريو
١و درانووده تٌوول چووې د تووودوخې لووه  240o  270Coواټوون کووې د نفتلووٌن او دهغووه د
مشتقاتو په لرلو سره تق ٌر کېږيو
o
٤و انتراسٌن :دا فرکشن چې د تودوخې په  270  360Cواټن کې تق ٌور کېوږي د
انتراسٌن ،فٌنانترٌن او داسې نورو لرونکى دىو
٥و رښتٌنۍ ثابت قٌر ( :)Pitchد تق ٌر د عملٌې وروسته جامد ډوله قٌوري مواده
ده چې دسړکونو او د ودانولو په نورو چارو کې ور څخه کار اخٌسوتل کېوږيو د
سوزېدونکو او داسې نورو موادو په څېر هوم ور څخوه کوار اخٌسوتل کېوداى شوًو
همدارنګه د دې فرکشون لوه وروسوتٌو برخوو څخوه آن تور دې چوې جامود کرسوتلً
مواد هم السته راځً ،کار اخٌستل کېږيو
هغه ترکٌبونه لکه فٌنول چې اسٌدي خاصٌتونه لوري د اوبلنوو القلوً محلولونوو پوه
مرسته له مخلو څخه ځانګړي کېږي او د پٌرٌدٌن په شان بٌوا قلووي ترکٌبونوه د
اوبلنو رقٌقو اسٌدي محلولونو لکه سلفورٌک اسٌد په مرسته ځانګړي کېداى شًو
که د ساري په توګه ٌو ټن د ډبرو سکارو قٌر بٌا تر څېړنې الندې ونٌسوو او لوه
هغه څخه ځانکړي ډول ډول ترکٌبونه بېل کړو نو به له هغه څخه  ٣٦کٌلوګرامه
بنوووووزٌن 2,5 ،کٌلوګراموووووه تولووووووٌن 0,3 ،کٌلوګراموووووه کسووووواٌلٌن ،د 40  60kg
کٌلوګرامه نفتلٌن ،له  20 ,5کٌلوګرامه انتراسٌن او  20کٌلوګرامه هغه ترکٌبونه
چې فٌنولً بٌعت لري السته راځًو
په عضوي سنتٌز کې د  Cokeکٌمٌاوي صناٌعو زٌات شمېر موواد د ډېور اهمٌوت
وړ ګ،ل کېږيو په رښتٌا چې وٌالى شو چې په کٌمٌاوي صنعت کوې دا ترکٌبونوه
د ډېر زٌات اهمٌت وړ ترکٌبونه ګ،ل کېږي او په دغه برخه کې تل د هغه ٌوادون
کېږيو
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دا هووم باٌوود پووه ٌوواد ولوورو چووې د ٌووو لووړ اروماتٌووک ترکٌبونووو سوومبالوونکۍ مووواد د
تٌلونو د پاکولو پا چ،ولو په صناٌعو کې پېږنودل کېوږي چوې د زٌواتې پواملرنې وړ
ديو
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ېٕلَٛ ٍ پکبرٔل پّ الَذې ډٔل پّ ښّ تٕګّ تر کتُېې الَېذېٚپّ صُعت کې د بُس
.ٙکېذاٖ ش
O2

Maleic anhydride
O

CH C

O
CH C

O

Cyclohexane
H2

Hexachlorane
Cl2

C 6h6Cl6

Chlorobenzene

Phenol
OH

Cl

Nitrobenzene

Aniline

HNO3

NH2

NO2

Benzene
Benzaldehyd
e
CHO

Sacchari
nO

Toluene
CH3Cl

CH3

Trinitrotoluene
Alkylation

Ethylbenzene

CH2=CH2

Styrene
CH CH2

CH2 CH3

Phenol
Alkylation
CH3-CH=CH2

Cumene

OH
CH CH3
CH3

Acetone
CH3 C
0
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CH3

په بنزٌن بر سېره کساٌلٌن ،دورٌن ) Cyrine, (Dourineاو  Styreneد دې
لړې خورا مهم ترکٌب ونه ګ،ل کېږي چوې پوه عضووي سونتٌز او کٌمٌواوي صوناٌعو
کې د زٌات اهمٌت وړ ديو
اورتوکسوواٌلٌن د فتالٌووک انهاٌدراٌوود د السووته راوړلووو لپوواره پکووارېږي دا ترکٌووب د
مصنوعً رابر او پولً اٌستر د السته راوړلو په صناٌعو کې د تعامل اصلً ٌوا
لووومړنۍ عاموول ٌووا پٌوول کوووونکً بلوول کېووږيو پاراکسووٌلٌن د تېوورې فتالٌووک اسووٌد
)ٌ (C 6 H 4 COOH 2  4,1ووو مهووم ترکٌووب دى چووې د سوونتٌتٌکً سپ،سووٌو چووې د
تېراٌلن ( )Dacronپه سنتٌز کې لوى رول لري ،پکارېږيو
 –۵ ،٣،۲،٤( Dureneتترامٌتاٌل بنزٌن) چوې د پتورولٌم پوه کتلسوتً استحصوال
کې السته راځً د ځٌنې رابرونو او هغه پولً مٌرونو په السته راوړلو کوې چوې
حرارتً ثبات لري ور څخه کار اخٌستل کېږيو
 Cymeneهووم چووې د دې لووړۍ ٌووو مهووم ترکٌووب بلوول کېووږي د پارامٌتاٌوول اٌووزو
پروپاٌل بنزٌن په نوم هم ٌاد او په ځٌنو تٌلونو او توارپٌنونو کوې پٌوداکېږي چوې د
تٌرې فتالٌک اسٌد په السته راوړلو کې ور څخه زٌات کار اخٌستل کېږيو
وٌناٌل بنزٌن ٌا فٌناٌل اتلٌن چې د  Styreneپوه نووم سوره ٌوادېږيٌ ،وو ښوه بووى
لرونکى اوبلون ترکٌوب دىو دا ترکٌوب لوومړى ځول د  Styraxرابور څخوه السوته
راوړل شوو چوې د ډبورو سوکارو پووه قٌور ډولوه مواده کووې پٌودا او د سوپکو تٌلوو ٌوووه
برخه ګ،ل کېږيو په صنعت کې هغه د اٌتاٌل بنزٌن له دي هاٌدروجنٌشن څخه هم
په الو راځًو د هغه مهمه ځانګړتٌا دا ده چې داسې اروماتٌک ترکٌوب دى چوې
پووه کووړۍ پووورې تړلووۍ د اړخ ځنځٌوور ئووې هووم دوه ګووونې اړٌکووه لووريو دا ترکٌووب
پولٌراٌزٌشن تعامول سورته رسووالى شوً او د تعامول پوه پاٌلوه کوې پوولً سوټاٌرٌن
جوړېږيو
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اروماتيک هلوجني مشتقات
د کٌمٌوواوي خاصووٌتونو لووه مخووې د اروماتٌووک ترکٌبونووو هلوووجنً مشووتقات پووه دوه
ډوله ديو
 ٣و هغه هلوجنً مشتقات چې هلوجنً اتوم د هغوه پوه اروماتٌوک کوړۍ کوې ځواى
نٌولى ويو
 ۲و هغه هلوجنً مشتقات چې پوه څنوګ پوورې تړلوً ځنځٌور کوې د هلووجنً اتووم
لرونکً ويو
لکوووه مخک ښوووې چوووې موووو څرګنوووده کوووړې بنوووزٌن ٌووووازې ٌوووو ډول هلووووجنً مشوووتق
جوړوالى شً ،خو دا په هغه وخت کې ده چې په کړۍ کې ئې ٌو هلووجنً اتووم
ځاى ولريو که په بنزٌنً کوړۍ کوې دوه هلووجنً اتومونوه ځواى ولوري نوو بٌوائې
اٌزومٌرونه درې او په دې ډول د هغه دوه تعوٌضه مشتقات درې دي ،خو دا هم
څرګ نده ده چې دواړه هلوجنً اتومونه سره ٌو شانته ديو که هلوجنً اتوم په هوم
هغووه ٌووو ډول وي نووو درې تعوٌضووه ئووې څلووور ډولووه مشووتقات او پنځووه او شووپږ
تعوٌضه ئې ٌو ٌو ډول مشتقات لريو
تولوٌن بٌا څلور ډوله هغه مشتقات لري چې پکې ٌوازې ٌوو هلووجنً اتووم برخوه
لري او ٌو ئې هغه تولوٌنً مشتق دي چې هلوجنً اتوم ئې بٌوا د اړخ پوه ځنځٌور
کې ځاى په ځاى شوى دىو

يٛتب کهٕرتٕنٍٕٚ

پبرا کهٕرتٕنٍٕٚ

بُسائٛم کهٕراٚذ

أرتٕ کهٕرتٕنٍٕٚ

د السته راوړلو الرې چارې
 ٣و هلوووجنً مشووتقات د هلوجنونووو اواروماتٌووک ترکٌبونووو توور موونځ د نٌووه پووه نېغووه
تعامل په پاٌله کې السته راځًو دا تعامل په درې ګونو الرو چارو سرته رسېداى
شًو
الف :که هلووجن د دوه ګوونى اړٌکوې پور بنسوټ لوه ارومواتٌکً کوړۍ سوره تعامول
وکړيو
ب :که هلوجن د اروماتٌکً کړۍ هاٌدروجنً اتوم بدل او د هغه ځاى ونٌسًو
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 :که د اروماتٌک کړۍ د هاٌدروجن ځاى الکاٌل هالٌدي رادٌکال ونٌسًو
که هاٌدروجنً اتوم دکو م هلوجنً اتوم په مرسوته بودلېږي نوو دکتلسوت شوته والوى
هم هرو مرو کار دىو
FeCl3
C6 H 6  Cl2 
 C6 H5Cl  HCl

څرګنووده خبووره ده چووې پووه پووورتنً تعاموول کووې د اوسووپنې درې والنسووه کلوراٌوود د
کتلست په توګوه پکوارېږيو پوه همودي ډول د ځٌنوې نوورو فلزاتوو کلوراٌدونوه لکوه
(  AlCl 3 , SbCl 3 , SbCl 5او داسې نور) هم د کتلست په توګه پکارېوداى شوًو دلتوه
کتلسوت د هلوووجن د پوالرٌزٌشون لپوواره پکوارېږي چووې بٌوا پووه بنزٌنوً کووړۍ کووې د
الکتروفٌلووً تعاموول لپوواره الره برابوورويو د سوواري پووه توګووه د  FeCl 3پووه مرسووته
کلورٌنٌشن دا ډول دىو

او پدې توګه تعامل مخ په وړاندې ځًو
د اړخ د ځنځٌوور هلوجنٌشوونً عموول د بلشووتٌن د قووانون لووه مخووې د وړانګووو او ٌووا
تووودوخې توور اغٌووزې النوودې سوورته رسووېږيو پوودې ډول تعاموول کووې مٌخانٌکٌووت
رادٌکالً ديو دا موخه په تولوٌن کې په الندې ډول تر کتنې الندې نٌسو:
+Cl2

بُسٔترای کهٕراٚذ

ٔړاَګی ،تٕدٔخّ

+Cl2

بُسائٛم کهٕراٚذ

بُسٚهٛذ ٍٚکهٕراٚذ

+Cl2

أ
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کتهطت

پوووورتنۍ تعامووول د سووولفورٌل کلوراٌووود او بنوووزٌن تووور مووونځ د بنزائٌووول پراوکسووواٌد
(د کتلست په توګه) په شتوالً کې هم په ښه توګه سرته رسٌداى شًو
H CO  O

C

6 5
2 2
C 6 H 5CH 3  SO 2Cl 2 
C 6 H 5CH 2Cl  SO 2  HCl

دا چوې هلوجنونوه لوومړۍ ډلوه لوورۍ نٌووونکً دي نوو ځکوه دوهوم هلووجنً اتوووم د
هلوجنٌشن عملًٌ په پاٌله کې د پارا موقعٌت لورۍ نٌسًو
که پارافلور ،کلور بنزٌن بٌا هم کلورٌنٌشن شً نو درٌم اتوم هلوجن د کلورٌن په
غبرګون کې بٌا اورتو موقعٌت ته ځً ،نه دا چې د فلورٌن په غبرګون کې ځانته
د اورتوووو موقعٌوووت غووووره کوووړي ،دا ځکوووه چوووې فلوووورٌن زٌوووات مثبتٌوووت لوووري،
ٌعنېF>d :
Cl2
+HCl

 -۴،٣دای کهٕرفهٕربُسٍٚ

پبرافهٕرضهٕربُسٍٚ

 ۲و اروماتٌک هلووجنً مشوتقات هغوه وخوت هوم السوته راتوالى شوً چوې د بنوزٌن
کوووړۍ امٌنوووو ګوووروپ پوووه هلووووجنً اتووووم بووودل شوووً ،دلتوووه لوووومړۍ دي ازوترکٌوووب
جوړېږي او بٌا هر ډول هلوجنً مشتق چې وغوواړو د دې تعامول پوه مرسوته ئوې
السته راوړاى شوو

C6 H5Cl  N2
C6 H5 I  KCl  N2
C6 H5 Br  Cu2Cl2  N2

Cu2Cl2
C6 H5 NH 2 HONO2  HClC H N Cl
6 5 2

KI

Cu2 Br2

 C6 H5 F  N2  BF3
C6 H5 N2  BF4 

د هغه اروماتٌوک هلووجنً مشوتقاتو چوې هلووجنً اتووم ٌوې د اړخ پوه ځنځٌور کوې
ځوواى ولووري السووته راوړلووو ٌوووه بلووه ځووانګړې الره دا هووم ده چووې عملٌووه پووه اصوول
حقٌقووت کووې کلورمٌتاٌلشوون او اروماتٌووک ترکٌووب لووه فووارم الدٌهاٌوود او د مووالګې لووه
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اسٌد سره د کتلست په شتوالً کې   ZnCl 2 تعامل کوي او کلورمٌتاٌول ګوروپ د
اروماتٌک کړۍ د هاٌدروجنً اتوم ځاى نٌسًو
ZnCl 2
C 6 H 5  CH 2O  HCl 
C 6H 5CH 2Cl  H 2O

د دې تعامل مٌخانٌکٌت دا ډول دىو



 CH 2  O Z n Cl2
CH 2 O  ZnCl2 

-

فزيکي خاصيتونه
د بنزٌن ا و د هغوه د هومولوګونوو مشوتقات مواٌا (اوبلون) او ٌوا کرسوتلً ترکٌبونوه
دي ،د ساري په توګه پارا داى کلوربنزٌن ( دوٌلېکېودو تودوخوه ئوې  ) 53Coاو ٌوو
جامد کرستلً ترکٌب دىو
د دې ترکٌبونووو کثافتونووه لووه ٌوووه څخووه لوووړ دي ،د هغوووى د اېشووېدو تودوخووه لووه
فلورٌنً مشتقاتو څخه پٌل بٌا تر آٌودٌنً مشوتقاتو پوورې لووړېږيو هغوه هلووجنً
مشتقات چې هلوجنً اتوم په اروماتٌک کړۍ کې ولري ،بوى ئې هم ارومواتٌکً
وي ،په داسې حال کې چې هغوه هلووجنً مشوتقات چوې د اړخ پوه ځنځٌرونوو کوې
هلوجنً اتوم لري (د کړۍ څخه د  په موقعٌت کې) ،هغوى بلوسوونکې اغېزه
لري او اوښکې بهوونکى خاصٌت څرګندويو دا ډول ترکٌبونه په ټولٌزه توګه
( هر ٌو چې وي) په اوبو کې نوه حلېودونکً دي خوو پوه عضووي حول کوونکوو
کې حلېږيو
کيمياوي خاصيتونه
اراٌل ٌا ارٌل هالٌدي مشتقات د الکاٌل هالٌدي ترکٌبونو په پرتله ډېر ثابت او په
تعامالتو کې هغه ډول ګډون نکوي ،دا ترکٌبونه د سوودٌم هاٌدورکسواٌد ،د سوپٌنو
زرو لووه مووالګو ،سووٌاناٌدونو ،سوولفاٌدونو او سووودٌمً الکوالتونووو ٌووا امونٌووا سووره د
تعاموول توور هغووو شوور ونو النوودې چووې الکاٌوول هالٌدونووه تعاموول کوووالى شووً ،دوى
تعامل سر ته نه رسويو
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کلورٌا بروم بنزٌن ٌوازې د سانتً ګراد په  ١٣٣درجو سره د قلوٌاتو سره تعامل
کوي ،له دې څخه په کمه تودوخه هم د کتلست تور اغېوزې النودې لوه امونٌوا سوره
تعامووول کووووالى شوووًو د پوووودري موووو او ٌوووا د مسوووً موووالګو پوووه شوووتوالً کوووې پوووه
 180  200Co تودوخه سره هم هغه ډول تعامالت سرته رسووالى شوًو د تعامول
د چاپٌلاير شرائ په اروماتٌک ترکٌبونو کې د زٌوات اهمٌوت وړ ګ،ول کېږي،کلوه
نا کله داسې هم امکوان لوري چوې هغوه ګوروپ چوې کوړۍ توه ورننووزي د هلووجن
ځاى نه نٌسوً او خپول اړونود ترکٌوب پوه بول اٌزومٌوري موقعٌوت کوې جووړويو د
ساري په توګه د پاراکلورتولوٌن د هاٌدرولٌز په پاٌله کې په مساوي توګوه اړونود
اٌزومٌرونه جوړېږيو

)NaOH ; (H2O
340°C
50%
50%

پووه النوودې ځووانګړو شووراٌ و کووې پووه اسووتثنائً ډول د اورتوکلووورانٌزول څخووه د
اماٌنېشن په پاٌله کې مٌتا امٌنوانٌزول السته راځًو

)NaNH2 ; (NH3
-33°C

۲و اروماتٌک هلوجنً مشتقات له فلزاتو سره نږدې په ٌو ډول هغه شان تعامل
سرته رسوي ،کوم چې الٌفاتٌک دا ډول ترکٌبونه ئې سرته رسويو
C 6 H 5Br  Mg 
C 6H 5MgBr

له دې الرې کوالى شو چې د هلوجن په ځاى داسې نوور ګروپونوه هوم ځواى پور
ځاى کړو د ساري په توګه د کاربوکسٌل ګروپ:
C 6 H 5MgBr  CO 2 
C 6 H 5COOMgBr 
C 6H 5COOH  MgClBr
بُسٔئٛک اضٛذ يبنګّ
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 ١و د هلوووجنً مشووتقاتو د اروماتٌووک کووړۍ هاٌوودورجنً اتومونووه د دې توووان لووري
چووې پووه نووورو هلوووجنً اتومونووو ،نٌتروګروپونووو ،سووولفوګروپونو او داسووې نووورو
سووره بوودل شووً ،خووو دا ډول تعووامالت ټووول د بنووزٌن سووره پووه پرتلووه کووې د ډېوورو
ستونزو سره سر ته رسېداى شوًو دا خوو څرګنوده ده چوې هلووجنً اتومونوه نووي
تعوٌضً اورتو او پارا موقعٌت ته توجٌه کويو که کلوربنزٌن کلورٌنېشن شً نو
بٌا دلته په زٌاته اندازه سره پوارا داى کلووربنزٌن او ٌوو څوه کوم اورتوو داى کلوور
بنزٌن هم منځته راځً ،د مٌتا کلوربنزٌن د منځته راتلو ونډه دلتوه بٌخوً کموه دهو
دا چووې د بنووزٌن پووه پرتلووه پووورتنً هلوووجنً تعووامالت پووه ډېووره کمووه چټکتٌووا سوورته
رسووېږي اساسووً علووت ئووې دا دى چووې د لووومړى هلوووجنً اتوووم ور ننوتوول بنزولووً
کړۍ ته په دغه کړۍ کې د الکترونً ورٌځې د تکاثف د کموالً المل ګرزيو په
کٌمٌاوي صناٌعو کې داروماتٌک هلوجنً مشتقاتو له ډلې څخه کلور بنزٌن د پوام
وړ ترکٌب ګ،ل کېږيو د فٌنول د السته راوړلو په مهال هغوه ٌووه منځنوۍ ترکٌوب
ګ،ل کېږي ،همدا رنګه د حشره وژونکو او انلٌن په السته راوړلو کې هوم هغوه د
ٌوه منځنً ترکٌب ځاى لرونکى دىو
په همدې ډول داى کلور بنزٌن هم ٌوه حشره وږونکى ترکٌب دى چې په کرنٌزو
چارو کې ور څخه کار اخٌستل کېږيو بنزاٌل کلوراٌد هوم د دې لوړۍ بول ترکٌوب
دى چووې د بنزاٌوول الکووول او ع وور جوړولووو پووه چووارو کووې ور څخووه کووار اخٌسووتل
کېږيو
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اروماتيک سلفواسيدونه
دا هغه ترکٌبونه دي چې په بنزولً کړۍ ٌا په هغه پورې تړلى د اړخ په ځنځٌور
کووې د سووولفو ګووروپ  SO3H شووته والووى ولووريو دا ترکٌبونووه پووه مونووو ،داى او
تراى سلفو اسٌدونو سره وٌشل کېږيو
تولوٌن سوولفو اسوٌد (اورتوو ،مٌتوا ،پوارا)  CH 3  C 6 H 5  SO3Hبنوزول سوولفو
اسٌد C 6 H 5  SO3H

ضېًٛترٚک بُسٔل ترای ضهفٕاضٛذ

يٛتببُسٔل دای ضهفٕاضٛذ

د السته راوړلو الرې چارې
دا سلفو اسٌدونه د اړوندو هاٌدروکاربنونو او ٌا د هغوى د مشتقاتو د سلفورٌشنً
عملٌې په پاٌله کې السته راځًو که بېله توودوخې بنوزٌن د ګاټوه سولفٌورٌک اسوٌد
سره ٌو ځاى کړو نو د هغوى د تعامل په پاٌله کې به مونو بنزٌن سلفواسٌد السته
راشًو

C 6 H 5SO 2OH  H 2O
C 6 H 6  HOSO 2OH 

کووه د سوولفورٌک آسووٌد ګاتووه والووى پووه دې تعاموول کووې  ٦٥تووه ورسووېږي نووو دلتووه
سلفورٌشنً تعامل درېږيو دا د ګاټه والً کموالى د تعامل په چاپٌلاير کې د اوبو
ورو ورو جوړېده او زٌاتوالى دى او د دې لپاره چوې د دې عمول مخنٌووى وشوً
نو د ګوګ ړو اسٌد ونډه پدې تعامل کې له حساب شوې ونډې څخوه باٌود زٌاتوه وي
تر څو د نوموړي اسٌد ګاټه والى کم نشً او تعامل و نه درېږيو
د دې لپاره چې د دې تعامل سلفواسٌدونه له سلفورٌک اسٌد څخه بٌل کوړاى شوو،
د هغوى د اړوندو مالګو د انحاللٌت لوه عملٌوې څخوه کوار اخلووو د سولفو اسوٌدونو
کلسٌمً او بارٌمً مالګې په تودو اوبو کې ښې حلېږي ،په داسې حال کې چوې د
سوولفورٌک اسووٌد اړونوودې مووالګې پووه هغووه کووې نووه حلېووږيو زٌووات وخووت د سووولفو
اسٌدونو سودٌمً مالګې چې د خوړو له مالګې سره جوړېږي په آسانه توګه جوال
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کېووداى شووًو تعاموول او د هغووه اړونوود الکتروفٌلووً مٌخانٌکٌووت النوودې ډول دىو د
 H 3SO 4آٌون دلته فعال عامل ګ،ل کېږيو
-H2O

HSO3

+H2O

دا هم باٌد په ٌاد ولرو چې د سلفر ( )VIتراى اوکساٌد ٌو ډېر پٌاوړى او ځواکمن
الکتروفٌلً عامل دى چې تعامل په ښه توګه سرته رسوي ،ځکه پوه دغوه ترکٌوب
 SO3 کې د آکسٌجن درې اتومه د سلفر د اتوم د الکترونً ورٌځې تکواثف ډېور
زٌات راښکته کوي نو ځکه په صنعت کې ډېره ښه الره ګ،ل کېږيو

2+

ٚب داډٔل

دا هم باٌود پوه ٌواد ولورو چوې کوه چېورې پوه پوورتنً تعامول کوې  SO 3او ٌوا لووګۍ
ورکوووونکى د ګوووګړو اسوووٌد وکووارول شوووً نووو بٌوووا ٌووو څوووه سووولفون هوووم دا ډول
جوړېږيو
C 6 H 5  SO 2OH  C 6 H 6  SO3 
C 6H 5  SO 2 C 6H 5  H 2SO 4
ضٕنفٌٕ

داى او تراى سولفو اسٌدونه دارومواتٌکً هاٌودروکاربنونو د سولفورٌشونً تعامول
پووه پاٌلووه کووې چووې د لوووګً ورکوووونکً ګوووګړو اسووٌد او تووودوخې پووه مرسووته د
)  Ag2 SO4او داسې نورو) کتلستونو په شتوالً کې سرته رسېږي ،السته راځوًو
پووه الکتروفٌلووً تعوٌضووً تعاموول کووې سووولفو ګووروپ نوووي تعوٌضووً تووه پووه مٌتووا
موقعٌوووت کوووې آسوووانتٌا برابوووره او هغوووه لوووورى توووه ئوووې ورکووواږي ،خوووو د بنوووزٌن
هومولوګونه په اورتو او پارا موقعٌت کې سلفورېشن کېږيو
فزيکي خاصيتونه
کرستلً موواد او پوه اوبوو کوې حول کېوداى شوً او هاٌګروسوکوپٌک ( د لنود والوً
ج،ب کوونکً) خاصٌتونه لريو د عضوي کٌمٌا د خورا مهمو مووادو څخوه ګ،ول
کېووږي ،ځکووه سوولفو ګووروپ پووه نووورو ګروپونووو سووره د بدلېوودو وړ ديو ٌووو څووه
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خاصووٌتونه ئووې الٌفاتٌووک هلوووجنً مش وتقاتو تووه ورتووه والووى لووريو دا ترکٌبونووه پووه
درٌوګونو ګروپونو
سره وٌشل کېږي او دا وٌ د کٌمٌاوي خاصٌتونو پر بنسټ والړ دىو
کيمياوی خاصيتونه
٣و هغه تعامالت چې د سلفو ګروپ پر اساو سر ته رسېږيو
 ۲و هغه تعامالت چې پکې سولفوګروپ په نورو ګروپونو بدلېږيو
١و په بنزٌنً کړۍ پورې اړوند تعامالتو
 Iو د سولفو ګروپ تعامالت :دا تعامالت په الندې ډول څېړل کېږي:
 ٣و په سلفو اسٌدونو او نورو پٌاوړو او ځواکمنو اسٌدونو پورې د اړونودو موالګو
منځته راتللو

C 6 H 5SO3H  NaOH 
C 6H 5SO3Na  H 2O
 ۲و د کلور انهاٌدراٌدونو را منځته کېدل (د سلفو کلوراٌدونو جوړېدل)
C 6 H 5SO 2OH  PCl 5 
C 6 H 5SO 2Cl  POCl 3  HCl
بُس ٍٚضٕنفٕکهٕراٚذ

دا هم باٌد په ٌاد ولرو چې په عام ډول سلفوکلوراٌدونه د کلورسولفونٌک اسوٌدونو
او هاٌدروکاربنونو د تعامل په پاٌله کې السته راځًو
C 6 H 6  2HOSO 2Cl 
C 6 H 5SO 2Cl  H 2SO 4
د سلفو اسٌدونو کلورانهاٌدراٌدونه د انهاٌدراٌد عضوي اسٌدونو په څېر په اړوندو
اٌسترونو ،اماٌدونو او نورو داسې مرکباتو سره بدلېداى شًو
C6 H 5 SO2Cl  NaOC2 H 5 
 C6 H 5 SO2  OC2 H 5  NaCl
د بُس ٍٚضهفٕاضٛذ اٚتبٚم اضٛتر

C6 H 5 SO2Cl  2 NH 3 
 C6 H 5 SO2 NH 2  NH 4Cl
بُس ٍٚضهفبٚذ

د سوولفو اسووٌدونو اٌسووترونه موواٌا ٌووا جاموود ترکٌبووات دي چووې ډېوور ښووه الکاٌلشوونً
ترکٌبات شمېرل کېوږيو د سولفو اسوٌدونو اماٌدونوه بٌوا کرسوتلً ترکٌبونوه دي ،پوه
قلوٌاتو کې حل کېداى شًو د هاٌپو کلوراٌتونو سره د سولفو اسوٌدونو لوه اماٌودونو
څخه د هاٌدروجنً اتومونو د بدلېدو پر بنسټ تعامل دا ډول سرته رسېږيو
C 6 H 5SO 2 NH 2  2HOCl 
C 6H 5SO 2NCl 2  2H 2O

١و که سوولفو اسوٌدونه پوه ځواکمنوه توګوه د پوودري جسوت پوه شوتوالى کوې چوې د
ګوووګړو اسووٌد پووه محلووول کووې اچووول شوووي وي ،ارجوواع شووً ،تٌوفٌنولونووه منځتووه
راځًو
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Zn  H 2SO4
C 6 H 5SO 2OH 
C 6 H 5SH

IIو د سلفو ګروپ د بدلېدو تعامالت:
 ٣و هاٌدرالٌز :د اوبو د ډېر تاوده بړاو په مرسته په اسٌدي چاپٌلاير کې له سولفو
اسٌدونو څخه اروماتٌک هاٌدروکاربنونه السته راځًو

C 6 H 6  H 2SO 4
C 6 H 5SO3H  H 2O 

الکتروفٌلً تعوٌضً مٌخانٌکٌت ئې دا ډول دىو

H3O

H2O

-H2O

-H2SO4 ; -H3O

که د اروماتٌک ترکٌبونو د سلفورېشنً تعامول راګرزېودونکى (رجعوً) تعامول ٌوا
حالووت پووه پووام کووې ونٌسووو نووو دلتووه سوولفو ګووروپ داسووې رول لوبوووي چووې لوووري
نٌوونکً ګروپونه په مٌتا موقعٌت کې ځاى ونشً نٌووالىو د سواري پوه توګوه پوه
الندې تعامل کې:

H2O

Cl2

۲و د قلوي م،ابً (وٌلې شوې) تعامل:
کووه د سوولفو اسووېدونو مووالګې لووه قلوٌوواتو سووره د تووودوخې پووه مرسووته وٌلووې کووړو،
فٌنوالتونه السته راځًو د رنګونو په صناٌعو کې دا ٌووه ډېوره د پوام وړ او مهموه
پروسه ګ،ل کېږيو
C 6 H 5SO 2ONa  2NaOH 
C 6 H 5ONa  Na2SO 3  H 2O
ضٕدٚى فُٕٛالت

2C 6 H 5ONa  H 2SO 4 
 2C 6 H 5OH  Na2SO 4
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 ١و د سٌاناٌدونو سره د سلفو اسوٌدونو د موالګو د وٌلېکېودو پوه پاٌلوه کوې نٌترٌلونوه
السووته راځووًو لووه دې املووه د سلفورېشوون لووه تعاموول څخووه پووه اروماتٌووک عضوووي
اسٌدونو باندې د اروماتٌک هاٌدروکاربنونو د بدلون لپاره کار اخٌستل کېږيو
C6 H 5 SO3 Na  NaCN 
 C6 H 5  CN  Na2 SO3

2 
C6 H 5CN 
 C6 H 5  COOH  NH 4 X
H O HX

IIIو د بنزولووً کووړۍ تعووامالت :دا څرګنووده ده چووې د سوولفو ګووروپ الکتروفٌلووً
تعوٌضً تعامالت له ستونزو سره مخامخ کوي ،نوځکه نوى تعوٌضً توه د مٌتوا
لورۍ ور په نښه کويو
SO3H

SO3H
+HBr

+Br2

Br

يتببرٔو ضهفٕبُسٍٚ

د دې په پام کې لرلو سره دهالٌد بنزٌنونو د سلفورېشن تعامل په پاٌله کوې تقرٌبوا ً
په استثنائې توګه پارا هلوجن سولفو اسٌدونه جوړٌږيو
له سلفو اسٌدونو څخه په صناٌعو کې ډېره ګټه تر السه کويو د سودٌم سلفونٌتونه
د فٌنولون و د السته راوړلو لپاره پکوارېږيو درنګونوو پوه چوارو کوې هوم ور څخوه
کار اخٌستل کېږيو له دې ترکٌبونو څخه د رنګونو په صناٌعو کې د داسې موادو
په څېر کار اخٌستل کېږي چې په اوبوو کوې د رنګونوو د حول کېودو تووان پٌواوړى
کړيو
دا ترکٌبونوووه پوووه همووودې ډول د درملوووو جوړولوووو پوووه چوووارو کوووې پکوووارېږي او د
سلفاٌدونو د جوړولو په الره کې ور څخه وټه اخٌستل کېږيو
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اروماتيک نايتروترکيبونه
دا هغه مرکبات دي چې پوه خپلوو اړونودو اروماتٌوک کړٌوو او ٌوا پوه کړٌوو پوورې
اړوندو د اړخ ځنځٌرونو کې ،نٌترو ګروپ ولريود هغووى غووره مثالونوه نٌتورو
بنوووووزٌن  ، C 6 H 5NO 2نٌتووووورو تولووووووٌن (اورتوووووو ،مٌتوووووا او پوووووارا اٌزومٌرونوووووه)
 ،CH 3 C 6H 4NO 2فٌناٌل نٌترومٌتان C 6H 5 CH 2NO 2 
او داى نٌترو بنزٌن (اورتو ،پارا او مٌتا اٌزومٌرونه) ديو
هغووه نٌتروترکٌبونووه چووې د هغوووى پووه اروماتٌووک کړٌووو کووې نٌتروګروپونووه ځوواى
لري د هغوى څخه د رنګونو ،چاودېدونکو موادو ،ع ري ترکٌبونوو پوه صوناٌعو
کې کار اخٌستل کېږي ،دا ترکٌبونه همدارنګه دعضوي حل کوونکو په توګوه هوم
پکارېږيو
هغه نيتروترکيبونه چې نيتروګروپ ئې په کړۍ کې ځاى پر ځاى شوى وي
د السته راوړلو الرې چارې
دا ډله نٌترو ترکٌبونه د نٌتورو ګډولوه ٌوا مخلوو چوې د شوورې اسوٌد او د ګووګړو
اسٌد څخه السته راغلً په مرسته له اروماتٌک هاٌدروکاربنونو سره د ناٌترېشون
عملٌې په پاٌله کې السته راځًو
H 2SO4
C 6 H 6  HONO 2 
C 6 H 5NO 2  H 2O

که نٌترو بنزٌن ناٌترېشن شً نو بٌا دوهم نٌترو ګروپ په مٌتا موقعٌت کې ځواى
په ځاى کېږي ،خوو باٌود وواٌوو چوې دلتوه د تعامول د سورته رسوېدو د پواره ٌوو څوه
لوړه تودوخه او د اړوند اسٌد ګاټه والى هرومرو ګ،ل کېږيو درٌم نٌتورو ګوروپ
په دې تعامل کې په ډېره ستونزمنه توګه په مٌتا موقعٌت کې بٌا هم ځاى په ځاى
کېداى شًو د پام وړ خبره دا ده چې کوه لووګى ورکووونکى ناٌترٌوک اسوٌد پوه ٌوو
څووه زٌاتووه ونووډه سووره د ګوووګړو لووه اسووٌد سووره وووډ کووړو د النوودې تعاموول پوور بنسووټ
ٌوازې په سلو کې  ٤٥برخې د تراى نٌترو بنزٌن ترکٌب هغه وخت السته راځً
چې د تعامل دا چاپٌلاير په اړونده تودوخه پنځه ورځې وساتوو
NO2

NO2

NO2

NO2

NO2

NO2
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دا هم باٌد ووٌل شً چې نور نٌترو ترکٌبونه هم د ځانګړو الرو په مرسته السته
راځًو د ساري په توګه د نٌترو انلٌن د آکسٌدېشن له الرې:

کله چې مخکې له مخکې پوه بنزٌنوً کوړۍ کوې تعوٌضوً ځواى ولوري ،نوو دلتوه د
ناٌترېشن عمل آسانه کېږي او کېوداى شوً چوې پوه عوادي شوراٌ و کوې تعامول تور
سره شً او درې ګروپه نٌترو په بنزٌن کړۍ کې ځاى پر ځاى شًو

62%

33%

د بنووزٌن دهغووو مشووتقاتو د ناٌترېشوون پووه پاٌلووه کووې چووې دوه ډول ډول تعوٌضووً
ګروپونووه ولووري ،د داسووې حوواالتو پووه پووام لرلووو سووره د هغوووى فضووائً اٌزومٌووري
اغېزې هم په پام کې نٌول کېږيو د ساري په توګوه کوه دا تعوٌضوً ګوان پوه پوارا
موقعٌ ت کې ځاٌونه ولري ،نو بٌا نٌتروګروپ هغه تعوٌضً ته نږدې ځاى نٌسً
چې وړوکى ويو
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CH3

CH3

NO2

NO2

C(CH3)3

CH(CH3)2

NO2

CH3

C2H5

په ناٌترېشنی تعامالتو کې د نٌترو مخلو څرنګوالى د اهمٌوت وړ موضووع ګ،ول
کېږي او لکوه چوې هور وخوت دا خبوره معمولوه ده د تعامول شوراٌ خپول ځوانګړى
اهمٌت ساتًو
د ساري په توګه که  90د ګوګړو اسٌد په دې تعامول کوې وکوارول شوً تعامول
په مناسبه توګه سرته رسوېږي ،خوو کوه دا ګاټوه والوى  80توه راټٌوټ شوً نوو د
تعامل چټکتٌا هم  ١٣٣٣ځله راښکته کېږيو د دې تعامل د سرته رسېدو په اړوند
داسې اټکل کېږي چې ګواکې د ګوګړو او شورې اسوٌدونو تور مونځ النودې تعوادل
شتوالى لريو


 NO2  H 3O  2HSO4
2H 2 SO4  HNO3 

او پووه دې ډول پووه دې ناٌترٌشوونً چوواپٌلاير کووې ناٌترٌووک اسووٌد دا ډول اسوسېشوون
کېږيو


 NO 2  NO3  H 2O
2HONO 2 

د  NO 2په مرسته ناٌترېشون پوه اصول حقٌقوت کوې د هاٌودروجن بودلون پوه NO 2

سووره دى چووې بٌووا نوموووړى هاٌوودروجن لووه هاٌدروسوولفٌت سووره د ګوووګړو اسووٌد
جوړويو
NO2
+ H2SO4

_
HSO4

H
NO2

دا هووم باٌوود وواٌووو چووې کوووالى شووو د ناٌترېشوون عموول د ناٌترٌووک اسووٌد او اسووٌد
انهاٌدراٌد دمخلو په مرسته سرته ورسوو ،دلته اسٌتاٌل ناٌترٌوت د ٌووه ځوواکمن
الکتروفٌل په توګه د ناٌترٌشن کولو دا عمل په ښه توګه سرته رسويو
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CH 3  COONO 2  CH 3COOH
HONO 2  CH 3CO 2 O 

فزيکي خاصيتونه
مونو نٌتروترکٌبونه ماٌا او ٌا جامد مواد ديو هغوى ٌا بٌرنګه او ٌا سوپٌن رنګوه
زېړ ،له اوبو څخه درانه او په هغه کې نه حلېږي چې د ترخه بادام په څېور بووى
لري  ،زهري مواد شمېرل کېږيو په ځانګړې توګوه باٌود وواٌوو چوې نٌتروبنوزٌن
ځکه ډېر زهري شمېرل کېوږي چوې لوه اورګوانٌزم څخوه پوه سوتونزمنه توګوه جوال
کېووداى شووً ( لووه بوودن څخووه د امٌنووو فٌنووول پووه توګووه چووې د هغووه د مشووتقاتو ٌووا
هومولوګونو په پرتله چې د امٌنو بنزوئٌک اسٌد پوه څېور دى پوه سوتونزمنه توګوه
جال کېږيو)
نٌترو ترکٌبونه په لوړو تودوخو سره په اېشېدو راځً د هغوى د تودوخو دا لووړ
والى د نٌتروګروپونو په ق بٌت پورې پوره اړوند دىو د دې ترکٌبونو ق بٌت په
هغوى کې د ځٌنې هغوو عضووي ترکٌبونوو د ښوه حول کېودو المول ګورزي چوې پوه
عادي عضوي حل کوونکو کې د حل کېدو وړ نوي (د سواري پوه توګوه د بٌعوً
رنګ ٌا اندٌګر حل کېدل)
کيمياوي خاصيتونه
د دې لړى کٌمٌاوي خاصٌتونه د نٌترو ګروپ په ځانګړتٌا ،د اروماتٌک کړۍ او
همدارنګه د هغوى پر ٌو بل باندې اغېزې پورې اړه لريو
٣و د دې ترکٌبونو ډېر مهم کٌمٌاوي خاصٌت د هغوى د نٌترو ګروپونو د ارجاع
کېدو قابلٌت دى چې دلته د تعامل پاٌله د هغوى اړوند امٌنونه ديو
مهمه خبره دا ده چې د نٌترو بنزٌن لوه ارجواع څخوه لوومړې د دې تعامول پوه ر،وا
کې انلٌن السته راغلی دي چې د هغه پر اساو پوه کٌمٌواوي تخنوالوژي کوې دېور
زٌات ترکٌبونه تور السوه شووي ديو پوه ځوانګړې توګوه پوه همودې ډول ٌوو شومېر
رنګونووه ،درملووً توووکً او فوتووو کٌمٌوواوي توووکً توور السووه شوووي ديو دا چووې د
اروماتٌک نٌتروترکٌبونو څخه کوم مواد او څه ډول مواد تر السه شوً د اړونودو
تعامالتو په شراٌ و پور ې اړه لري چې په دغه پروسه کې ډېر د پوام وړ منځنوً
ترکٌبونه تر السه کېږي خو بٌا هم د تعامل وروستۍ پړاو اروماتٌک امٌنونه ديو
په معمولً ډول هغوى په اسٌدي کٌمٌاوي چاپٌلاير کې منځته راځوًو باٌود پوه ٌواد
ولورو چوې ارجوواعً عمول پوه کٌمٌوواوي اسوٌدي چواپٌلاير ،قلوووي چواپٌلاير خنثووى او
کمزوري اسٌدي چاپٌلاير کې سرته رسېداى شوً نوو ځکوه زٌوات شومېر د پوام وړ
ترکٌبونه السته راتوالى شوًو نننٌوو کٌمٌواوي څېړنوو ښوودلې ده چوې د اروماتٌوک
نٌترو ترکٌبونو له ارجاع څخه ډېر مهم ترکٌبونه السته راغلً چې د انسوانانو پوه
ژوندانه کې د زٌات پام وړ ګ،ل کېږي د ساري په توګه:
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9

O

2
3
4

 C 6 H 5  NO2 
 C 6 H 5  NHOH 
 C 6 H 5  NH 2

فُٛبٚم ْبٚذرٔکطبٚم ايٍٛ

اَهٍٛ

َٛترٔبُسٍٚ

56

 III

6



C6H5 N
OH
1

5
7
8
C 6 H 5  NO2 
C 6 H 5  N  N  C 6 H 5 
C 6 H 5  N  N  C 6 H 5 
C 6 H 5 NH  NHC 6 H 5

V11

ْبٚذرازٔبُسٍٚ

V1
O

ازٔترکٛب
(ازٔبُس)ٍٚ

V
1

ازٔکطی ترکٛب
(ازٔکطی بُس)ٍٚ

د پورتنۍ تعامالتً تابلو په اړوند باٌد په ٌاد ولرو چې ( )۴-٣تعوامالت پوه خنثوى
او اسٌدي چاپٌلاير کې ځکه سرته رسېږي چې پوه اسوٌدي تعوامالتً چواپٌلاير کوې
دتعامل منځنوً محصووالت ځوانګړې کېوداى نشوًو پوه خنثوى اسوٌدي چواپٌلاير کوې
کوالى شو نٌترو بنزٌن او فٌناٌل هاٌدروکساٌل امٌن جال خو بٌا په قلوي چاپٌلاير
کې نٌترو او ٌا نٌتروزو بنزٌنونه له فٌناٌل هاٌدروکساٌل امٌن سره کندنېشن کېږي
چې بٌا ازوکسً بنزٌن جوړېږي ( د  ٥-٦تعامالت)و
که ارجاعً عمل په الکترولٌتٌکً توګه سرته ورسېږي نوو بٌوا نوور ډول ډول پوه
زړه پووورې ترکٌبونووه رامنځتووه کېووږيو دلتووه د ٌووادونې وړ خبووره دا ده چووې د ډول
ډول کٌمٌاوي ترکٌبونو رامنځته کېدل د الکترودونو په پوتانشٌل پورې اړه لوريو
د دې لپوواره چووې دا خبووره ښووه څرګنووده شووً ،چووې د اروماتٌووک نٌتروترکٌبونووو لووه
ارجاعً عمل څخه د کٌمٌاوي تعامالتً چاپٌلاير د شراٌ و او څرنګووالً پوه پوام
کې لرلو سره کوم منځنً په زړه پورې ترکٌبونه السوته راځوً ،النودنۍ کٌمٌواوي
تعامالتً شٌما په پام کې نٌسوو
O

]Zn[NaOH

CH 3 OH

 C6H5  N  N  C6H5
][ NaOH
]SnCl2[NaOH
SnCL 2
C6H5 NO2 
C6H5  N  N  C6H5
][NaOH

]Zn[NaOH
Zn

C6H5  NH  NH  C6H5
][NaOH

 ۲و اروماتٌک نٌتروترکٌبونه د بنزٌن په څېر ٌوو زٌوات شومېر هغوه تعوامالت چوې
پکووې د اروماتٌووک کووړۍ هاٌوودروجنً اتومونووه بوودلېږي سوورته رسوووالى شووًو پووه
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1

الکتروفٌلً دا ډول تعامالتو کې نٌترو ګروپ دنوي تعوٌضً ور ننوتول کوړۍ توه
له ستونزو سره مخامخ کوي نو ځکه ئې مٌتا موقعٌت ته ورکشويو
په نوکلٌوفٌلً تعوٌضً تعامالتو کې د نٌترو ګروپ نوي تعوٌضً ته د اورتوو ٌوا
پارا موقعٌت لورۍ ورکوي نو ځکه که نٌترو بنزٌن د تودوخې تر اغېزې النودې
له پوډر ډوله  KOHسره تعامول وکوړي نوو پوه پاٌلوه کوې د اورتوو او پوارا نٌتورو
فٌنوالتونو ګډوله السته راځًو
NO2

NO2

NO2
OK

KOH

أ

OK

 ١و دا چې نٌترو ګروپ زٌات الکترونو اکسپتري خاصٌت لري نو د ده د ځاى په
اړوند په اورتو او پارا موقعٌت کې دهغه اغېزه هم څرګنده ده او که په دې هکله
اورتو او پارا نٌتورو کلوور بنزٌنونوو توه پوام واړوو نوو هلووجن دنٌتورو ګوروپ تور
اغېزې الندې زٌات خوځېدونکى حالت ځانته غوره کوي او ځکه پوه آسوانه توګوه
په هاٌدروکساٌل بدلېږي ،کېداى شوً چوې پوه الکوکسوً ٌوا امٌنوو ګوروپ سوره هوم
همدا ډول بدلون رامنځته شًو
NO2
Cl
NO2

NO2
OH

0

H 2O; Na2CO3;130C

CO2;  NaCl

 NH 4Cl 2NH 3
0
160C
NO2
NH 2

OCH 3
KOH ; CH 3OH

 KCl;  H 2O

که په همدې ډول تراى نٌترو ترکٌبونه په پام کې ونٌول شً د کړۍ هاٌدروجنً
پوواتې اتومونووه خوځېوودونکً او تعووامالت سوورته رسووېږيو د سوواري پووه توګووه تووراى
نٌترو بنزٌن د تعامل په قلوي چاپٌلاير کې اوکسٌدٌشن کېږي او دا عمل د پوتاشٌم
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هکزاسووٌان فٌرٌووت ( )IIIسووره پووه ښووه توګووه سوورته رسووېداى شووً او بٌووا نووو تووراى
نٌتروفٌنول جوړېږي ،خو بٌا لوه هاٌدروکسواٌل اموٌن سوره اړونود اموٌن (پکرامٌود)
منځته راځًو
H

OH
NO2

NO2

NO2

NO2
][O
]K3[Fe(CN)6
NO2

NO2

پکرٚک اضٛذ

OH

NH2
NO2

NO2

NO2

NO2
NH2OH

NO2

NO2

دا هم باٌد پوه پوام کوې ولورو چوې کوه توراى نٌتورو بنزوئٌوک اسوٌد لوه اوبوو سوره د
تووودوخې توور اغېووزې النوودې و اېشوووو نووو پووه پاٌلووه کووې دا ترکٌووب پووه دې ډول دى
کاربوکساٌلېشن کېږيو
COOH
NO2

NO2

NO2

NO2

+ CO2

NO2

NO2

د نٌتروګروپ په شتوالى کوې د هغوه مٌتاٌول ګوروپ هاٌودروجنً اتومونوه چوې پوه
اروماتٌک کړۍ پورې نښتً دي ډېر زٌات خوځٌدونکى حالت ځانته غوره کووي
او اړوند ترکٌبونه کوم چې منځتوه راځوً د پوارا موقعٌوت پور بنسوټ د کندنسشونً
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تعامل السته راوړنه دهو د سواري پوه توګوه کوه پوارا نٌتورو تولووٌن د توودوخې تور
اغېزې الندې د  KOHله الکوولً محلوول سوره ٌوو ځواى کوړو ،نوو هغوه د هووا د
آکسٌجن په مرسته آکس ٌدٌشن کېږي او بٌا نو داى نٌترو ستلبٌن په الو راځًو

-2H2O

CH3 + O2

NO2

CH = CH

O2N

َٛترٔضتهبٍٛ
داى او تراى پبرا دای
بنزالدٌهاٌد سره کندنسٌشون او پوه پاٌلوه کوې داى او
نٌتروتولوٌنونه د
تراى نٌترو ستلبٌنونه جوړېږيو

C2H50Na
-H2O

O2N

CH3 + OCH
NO2

CH = CH

O2N

NO2

د نٌترو اروماتٌک ترکٌبونو د زٌات اهمٌت له امله اوو د هغوى ځٌنوې ځوانګړو
استازو ته په الندې ډول کتنه او د هغوى لنډې ٌادونې کووو
نٌترو بنزٌن چې د دې لړۍ ٌو خورا د اهمٌت وړ ترکٌب دى ،د سانتً ګوراد پوه
( ) ۲٣٣درجو په اېشېدو راځً او څنګه چې مو ولٌدل په زٌاته اندازه د بنزٌن لوه
ناٌتر ېشن څخه په الو راځًو په خالص او پا حالت کې هغه ٌوه بېرنګوه مواٌا
ده چې ترخه بادام ته ورته بوى لريو په اوبو کې نه حلېږي او له اوبو څخوه ئوې
دروندوالى ډېر دى په همدې ډول هغه ډېر زٌات زهري دىو د عضوي موادو ٌو
حل کوونکى دى ،بٌخً ډېر د انلٌن د السته راوړلوو لپواره پکوارېږيو د دې لوړۍ
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بوول ترکٌووب تووراى نٌتوورو بنووزٌن دى چووې د بنووزٌن د ناٌترېشوون پووه پاٌلووه کووې السووته
راتوالى شوً خوو د دې تعاموول څخوه السوته راوړنوه کمووه ده ،نوو لوه دې املوه ئووې د
تراى نٌترو تولوٌن لوه آکسٌدېشون او دي کاربوکسٌلٌشون څخوه پوه الو راوړيو د
هغوووه د وٌلېکېووودو تودوخوووه د سوووانتً ګووووراد  ٣٦۲درجوووې ده چوووې ٌوووو ځووووواکمن
چاودېدونکى ترکٌب ګ،ل کېږيو
نٌترو تولوٌنونه هم د دې بهٌر د اهمٌوت وړ ترکٌبونوه ديو څرګنوده خبوره ده چوې
هغوووى د تولوووٌن د ناٌترېشوون پووه مرسووته السووته راځووً ،د هغوووى لووه ډلووې څخووه
پووارانٌتروتولوٌن کرسووتلً موواده دهو نٌتروتولوٌنونووه د تولوئٌوودٌنو د السووته راوړلووو
لپوواره پکووارېږي ،هغوووى د رنګونووو د السووته راوړلووو لپوواره پووه زړه پووورې منځنووً
ترکٌبونه شمېرل کېږيو
توراى نٌتوورو تولوووٌن (تروتٌوول ٌووا تووول) چوې د تولوووٌن لووه ناٌترېشوون څخووه پووه الو
راځووً ،زٌووړه کرسووتلً موواده ده چووې پووه  80, 6Coسووره وٌلووې کېووږيو خووورا مهمووه
چاودېدونکې ماده دهو

هغه نيترو ترکيبونه چې په اړخ پورې تړلي ځنځير کې نيترو ګروپ لري
دا ترکٌبونووه هووم پووه هغووه ډول الرو چووارو السووته راځووً پووه کومووو چووې مخکښووې
نٌتروترکٌبونه ٌانې هغه ترکٌبونه چې نٌتورو ګوروپ ئوې پوه الٌفاتٌوک ځنځٌور کوې
وو السته راتللو
٣ود بنزٌن د هولومولوګونو څخه د ناٌترېشن کولو له الرې د رقٌق ناٌترٌک اسٌد
په مرسته:
C 6 H 5  CH 3 
C 6 H 5 CH 2  NO 2  H 2O
په دې تعامل کې رادٌکال ډوله ناٌتروجن داى اوکساٌد بنسټٌز رول لوبويو
RH  NO2 
 R  HNO2 ; R  NO2 
 RNO2
 ۲و د هغه هلوجنً مشتقاتو له تعامل څخه چوې هلووجنً اتووم ئوې د کوړۍ پوه اړخ
پوې تړلً ځنځٌر پورې اړوند وي د سپٌنو زرو له ناٌتراٌت سره السته راځًو
C6 H5  CH 2Cl  AgNO2 
 C6 H5  CH 2 NO2  AgCl
١و د هغه   نٌترو اسوٌدونو لوه دى کاربوکسٌلېشون څخوه چوې دنٌتروګوروپ د
هغوووى د اړخ پووه ځنځٌوور کووې ځوواى ولووري او دا د فٌناٌوول نٌتوورو مٌتووان د السووته
راوړلو ٌوه غوره الره ګ،ل کېږيو
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CN

CN

] [ NaOC2 H5
C6 H 5  CH 2  CH 3ONO2 
 C6 H 5  CHNO2
CH 3 OH
COOH

CO2
[ NaOH ];2 H 2O

 C6 H 5  CHNO2 
 C6 H 5  CH 2 NO2
 NH 3

فزيکي او کيمياوي خاصيتونه
د دې لووړۍ نٌتوورو ترکٌبونووه موواٌا او ٌووا جاموود مووواد دي چووې پووه اوبووو کووې ښووه نووه
حلېږيو د هغوى له مهمو خاصٌتونو څخه دا دى چې ارجاع کېداى شً او مالګې
هم جوړوالى شًو
٣و دا نٌتروترکٌبونووه پووو ه ډول ډول الرو چووارو سوووره ارجووواع کېووداى شوووً چوووې د
تعامالتو پاٌلوه بٌوا هوم امٌنونوه ديو د هغووى ځانګړتٌوا د ناٌترٌوک اسوٌد د اړونودو
اٌسترونو څخه په دغه تعامل کې ښه څرګندېداى شًو
C 6 H 5  CH 2 NO 2 
C 6 H 5  CH 2 NH 2
 ۲و دا نٌترو ترکٌبونه کوالى شً په هغه ډول ډول تعوٌضً تعامالتو کوې ګوډون
وکړي چې په اروماتٌک کړۍ کې سرته رسېږيو دا هم باٌد په ٌاد ولورو چوې پوه
دې تعووامالتو کووې نٌتوورو مٌتوواٌلً ګووروپ ګووډ لووورى نٌوووونکى خاصووٌت لووريو هوور
څومره چې د کړۍ له هستې څخه لرې وي په همغه اندازه اورتو او پارا الکاٌلً
لورۍ نٌوونکى خاصٌت ئې هم ځواکمن ويو د ساري په توګه :
د مٌتا اٌزومٌر رامنځته کېدل به دا ډول ويو
CH2-CH2-NO2

48%

13%
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هايدروکسي اروماتيک ترکيبونه
د اروماتٌووک هاٌوودروکاربنونو مشووتقات دي چووې پووه دوو ګروپونووو سووره وېشوول
کېږيو
لومړۍ ګروپ ئې فٌنولونه نومېږي ،خو دوهم ګوروپ ئوې د اروماتٌوک الکولونوو
په نوم سره ٌاد شوي ديو پوه فٌنولونوو کوې هاٌدروکسواٌل ګوروپ نٌوه پوه نېغوه پوه
بنزولً کړۍ پورې نښتۍ دى په داسً حال کې چې د هاٌدروکساٌل دغوه ګوروپ
بٌا د اړخ په ځنځٌر پورې اړوند دىو کوه څوه هوم دا پوښوتنه رامنځتوه کېوداى شوً
چې ٌنولً شکل په ساده الدٌهاٌدونو او کٌتونونو کې ثابت حالت او شکل نلري او
پووه پوووره ډول پووه کوواربونٌلً څېووره ثابووت پاتووه کېووږي خووو ډېوور زٌووات فٌنولنونووه پووه
استثنائً ډول ٌنولً شکل لريو
O

OH

دا چې په فٌنولونو کې د کٌتونونو په پرتلوه ٌنوولً شوکل ثابوت حالوت لوري نوودا د
هغوى له ٌو بل سره په تړلو ډېرو ثابتو اړٌکو پورې اړوند دىو

فينولونه
د هاٌدروکساٌل ګروپونو د شمېرې په اړوند فٌنولونه په ٌو او څو اتومه فٌنولونوو
سره وېشل کېږيو دا هم باٌد وواٌو چې ځٌنې فٌنولونه زٌوات صونعتً اهمٌوت هوم
لريو
د فٌنولونو نوم اېښودنه ٌا داچې د اروماتٌک هاٌدروکاربنونو د مشوتقاتو پوه توګوه
او ٌا دا چې په پخوانۍ رواجً ،من قې نوم اېښودنه سره سرته رسېږيو
د بنزٌن په کړۍ پورې اړوند فٌنولونه کېداى شوً آن تور دې چوې شوپږ اتوموه هوم
ويو
CH3

OH

OH

فُٕٛل

پبراکرٚسٔل
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يو اتومه فينولونه
دا چې دا د اهمٌت وړ ترکٌبونه څرنګه السته راوړو الزمه ده چې په اروماتٌوک
کړۍ کې د  OHګروپ ور داخل کړو او د دې لپاره څو الرې چوارې شوته چوې
په الندې ډول ورته کتنه کووو
 ٣و که د سوولفو اسوٌدونو د موالګو او قلوٌواتو ګډولوه د توودوخې تور اغېوزې النودې
وٌلې کړو نو بٌا دا ترکٌبونه السته راتالى شًو
320O
c
C 6 H 5SO3Na  2NaOH 
C 6H 5ONa  Na2SO3  H 2O
دا مٌتووود پووه کٌمٌوواوي صووناٌعو کووې ډېوور پکووارول کېووږيو کووه څووه هووم دا تعاموول لووه
سودٌم هاٌدروکساٌد سره په  320  350Coتودوخه ښه سر ته رسېږي ،خو کوه بٌوا
دلته د  NaOHپر ځاى  KOHوکوارولى شوً نوبوه د السوته راغلوو مووادو ونوډه
ډېره ويو
 ۲و د هلوووجنً مشووتقاتو لووه هاٌوودرولٌز څخووه دا لووړى ترکٌبونووه السووته راځووًو پووه
کٌمٌاوي تخنوالوژي کوې د کلوور بنوزٌن څخوه فٌنوول پوه ښوه توګوه دا ډول پوه الو
راوړيو
NaOH
C 6 H 5Cl 
C 6 H 5OH
Cu ;~250o
C

دا چې په برسېره تعامل کې په هسته پورې نښتى کلورٌن لږ کم متحر دى ،نو
لوودې املووه تعاموول د مسووً مووالګو پووه شووتوالً کووې پووه اوتوکالوونووو کووې د سووودٌم
هاٌدروکساٌد له (  )8محلول سره په  250Coکې سرته رسېداى شًو
 ١و د هاٌدروپراوکساٌدونو له تجزٌې څخه هم دا ترکٌبونه السته راځًو
پوووه کٌمٌووواوي صوووناٌع و کوووې پوووه همووودې ډول فٌنوووول د ځٌنوووې الکاٌووول بنزٌنونوووو د
هاٌدروپراوکساٌدونو له اسٌدي تجزٌې څخه هم السوته راوړيو د سواري پوه توګوه
په الندې ډول چې د کومول هاٌدروپراوکسواٌد تجزٌوه او اسوٌتون او فٌنوول السوته
راغلً ديو

69

H
OH


O

CH 3

C

H 3C

 H 2O



OH

O

CH 3

C

H
H 3C


C

CH 3 H 3C

O




CH 3

C 3 H 6

[ A1C13]

][o

[ Kat.]


 H



OH 2
C CH 3

C

gg

H 3C

:O

O
 H 2O



H 3C

CH 3

C

CH 3




OH
CH 3  C 0  CH 3  H 




٤و د عضوي اسٌدونو له اوکساٌدي دي کاربوکساٌلېشن څخه هم دا بهٌر مرکبوات
السووووته راځووووًو دا تعووووامالت د دوه والنسووووه مسووووً مووووالګو پووووه شووووتوالً کووووې پووووه
 200  300Coتودوخه په ښه توګه سرته رسېداى شًو
COOH

OH
+CO2

O2; H2O
2

Cu

 ٥و د نوواٌترو اسووٌد توور اغېووزې النوودې لووه لومړنٌووو اروماتٌووک امٌنونووو څخووه هووم
فٌنولونه السته راځوًو دلتوه دي ازوترکٌبونوه د منځنٌوو تعوامالتً مووادو پوه توګوه
رامنځته او بٌا وروسته هغه په فٌنولونو په الندې توګه بدلېږيو
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NH2

N2Cl

OH

HNO2; HCl

H2O

+N2 + HCl

په پورتنً تعامل کې د دي ازوتېشن عمل د تودوخې تر اغېزې النودې ښوه سورته
رسېداى شًو
 ٦و کوووالى شووو چووې د فٌنووول هومولوګونووه د سووولفو هلوووجنً ٌووا د بنووزٌن د امٌنووً
مشتقاتو له هومولوګونو څخه السته راوړو ،خو په همودې ډول د فٌنوول پوه کوړۍ
کې د الکاٌلً ګروپ ور ننه اٌس تل هوم د دې ترکٌبونوو د السوته راوړلوو ٌووه الره
دهو د فٌنولونو الکاٌلېشن په آسانه توګه سرته رسېداى شً ،دا پدې مانا دى چې د
 OHګروپ د څه نا څه زٌات فعالٌت لوه املوه دلتوه د تعامول چټکتٌوا د بنوزٌن او د
هغه د هومولوګونو د الکاٌلېشن پوه پرتلوه پوه ښوه توګوه سور توه رسوېږيو هېور موو
نشً د کتلست پوه توګوه دلتوه زنوک کلوراٌود پوه الکولونوه کوې د اکاٌلېشونً عمول د
چټک کوونکً په توګه په کارېږيو
OH

OH
+C2H5OH
] [ ZnCl2
C2H5

فزيکي خاصيتونه
پووه عووام ډول دا ترکٌبونووه کرسووتلً مووواد دي چووې پووه اوبوووکې پووه سووتونزمنه توګووه
حلېږي د اوبو له بخار سره په خپل اړوند بړاو سوره بودلون موومًو دا ترکٌبونوه
خپل ځا نګړي بوٌونه لري دانتً سپتٌک خاصٌت لرونکً او ډېر زهوري ديو پوه
پوستکً که توٌې شً ،نو هغه سوزيو
دا هم باٌد ووٌل شً چې له اوبو سره کرسوتالو هاٌدرٌتونوه جووړوي چوې هغووى
بٌا د اړوندو فٌنولونو په پرتله د وٌلېکېدو د ټٌټو تودوخو لرونکً ديو
کيمياوي خاصيتونه
په فٌنولونو کې په همدې ډول چوې هاٌدروکسواٌلً ګوروپ د ډېور فعالٌوت لرونکوى
دى ،اروماتٌکً کړۍ هم دکٌمٌاوي تعامالتو له مخې ډېره فعاله شمېرله کېږيو
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٣و که فٌنولونه د الکولونو ٌا اوبو سره پرتلوه کوړو نوو دا ترکٌبونوه د لووړ اسوٌدي
خاصٌت لرونکً دي خو د اسٌدونو (عضوي اسٌدونو) په پرتله بٌا ډېر کمزوري
اسٌدونه شمېرل کېږيو
فٌنولونووه لووه هموودې املووه د سووودٌم هاٌدروکسوواٌد لووه محلووول سووره تعاموول کوووي او
فٌنوالتونه جوړوي ،خو بٌا هم نشً کوالى  CO 2له کاربوناتونو څخه جال کړي،
په داسې حال کې چې فٌنولونوه د کاربونٌوک اسوٌد پوه مرسوته لوه فٌنوالتونوو څخوه
جال کېداى شًو


  ArO  Na   H 2O
Ar  OH  Na   OH  

Na   CO 2  H 2O 
 ArOH  NaHCO 3

 ArO 



پورتنى تعامل د فٌنولونو او الکولونوو ٌاعضووي اسوٌدونو د ٌوو بول څخوه د بېلولوو
لپاره پکارېږيو
 ۲و د فٌنولونووو الکاٌلېشوون هغووه وخووت چووً پووه فٌنوالتونووو هلوووجنً مشووتقات اغېووزه
وکړي په ښه توګه سرته رسېداى شًو دا تعامل هغوه وخوت پوه ډېوره آسوانً سوره
سوورته رسووېږي چووې مسووً پوووډر او همدارنګووه الکاٌوول سوولفٌتونه د سوولفو اسووٌدونو
اٌترونه او ٌا داى ازومٌتان د تعامل په چاپٌلاير کې وکارول شًو

C6 H 5ONa  C2 H 5 Br 
 C6 H 5OC2 H 5  NaBr
فُٛٛتٕل(فٛتبٚم اٚتبٚم اٚتر(

C6 H 5OH  CH 2 N 2 
 C6 H 5OCH 3  N 2
اَٛسٔل

د فٌنولونو اٌترونه ثابت کٌمٌاوي ترکٌبونه دي،خوو کوه لوه سوودٌم او ٌوا NaNH 2

سره ٌې په خنثى حل کوونکً چاپٌلاير کې د تودوخې تر اغېزې الندې راولو نو
هغوى بٌا د الٌفاتٌک بهٌر اٌترونو په څېر ټوټه کېږيو دا هم باٌد په ٌاد ولرو چې
دا ترکٌبونه ډېر کم د قلوٌاتو تر اغېزې الندې راځًو
١و فٌنولونه د اتلٌن له اٌپوکساٌد سره تعامل کوي چې د دغه کاندنسٌشنً عمل پوه
پاٌله کې د فٌنولً اٌتر پولً اتلٌن ګالٌکول السته راځًو
O  [CH2  CH2  O]n  H

H

O
CH 2

OH  n CH 2

دا ډول اٌترونه او بٌا په ځانګړې توګه هغه ډله ئې چې د فٌنوول پوه موالٌکول کوې
الکاٌلً ګروپ شتوالى ولري د س حً اړوند برخې فعال ترکٌبونه ګ،ل کېږيو په
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دې حالووت کووې بٌووا د مووالٌکول الکاٌوول فٌنوواٌلً برخووه ،هاٌوودروفوب او پووولً اتلووٌن
ګالٌکولً برخه ئې هاٌدروفٌلً خاصٌت لريو نو ځکه له هغوى څخه په تخنٌک
او صنعت کې زٌاته ګټه اخٌستل کېوږي او لوه همودې املوه ئوې د سپ،سوٌو او نوورو
نساجً توکو د پاکولو لپاره پکارويو
٤و کوالى شو چې د فٌنولونو اٌسوترونه داسوٌدونو د انهاٌدراٌودونو او ٌوا د هغووى
دهلوجن انهاٌدراٌدونو له تعامل څخه د فٌنوالتونوو او ٌواد فٌنولونولوه محلوول سوره
په پٌرٌدٌن کې السته راوړوو

C 6 H 5ONa  CH 3COCl 
C 6H 5OOCCH 3  NaCl
د اضٛتٛک اضٛذ فُٛبٚم اٚطتر

 ٥و پوه زٌاتووه سووتونزمنه توګووه د فٌنولونووو هاٌدورکسواٌلً ګووروپ پووه هلوووجنً اتوووم
سره بدلېداى شًودلته د فوسفورو تراى کلوراٌد له تعامل څخه د فٌنولونو سره د
فوسفورو اسٌد اٌسترونه السته راځًو
3C 6 H 5OH  PCl 3 
 C 6 H 5O 3 P  3HCl
که په پورتنى تعامل کې بٌا فوسفورو پنتاکلوراٌد وکارول شوً بٌوا هوم اٌسوترونه
السته راځً خو هغوى به بٌا کلورفٌنولونه وي چې هغه بٌوا فٌنولونوه کلورٌنېشون
کويو
٦و که فٌنولونه د پودري زنوک   Zn پوه شوتوالً کوې تق ٌور کوړو نوو بٌوا دلتوه د
هاٌدروکساٌل ګروپ په هاٌدروجنً اتوم سره بدلېږيو

C 6 H 5OH  Zn 
C 6 H 6  ZnO
 ٦و دا هوم څرګنوده خبوره ده چووې هاٌدروکسواٌلً ګوروپ پووه اروماتٌوک کوړۍ ډېووره
اغېزه لري ،د هغه تعامالتً ځواکمنً الپسې پٌاوړې کوي چې په اورتوو او پوارا
موقعٌووت کووې ښووه را څرګنوودېږي نووو ځکووه فٌنووول پووه ټولووو ممکنووو تعوٌضووی او
کاندنسٌشنً تعامالتو کې په ښه توګه ګډون کوالى شًو
که د هلوجنونو په مرسته او ٌا نورو هلوجنٌشن کوونکو موادو تر اغېوزې النودې
فٌنول هلوجنٌشن ک ړو ،تعامل پوه ښوه توګوه پوه پوارا موقعٌوت کوې پوه چټکتٌوا سوره
سرته رسېږيو د کلورٌنېشن په پاٌله کې دلتوه زٌاتوه برخوه اورتوو اٌزومٌور السوته
راځًو د اروماتٌک کړۍ دهلوجنٌشن پاٌله د تراى هلوجن فٌنولونو منځته راتلل
دي چې که بٌاهلوجنٌشن نور هم اوږد شً نو بٌا نور اړوند هلوجنً مشوتقات هوم
رامنځته کېداى شًو
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OH

O

Br

Br

Br

OH

Br

Br

Br Br

Br Br

Br
3Br 2
)(3HBr

Br 2
HBr

H 

OH

Br

 ٨و که فٌنول د رقٌق ناٌترٌک اسٌد په مرسته ناٌترٌشون کوړو نوو د اورتوو او پوارا
نٌترو فٌنولونو ګډوله منځته راځً او دا چوې اورتوو اٌزومٌور ئوې د اوبوو د بوړاو
په مرسته ډېر په آسانً سره په بړاو بدل او جال کېږي نوو ځکوه هوم د نومووړې
ګډولې بېلېدل په اړوندو برخو ګران کار ندىو
که السته راغلً نٌترو فٌنولونه بٌا هم د ګاټه ناٌترٌوک اسوٌد پوه مرسوته ناٌترٌشون
کړو نو بٌا تراى نٌترو فٌنول چې ورته پکرٌک اسٌد هم وائً السته راځًو
NO2

NO2

OH

NO2

OH

NO2
NO2

پکرٚک اضٛذ

OH

NO2

OH

OH

OH

NO2
NO2

NO2

دا چې د فٌنول د ناٌترٌشن په مهال کېداى شً هغه آکسٌد شً نو الزمه ده چوې د
ناٌترٌشن دا عملٌه په ٌو څه نرمو شراٌ و کې تر سره شًو
 ۳و که فٌنولونوه سلفٌورٌشون شوً نوو بٌوا پوارا او اورتوو سلفواسوٌدونه جووړېږيو د
کوووټې پووه تودوخووه د ګاټووه سوولفٌورٌک اسووٌد پووه مرسووته سلفورېشوون کېووږي او دلتووه
اړونوود اورتووو اٌز ومٌوور السووته راځووً ،پووه داسووې حووال کووې چووې کووه دا تعاموول پووه
 100Co تودوخه سرته ورسوو ،نو بٌا پارا اٌزومٌر منځته راځًو
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OH

250C

OH
گبټّ H2SO4

1000C

OH

1000C

SO3H

 ٣٣و فٌنولونووه پووه آسووانً سووره لووه الدٌهاٌوودونو سووره کاندنسٌشوونً تعووامالت سوور تووه
رسويو
الف :که کوم پارافٌنً الدٌهاٌد د قلوي ٌا اسٌدي کتلست تر اغېزې الندې له فٌنول
سووره ٌووو ځوواى کووړو نووو کاندنسٌشوونً عموول پووه اورتووو ٌووا پووارا موقعٌووت کووې سوورته
رسووېداى شووً چووې ډېوور زٌووات عملووً اهمٌووت لووري ،دا ځکووه چووې د دې تعاموول پووه
مرسته د اهمٌت وړ پالستٌکونه او الکونه السته راځًو
(ارتٕ ٚب پبرا)





ٚ OHب H
C6 H5OH  CH 2 O 
 HO  CH 2  C6 H 4  OH

په عا دي تودوخه د السته راغلً مالٌکول اوږدوالى د فٌنوول او الدٌهاٌود پوه هغوه
کاندنسٌشنً تعامل پورې اړوند دى کوم چې په مستقٌمه کرښه سرته رسېږيو
OH

OH
CH2

OH
CH2

H
-nH2O

nH2CO+(n+1)C6H5OH

n-1

الک

که پورتنۍ تعامل د توودوخې تور اغېوزې النودې سورته ورسوېږي نوو بٌوا بوه السوته
راغلى ال ٌا پالستٌک منشعب ډوله مالٌکول ولريو
ب :فٌنولونووه کوووالى شووً همدارنګووه لووه اروماتٌووک الدٌهاٌوودونو سووره ورتووه تعاموول
سرته ورسوي چې په پاٌله کې د اهمٌت وړ ځٌنې رنګونه السوته راځوًو لکوه پوه
الندې ډول د تراى فٌناٌل مٌتانً بهٌر رنګونه:
OH

C 6 H 4OH
 C 6 H 5  CH
C 6 H 4OH

H
CHO 

OH

H
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د زٌات تخنٌکً او صنعتً اهمٌت له امله د دې بهٌر ځٌنې نامتو اسوتازو توه لنوډه
کتنه کووو
o
o
فٌنول :کرستلً ترکٌب دى چې په   43C سره وٌلې او په  181C تودوخه سره
پووه اېشووېدو راځووًو پووه اوبووو کووې حوول کېووداى شووً او دا ترکٌووب پووه عووام ډول د
کاربالٌووک اسووٌد پووه نوووم سووره هووم ٌووادېږيو خپوول ځووانګړى بوووى لووري ،پوسووتکې
سوزيو
په درملً چارو کې ٌو له انتً سپتٌک ترکٌبونو څخه ګ،ل کېږيو
دا چووې پروتٌنووً امٌنووو اسووٌدونه د بنووزٌن کووړۍ لرونکووً دي نووو دانسووان او نووورو
حٌواناتو په بدنونو کې کله چې تجزٌه کېږي په پاٌله کې ٌو ترکٌب هم فٌنوول دى
نو ځکه هغه د دې ژوندٌو په مٌتٌازو کې هم پٌداکېږيو
فٌنول د ډبرو سکارو څخه په الو راځً خو د سنتتٌکً مٌتودونو پر بنسټ هغوه
لووه کلووور بنووزٌن څخووه توور السووه کووويو هغووه همدارنګووه د بنووزٌن سوولفو اسووٌدونو او
قلوٌاتو د ګډولې له وٌلې کېودو ،د کوموول لوه الرې د پوروپلٌن څخوه او همدارنګوه
هغه بنزوئٌک اسٌد او داسې نورو څخه هم په الو راوړيو لکه موو چوې مخکوې
ووٌل فٌنول د ٌو زٌات شمېر پالسوتٌکونو د السوته راوړلوو لپواره پکوارېږي ،هغوه
همدارنګه د درملً موادو ،رنګونو او چاودېدونکو موادو د جوړولو په چارو کې
د پام وړ مهمه ماده ګ،ل کېږيو
انٌزول چې د فٌنول مٌتاٌول اٌتور بلول کېوږي د دې لوړۍ ٌوو بول ترکٌوب دى ،هغوه
اوبلوون او د سووانتً ګووراد پووه  ٣٥١درجووو سووره پووه اېشووېدو راځووًو د ع رونووو او
رنګونو د جوړولو په چارو کې ور څخه کار اخٌستل کېږيو
فٌنٌتول چې هغه هم د فٌنول اٌتاٌلً اٌتر دى ،اوبلن ترکٌب ،داېشېدو تودوخه ئې د
سانتً ګراد  ٣٦۲درجې او انٌزول ته په ورته ډول پکارېږيو
د دې لړۍ داسې نور د پام وړ ترکٌبونه کرٌزولونه دي چې په ګډوله توګه د هغه
درې واړه اړوند اٌزومٌرونه د ډبرو له سکارو څخوه السوته راځوًو دا درې واړه
اٌزومٌرونه پوه همودې ډول دهغووى لوه اړونود د امٌنونوو څخوه د دي ازوترکٌبونوو
څخه السته راتالى شًو
ک رٌزولونه د پالستٌکونو ،رنګونو ،ضد مکروبً موادو د صوناٌعو پوه چوارو کوې
پکووارېږيو هوور څووومره چووې د فٌنولونووو د هومولوګونووو اړونوود الکوواٌلً ګروپونووو
پٌچلً وي په هم هغوه انودازه د هغووى زهوري خاصوٌت – کمووالى موومً پداسوې
حوال کوې چوې د هغوووى بکترٌوا وژونکوى خاصوٌت زٌوواتېږيو د سواري پوه توګووه د
کرٌووزول بکترٌووا وژونکووى خاصووٌت لووه فٌنووول څخووه دوه ځلووه زٌووات او د اماٌوول
مٌتاکرٌزول دا خاصٌت د فٌنول په پرتله  ۲٥٣ځله ډېر دىو
د دې لړۍ ترکٌبونو ځٌنې خاصٌتونه ډېر پوه زړه پوورې ديو د سواري پوه توګوه
تٌمول چې د  -۲اٌزوپروپاٌل  -٥مٌتاٌل فٌنوول پوه نووم سوره هوم ٌوادېږي او داسوې
ٌوه کرستلً ماده ده چې د سانتً ګراد په  ٥٣درجوو وٌلوې او پوه  ۲١۲درجوو پوه
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اېشېدو راځً په ٌو شمېر زٌاتو ع ري بٌعً تٌلو کې پٌدا کېږيو او د غاښوونو
په روغتٌاًٌ کلٌنٌکً چارو کې ور څخه کار اخٌستل کېږي د هغه اٌزومٌر چې
(کار وکرول) نومېږي ،هم د نوموړو تٌلونوو پوه جوړښوت کوې برخوه لوري او ٌوو
ګټور کٌمٌاوي ترکٌب دىو
د دې لووړۍ ٌووو بوول پووه زړه پووورې ترکٌووب چووې پووه بادٌووانو کووې زٌووات پٌوودا کېووږي
پاراپرپٌنٌل انٌزول نومېږي چې هغه ته انٌتول هم وائً او دع رونو دجوړولو په
صناٌعو کې ور څخه کار اخٌستل کېږيو د دې ترکٌبونو فورمولونه دا دي:
CH3

CH3

CH3

OH
OH
CH  CH  CH3
اَٛتٕل

CH(CH3)2
کبرٔکرٔل

CH(CH3)2
تًٕٛل

دوه اتومه فينولونه
څرګنووووده ده چووووې هغووووه فٌنولونووووه چووووې پووووه اړونووووده اروماتٌووووک کووووړۍ پووووورې د
هاٌدروکساٌل دوه ګروپونه ولري د دوه اتومه فٌنولونه په نوم ٌادېږيو
OH

OH
OH
OH
OH

OH

ْبٚذرٔکٌُٕٛ

رٚسارضٍٛ

پٛرٔکتخٍٛ

دوه اتومه فٌنولونه چې کرستلً ترکٌبونه دي په آسانه توګوه پوه اوبوو کوې حلېوږي
او د هغووو الرو،چووارو پووه پکووارولو سووره السووته راځووً ،کووومې چووې د ٌوووه اتومووه
فٌنولونو د السوته راوړلوو لپواره ور څخوه کوار اخٌسوتل شووى وو ،دا هوم جوتوه ده
چې دا الرې چارې کټ مټ هغه ډول نه کوارولې کېوږي او خامخوا بوه پوه هغووى
کوې ځٌنووې بدلونونووه هروموورو ګ،وول کېووږيو کٌمٌوواوي خاصووٌتونه ئووې هووم ٌووو اتومووه
فٌنولونو ته د هغوى د ځانګړتٌا او مالٌکولً جوړښت په پام کې لرلو سوره ورتوه
ديو د ساري په توګه:
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 ٣و د دې فٌنولونو اسٌدي خاصٌت د ٌو اتومه فٌنولونو پوه پرتوه ډېور دىو برسوېره
پر قلوي فلزاتو له نورو داسې موادو سره هم مالګې جوړوي،و د ساري پوه توګوه
که پٌري کتخٌن د پالمب اسٌتات له محلول سره ٌو ځواى کوړو نوو پوه پاٌلوه کوې د
پالمب اړونده نه حل کېدونکې مالګه د تعامل له چاپٌلاير څخه جال کېږيو
CO
Pb+2CH3COOH

OH
+(CH3COO)2Pb

CO

OH

 ۲و د فٌنولونووو پووه پرتلووه د کووړۍ د هاٌوودروجنً اتومونووو پووه برخووه اخٌسووتو سووره،
تعوٌضً او کاند نسٌشنً تعامالت په دوه اتومه فٌنولونو کې په آسانً سوره سورته
رسوېږي ،آن تور دې چوې پوه نرموو شووراٌ و کوې هوم لوه هغووى څخووه دوه او درې
تعوٌضه فٌنولونه السته راځًو
SO3H

HO
2H2O

HO

2HOSO3H 
SO3H
OH

OH
NO2
OH

OH
3HONO2 

NO2

NO2

OH

OH

ضتٛفُٛٛک اضٛذ

 ١و دوه اتوموه فٌنولونووه ډېوور پٌوواوړي ارجوواع کوووونکً دي نووو ځکووه ډېوور پووه آسووانه
توګوووه اوکسوووٌداٌز کېوووږيو پوووه النووودې ډول د آکسٌدٌشووونً عمووول پوووه پاٌلوووه کوووې لوووه
پٌروکتخٌن او هاٌدوکٌنون څخه اړوند ترکٌبونه السته راځًو
O

OH

O

OH

O

OH
OH

O

پبراکٌُٕٛ

أرتٕکٌُٕٛ
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د دوه اتومه فٌنولونو له ډلې څخه د ځٌنو مهمو ترکٌبونو ئې پوه لنوډه توګوه ٌادونوه
کووو پېرٌکتخٌن چوې د وٌلېکېودو تودوخوه ئوې  104Co او د اېشوېدو ئوې  245Co 
ده ،که ٌو څه وخت له ٌ FeCl 3و ځاى او وساتل شً زرغون رنګ جوړوي چې
که سودا پر هغه ورزٌات شً نو بٌا سور رنګ جووړېږيو دا ترکٌوب پوه بٌعوً
ډول په ٌو شمېر بوټو او همدارنګه د آو په مٌتٌازو کې پٌدا کېږيو
په صنعت کې پېروکتخنٌن له ګواٌا کول څخه داسې السته راوړي چې دا ترکٌوب
د  AlCl3په مرسته د تودوخې تر اغېزې الندې دي مٌتاٌلشن کووي او ٌوا دا چوې
د سلسٌلٌک الدٌهاٌد څخه د هاٌدروجن پراوکساٌد او قلوي تر اغېوزې النودي هغوه
السته راوړيو
CHO

OH
H 2 O 2;NaOH



 HCOOH

OH

OH
ضهٛطٛهٛک انذٓٚبٚذ

دا ترکٌب د فوتوګرافً په تخنٌک او همدارنګه د ځٌنې نوور مووادو لکوه ادرنوالٌن
په السته راوړلو کې پکارېږيو
ګوٌاکول هم چې د دې لړۍ ٌو بل د پام وړ ترکٌوب دى پوه درملوً چوارو کوې ور
څخوه کوار اخٌسوتل کېوږيو رٌزارسوٌن چوې د وٌلېکېودو تودوخوه ئوې  118Co او د

اېشېدو تودوخه ئې   276Co ده ،هغه هم د دې لړۍ ٌو د پوام وړ ترکٌوب او د ٌوو
شمېر ارزښتناکو رنګونو د السته راوړلو لپاره او همدارنګه په روغتٌواًٌ چوارو
کې له هغه څخه د مکروب وږونکې په توګه کار اخلًو
دا ترکٌب د  FeCl 3سره ښکلى بانجانً رنګ جوړويو
پووه هموودې ډول هاٌوودروکٌنون چووې پووه  170Coسووره وٌلووې او پووه بوټووو کووې د ٌوووه
ګالٌکوزٌد په څېر چې کٌمٌاوي فورمول ئې دا ډول دى پٌدا کېږيو
C6H11O5

OH

O

نوموړى ترکٌب د کٌنون له ارجاع څخه په صنعت کې په الو راوړي ،هغوه پوه
آسانه توګه بٌا په کٌنون سره هم اوکساٌد کېداى شًو
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درې اتومه فينولونه
پووه النوودې ډول د درې اتومووه فٌنولونووه درې ډولووه اٌزومٌووري فورمولونووه ښووودل
کېږيو
OH

OH
OH

OH

OH

OH

OH
OH

فهٕرٔگالٚطٍٛ

OH

پٛرٔګهٕل

أکطی ْبٚذرٔکٌُٕٛ

درې واړه پورتنى اٌزومٌرونه د نورو فٌنولونو په څېر د عمومً الرو چوارو پوه
مرسته السته راځًو پٌروګلول له ګالٌک اسٌد څخه چوې پوه بٌعوت کوې ډېور دى
داسې السته راوړي چې دا اسٌد پوه اوتووکالو کوې لوه اوبوو سوره توودويو اوکسوً
هاٌدروکٌنون له کٌنون څخه بٌا دا ډول په الو راوړيو

H2O

+(CH3CO)2O

OCOCH3

H

H
H

OCOCH3

په همدې ډول درٌم اٌزومٌر چې فلوروګالٌسٌن دى د  – ٥،١،٣تراى امٌنو
بنزٌن څخه د مالګى اسٌد تر اغېزې الندې په الو راوړي ،خو په صنعت کې
ئې دا ډول استحصالويو
HO

OH

COOH
NH 2

Sn  HCL



H 20


 CO 2

OH

NH 2

COOH
NO2

NO2

NH 2

NO2

درې واړه پورتنً اٌزومٌرونه کرستلً ترکٌبونه دي چې په اوبو کې ښه حلېږيو
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د پٌروګلول مشت قات په بٌعً ډول په ٌو لړ بوټو کې پٌدا کېږيو پٌروګلول د ٌوو
پٌاوړي ارجاع کوونکً په توګه پکوارېږي نوو ځکوه پوه ګوازونو کوې د آکسوٌجن د
شته والً د ونوډې د معلومولوو لپواره او همدارنګوه پوه فوتووګرافً کوې پکوارېږي،
همدارنګه له هغه څخه په درملً چارو او د ځٌنې رنګونوو پوه جوړولوو کوې کوار
اخٌستل کېږيو
فلوروګالٌسٌن چې مشتقات ئې په پٌچلې توګه پوه بٌعوت کوې ډېور دي د پنتووز د
څرګندولو لپاره هم د ٌوه رٌکتٌف په توګه کار اخٌستل ،د فورفورال او لګنٌن پوه
معلومولووو کووې هووم لووه هغووه څخووه کووار اخٌسووتل کېووږيو دا ترکٌووب د ټولووو پورتنٌووو
اٌزومٌرونو په پرتله په خپله اړونده توتومٌرى څېوره پوه آسوانه توګوه راګرزېوداى
شً او له هاٌدروکساٌل امٌن سره تراى اوکسٌم جوړويو

+3NH2OH

پووه هموودې ډول کووه هغووه د تووودوخې توور اغېووزې النوودې د  CH 3Iاو  KOHپووه
مرسته مٌتاٌل ٌشن شً نو بٌا هکزامٌتاٌل سکلو هکزان تراى اون منځته راځًو
O

O

C
(CH3) 2C
C(CH3) 2
CH 2
CH 3 I


KOH
C
C
C
CH 2
C
O
O
O
CH
3
CH3

C
H 2C
C
O

فلوروګالٌسٌن په همودې ډول د داى ازومٌتوان تور اغېوزې النودې مٌتاٌلشون کېوداى
شً او په پاٌله کې د هغه اړوند مٌتاٌلً اٌتر رامنځته کېږيو
OCH3

CH3O

3N2

3CH2 N2 

OCH3

OH

HO

OH
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دا هم ٌو څرګند حقٌقت دى چې داسې پوښتنه بوه راوړانودې شوً چوې کېوداى شوً
چې پولً هاٌدروکسً بنزٌنونه شتوالى ولري؟
د دې پوښتنې ځوواب مثبوت دى او دا ترکٌبونوه شوتوالى لوري ،د هغوه غووره مثوال
هکزا هاٌدروکسً بنزٌن دى چې د الندې تعامل له الرې د کاربن مونوو اوکسواٌد
او پوتاشٌم له تعامل څخه تر السه کېږيو
OH

OH

OH

OK
HCl 


OH

HO

OK

OK

OK

6CO  6K 

KO

OH
OK
فٌنولونه ٌو لوى ګروپ ترکٌبونه دى چې برسېره په خپلوو پورتنٌوو او ٌوادو شووو
ترکٌبونو نور ترکٌبونه هم لريو د سارى پوه توګوه د هغوه اړونود تعووٌن فٌنوولً
ترکٌبونه لکه هلوجنً فٌنولونه چې د فٌنوولً کوړى د هاٌودروجن اتووم پوه هلووجن
سووره بوودل شوووي ديو همدارنګووه فٌنووول سوولفو اسووٌدونه او نٌتروفٌنولونووه دا ډول
ترکٌبونه دي چې په فٌنولً کړۍ کې د هاٌدروجن اتوم په سلفو ٌا نٌترو ګروپونو
سره بدل شوي ديو
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اروماتيک الکولونه
موږ ال مخکې ووٌل چې په اروماتٌک الکولونو کې د هاٌدروکسٌل ګروپ د اړخ
په ځنځٌر پوورې تړلوى ويو د دې ترکٌبونوو د السوته راوړلوو الرې چوارې او پوه
همدې ډول د هغوى کٌمٌاوي خاصٌتونه د فٌنولونو پوه پرتلوه ډېور زٌوات پوارافٌنً
الکولونو ته ورته والى لريو اروماتٌک الکولونه د اٌسترونو په څېر په آزاد ډول
پووه بوټووو او ونووو کووې پٌوودا کېووږي دا ترکٌووب د ښووو بوٌووو لرونکووً او لوودې املووه د
ع رونو په جوړولوو کوې ور څخوه کوار اخٌسوتل کېوږيو د زٌوات اهمٌوت لوه املوه
دهغوووى د السووته راوړلووو ځٌنووې الرې چووارې څېووړو ،خووو مخکووې لووه مخکووې باٌوود
وواٌو چې د هغوى السته راوړل د هاٌدروکسٌل ګروپ په موقعٌت پورې چې له
بنزٌنً کړۍ څخه په کوم واټن پروت دى اړه لريو
٣و هغه الکولونه چې د هاٌدروکساٌل ګروپ ئې په  موقعٌت کې ځواى ولوري،
په دې مانا چې د اړخ ځنځٌر پوه هغوه کواربنً اتووم پوورې نښوتى وي کووم چوې د
کړۍ سره ګاونډى وي ،په ډېره آسانه توګه د اړوندو هلوجنً مشتقاتو څخه السته
راځًو دله په اړوند هلوجنً مشتق د هاٌدرولٌز عمل سرته رسوېږيو د دې لپواره
چې دا عملٌه په ښه توګه سرته ورسوېږي نوو د سوودا لوه محلوول سوره د کوم مهوال
لپاره د تعامل چاپېلاير تودويو

CH2Cl

CH2OH

 H 20


 HCl

 ۲و اروماتٌوک الکولونوه همدارنګووه د دوو الدٌهاٌودونو لوه ګووډولې څخوه د قلووي لووه
ګاټووه محلووول سووره السووته راځووً د سووارې پووه توګووه پووه النوودې تعاموول کووې د فووورم
الدٌهاٌد او بنزالدٌهاٌد څخه د  KOHتر اغېزې الندې بنزاٌل الکوول او فارمٌوک
اسٌد السته راځًو
O
O
O
KOH
C6H5 C H  C 
 C6H5  CH2  OH  H  C
H
H
OH

 ١و د سودٌمً الکولً محلول په مرسته هم د اٌسوترونو د ارجواعً عمول پوه پاٌلوه
کې دا ترکٌبونه السته راځًو
H 
C 6 H 5  CO  OC 2 H 5 C 6 H 5  CH 2  OH  C 2 H 5OH

83

٤و هغه الکولونه چې د هاٌدروکساٌل ګروپ ئې په   موقعٌت کې ځاى ولري
هغوووى بٌووا د هلوووجنً مشووتقاتو د هاٌوودرولٌز لووه الرې السووته راځووً نووو بٌووا اړونوود
هلوجنً مشتقات له قلوٌاتو سره ٌو ځاى او په پاٌله کې هلووجنً اسوٌدونه جوال او
اړوند الکولونه تر السه کېږيو

C6 H5  CH 2  CH 2Cl  NaOH 
 C6 H5  CH  CH 2 NaCl  H 2O
د پورتنً ډول الکولونو د السته راوړلو ٌووه بلوه ښوه الره دا ده چوې کوه عضووي
اٌپوکساٌدونه له عضوي فلزي ترکٌبونو سوره چوې اروماتٌوک رادٌکوال ولوري ٌوو
O
ځاى کړو ،نو بٌا دا الکولونه السته راځًو
C 6 H 5 MgBr  CH 2  CH 2 
C 6 H 5  CH 2  CH 2OMgBr 

 H 2O

C 6 H 5  CH 2  CH 2OH
 MgBrOH

په صنعت کې بٌا دا ډول الکولونه د اروماتٌک هاٌودروکاربنونو او اٌپوکسواٌدونو
له تعامل څخه د المونٌم کلوراٌد کتلست په مرسته السته راوړيو
AlCl 3
C 6 H 6  CH 2  CH 2 
C 6 H 5  CH 2  CH 2OH
O
په پورتنً تعامل کې د فرعً ترکٌب په توګه همدارنګه د اتلٌن ګالٌکوول فٌنواٌلً
اٌتر هم السته راځًو چې فورمول ئې  C 6H 5 O CH 2 CH 2OH دىو
٥و هغووه الکولونووه چووې هاٌدروکسوواٌلً ګووروپ ئووې د اړخ پووه ځنځٌوور کووې د ɤپووه
موقعٌوووت کوووې ځووواى ولوووري د اړونووودو غٌووور مشوووبوع اروماتٌوووک الکولونوووو لوووه
هاٌدروجنېشن څخه السته راځًو
H 
C 6 H 5  CH  CH  COOH 
C 6 H 5  CH 2  CH 2  CH 2OH
 ٦و د پارافٌنً لړى الکولونو په څېر د اړوندو عمومً الرو چوارو پوه مرسوته هوم
دا الکولونو السته راوړيو د ساري په توګه د بنزالدٌهاٌد څخه د هاٌدرٌشنً عمل
په مرسته اړوند الکول السته راځًو
O
][H

 C6H5  CH2OH

C6H5 C

H
د کٌمٌاوي خاصٌتونو له مخې دا الکولونه پارافٌنً مشبوع الکولونو ته ډېر ورته
دي نو هغه شان تعامالت هم سرته رسوويو د فٌنولونوو سوره پوه تووپٌر هغووى لوه
قلوٌاتو سره تعامل نشً کووالى خوو بٌوا هوم کووالى شوً اړونود الکوالتوو نوه جووړ
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کړي (د پارافٌنً الکولونو په څېر عمل کويو) خو دلته باٌد پوه ٌواد ولورو چوې دا
الکوالتونه د قلوي فلزاتو سره د تعامل په پاٌله کې جوړېږيو
پوه هموودې ډول دا الکولونووه د پوارافٌنً الکولونووو پووه څېوور لوه اسووٌدونو سووره اړونوود
اٌسترونه جوړوي ،د دې الکولونو ځٌنې ځانګړتٌاوې دا ديو
الف :هغه الکولونه چې دهاٌدروکساٌل ګروپ ئوې د اړخ پوه ځنځٌور کوې پوه  
موقعٌت کې ځاى ولري په آسوانه توګوه پوه هلووجنً اتووم بدلېوداى شوًو دا عمول د
دې الکولونو او هاٌدروهلوجنً اسٌدونو د تعامل په مرسته سرته رسېداى شًو

ب :هغه الکولونه چې د  OHګروپ ئې بٌا د  په موقعٌت کې وي نو په آسانه
توګه دى هاٌدرٌتېشن کېږي او ور څخه اراٌل اولٌفٌنونه السته راځًو
تٕدٔخّH  ,
C 6 H 6  CH 2  CH 2  OH 
C 6 H 5 CH  CH 2  H 2O
د اروماتٌک الکولونو ځٌنې د پام وړ استازي دا دي:
بنزاٌل الکول :داسې ماٌا ده چې د سانتً ګراد په  ۲٣٦درجو سره په اېشېدو پٌل
کويو دا ترکٌب په اوبو کې ښه نه حلېږيو په بٌعت کې هغوه پوه ځٌنوې ع وري
او ښه بوى لرونکو غوړو او تٌلوو کوې پٌودا کېوږيو پوه چنبٌلوً او سونبل ګلونوو او
همدارنګه د ګالٌکوزٌد په ډول په جوارو کې هم پٌدا کېږيو لودې ترکٌوب څخوه د
ع رونو په جوړولو کې کار اخٌستل کېږيو
 -۲فٌناٌل اٌتانون ٌا   فٌناٌل اٌتاٌل الکول چې دا هوم مواٌا ترکٌوب او د اېشوېدو
تودوخه ئې  219Coده په ګالبو او نٌرولٌنً تٌلو کې پٌدا کېږيو له دې څخه هم په
پرفٌومري کوې کوار اخٌسوتل کېوږي ،هغوه د ع رونوو د ښوه بووى پوه سواتلو کوې د
ثبات ورکوونکً په توګه د ګالبو د مصنوعً تٌلو په نوم پکارېږيو
د دې لړۍ بل استازى – فٌناٌل پروپانول ٌا  فٌناٌول پروپاٌول الکوول دى ،چوې
دا هم د سنبل ګلونو ته ورته بوى لريو په بٌعت کې پوه اٌسوتري ډول ځٌنوو ښوه
بوى لرونکو تٌلونو کې پٌدا کېږي او په ع ر جوړولو کې ور څخه کار اخٌسوتل
کېږيو
په همدې ډول باٌد وواٌو چې د دې لوړۍ غٌور مشوبوع اروماتٌوک الکولونوه هوم د
پام وړ ترکٌبونه چې په بٌعت کې هم پٌدا کېږي او ځٌنې ئوې د سواري پوه توګوه
په الندې ډول د اړوند الدٌهاٌد څخه د ارجاعً عمل په پاٌله کې تر السه کويو
H 
C 6 H 5  CH  CH  CHO 
C 6 H 5  CH  CH  CH 2OH
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الزمه ده چې په پام کې ولرو چې داسې ترکٌبونوه چوې پوه پورتنٌوو مووادو پوورې
اړوند خو پوه همودې ډول چوې فٌنوولً ګوروپ لوري ،اروماتٌوک الکوول هوم دى او
هغوى د فٌنول الکولونو په نومونو سوره ٌوادېږيو هغووى پوه بٌعوت کوې هوم پٌودا
کېږي او نامتو استازى ئې  -۲اوکسً مٌتاٌل فٌنول چې د سالګنٌن په نوم سره هم
ٌادېږي پٌدا کېږيو دا ماده د لګنٌن د جوړېدو اساسً ماده ګ،ول کېوږي نوو ځکوه د
ونو په جوړښت کې اساسً برخه د هغه دهو
له پورتنۍ مادې سره سم د کانٌفٌرٌل الکول بل دا ډول ترکٌب هم په ونو کې پٌدا
کېږي ،د هغوى دواړو کٌمٌاوي فورمولونه الندې ډول ديو

کبَفرٚم انکٕل

ضبنګٍُٛ

اروماتيک امينونه
اروماتٌک امٌنونه د پوارا فٌنً امٌنونوو پوه څېور د امونٌوا لوه مشوتقاتو څخوه شومېرل
کېږي و دا هم جوتوه ده چوې امٌنوً ګوروپ نٌوه پوه نېغوه پوه کوړۍ او ٌوا هوم د اړخ
ځنځٌر په کاربنً اتوم پورې نښلېداى شًو دا ډله امٌنونه هم په لومړنٌو ،دوهموو
او درٌمو امٌنونو سره وېشل کېږيو
دلته هغه امٌنونوه چوې امٌنوً ګوروپ ئوې نٌوه پوه نېغوه پوه اروماتٌوک کوړۍ پوورې
نښتً وي د زٌات پام وړ او د اروماتٌک هاٌدروکاربنونو مشتقات ګ،ل کېږيو
د اروماتٌک امٌنونو لومړۍ او د پام وړ ډله د هغه اړوند لوومړنً امٌنونوه دي ،د
هغوي عموومً فورموول  Ar  NH 2دىو د سواري پوه توګوه فٌناٌول اموٌن (انلوٌن)
چې فورمول ئې  C 6 H 5NH 2او همدارنګه اورتو ،مٌتا او پارا امٌنوتولوٌنونه چې
د هغوه فورمووول هوم  CH 3  C 6H 4  NH 2 دى ،د دې لووړۍ غووره مثالونووه ګ،وول
کېږيو د هغوى د السته راوړلو ځٌنې الرې چارې دا ديو
٣و د امونٌووا پووه مرسووته د بنزٌنووً کووړۍ د نٌووه پووه نېغووه اماٌنېشوون څخووه د مغلقووو
کتلستونو تر اغٌزې الندې په سختو او پېچلو شراٌ و کې السته راځًو
هغه کتلستونه چې دلته کارول کېداى شً د مولبدنٌم ،ولفورام او ٌوا کوروم موالګې،
او همدارنګه د نکل او مو له اوکساٌدونو څخه عبارت ديو

86

MoS3; CuO
400°C

+NH2

 ۲و د نٌتروترکٌبونو له ارجواع کولوو څخوه هوم اروماتٌوک لوومړنً امٌنونوه السوته
راځًو
 
Ar  NO 2 
Ar  NH 2  2H 2O
H

د ګوګړو ٌا مالګې اسٌد له اوسپنې سره دلته د ارجاع کوونکً په توګه پکارېداى
شًو
همدارنګوووه کووووالى شوووو قلعوووً د موووالګې لوووه اسوووٌد سوووره ،هاٌووودروجن سووولفاٌتونه،
هاٌدروجن سلفاٌد له قلوي فلزاتو سره او په همدې ډول د ارجاعً عمل د کتلستً
او الکتروکٌمٌاوي مٌتودونو په مرسته سرته ورسووو
 ١و اروماتٌووک امٌنونووه همدارنګووه د اروموواتٌکً بهٌوور هلوووجنً مشووتقاتو څخووه لووه
امونٌا سره السته راځًو

3
C 6 H 5Cl 
C 6 H 5NH 2  NH 4Cl
2 NH

فشبرأکتهطت

 ٤و دا ډله امٌنونه له عضوي اسٌدونو څخه هم السته راتالى شً خو هغه لومړۍ
په امٌد بدل او بٌا ور څخه دا ترکٌبونه السته راځًو
C 6 H 5  CO  NH 2  NaOBr 
C 6H 5NH 2  CO 2  NaBr
دوهمې امٌنونه بٌا الندې ډول السته راتالى شً ،خو له هر څه دمخه باٌد وواٌوو
چې د دې امٌنونو فورمول   Ar2 NH دى خوو د اروماتٌوک – پوارافٌنی امٌنونوو
فورموووووول بٌوووووا   Ar  NH  Alk دى د سووووواري پوووووه توګوووووه داى فٌناٌووووول اموووووٌن
   C6 H5 2 NH مٌتاٌوول فٌناٌوول انلووٌن د  C 6 H 5  NH CH 3فورمووول لرونکووً
ديو
٣و دا امٌنونه (دوهمې پارافٌنً اروماتٌک امٌنونه) د اړوندو هلوجنً مشوتقاتو ٌوا
الکولونو په مرسته د لومړنٌو اروماتٌک امٌنونو له الکاٌلېشن څخه السته راځًو
په صنعت کې دغه الکاٌلېشن دالکولونو په مرسته د اسٌدونو په شته والى کوې پوه
همدې ډول درٌمې اړوند امٌنونه هم ور سره ٌو ځاى السته راځًو
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C 6 H 5  NH 2 .HCl  CH 3OH 
C 6 H 5NH  CH 3 .HCl  H 2O
يٛتبٚم اَهْ ٍٛبٚذرٔکهٕراٚذ

C 6 H 5  NHCH 3 .HCl  CH 3OH 
C 6 H 5N CH 3 2 .HCl  H 2O
دای يٛتبٚم اَهْ ٍٛبٚذرٔکهٕراٚذ

که وغواړو د پورتنً تعامل له مخې خالص دوهمې امٌنونه السته راوړو نو بٌا د
امٌنونوو د اسووٌلً مشووتقاتو لووه الکاٌلېشون څخووه ګټووه اخلووو چوې لووه هغووه څخووه السووته
راغلً ترکٌبونه هاٌدرولٌز او بٌا اړوند امٌنونه السته راځًو
+CH3I

+HOH

-HI

-Nاضٛتبٚم اَهٍٛ
اضٛت اَهٛذ

 ۲و د ازومٌتېنونووو ٌووا شووٌف قلوووي نووومً لووه هاٌدروجنېشوون څخووه هووم دا ترکٌبونووه
السته راتالى شًو
C6 H5 N  CH  CH3  2H 2 
 C6 H5  NH  CH 2  CH3
اٚتبٚم اَهٍٛ

١و که اروماتٌک امٌنونه دخپلو اړونودو موالګو سوره ٌووځوای دتوودوخې تراغٌوزې
راولو نوبٌاهم دوهمً اروماتٌک امٌتونه السته راځًو
C6 H5 NH 2  C6 H5 NH 2 .HCl 
(C6 H5 )2 NH  NH 4 Cl
درېمووې امٌنونووه لکوووه  C 6 H 5 3 Nچووې ٌووو خوووالص اروموواتٌکً اموووٌن دى د دې
امٌنونووو ښووه مثووال ګ،وول کېووږي داى فٌناٌوول مٌتاٌوول امووٌن  C 6 H 5 2 NCH 3او داى
مٌتاٌل انلٌن  C 6 H 5N CH 3 2 د پارافٌنً اروماتٌک امٌنونو غوره مثالونه ګ،ل
کېږيو
دواړه پورتنً ډول امٌنونه د الکاٌلېشن ٌا اراٌلېشن په پاٌله کې چوې لوه دوهموو ٌوا
درېمې امٌنونو سره سرته رسېږي السته راتالى شًو
H
C 6 H 5 NH 2  2CH 3OH 
C 6 H 5 N CH 3 2  2H 2O


H

 C 6 H 5 3 N  HI


C 6 H 5 2 NH  C 6 H 5I

د اروماتيک امينونو خاصيتونه
دا لووړۍ کٌمٌوواوي ترکٌبونووه جاموود ٌووا موواٌا دى چووې د خپلووو اړونوودو ب ودو بوٌونووو
لرونکً ديو
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ډېر زهري او په اوبو کې ښه نه حلېږيو هر څومره چوې پوه دې ترکٌبونوو امٌنوو
ګروپونه ورزٌاتېږي په هم هغه اندازه ئې په اوبو کې انحاللٌت زٌاتوالى مومًو
د کٌمٌاوي خاصوٌتونه لوه پلووه د هغووى تعوامالت پوه امٌنوو ګوروپ او ارومواتٌکً
کړۍ پورې اړوند ديو
٣و د ا ترکٌبونه ډېر کم او مړاوى قلوي خاصٌت لري او د ٌسوسٌشنً انفکا ئې
دپارافٌنً امٌنونو په پرتله ډېر کم دىو


C 6 H 5NH 3  OH 
C 6 H 5NH 2  H 2O 

 ۲و د پارافٌنً امٌنونو په څېر د دې بهٌر لومړنً او دوهموې امٌنونوه د دې وړتٌوا
لووري چووې د امٌنووً ګووروپ هاٌوودروجن پووه الکوواٌلً ګووروپ بوودل ک وړي دا مٌتووود د
دوهمً او درٌمً امٌنونو د السته راوړلو الره هم ګ،ل کېږيو

C 6 H 5 NH 2  CH 3I 
C 6 H 5 NHCH 3 .HI
CH 3
.HI
CH 3
 ١و د دوهمً او لومړنٌو اروماتٌک امٌنونو هاٌدروجنً اتومونه د اسٌلً کوونکو
عاملونو تر اغېزې الندي په اسٌلً ټوټو بدلون مونودلى شوًو د سواري پوه توګوه د
دې ډول تعامل په پاٌله کې د اسٌت انهاٌدراٌد او ٌا د تودوخې تر اغٌزې الندې د
استٌک اسٌد په مرسته انلٌن په اسٌت انلٌد بدلېږيو
C6 H5 NH 2   CH3CO 2 O 
 C6 H5 NHCOCH3  CH3COOH
C 6 H 5  NH  CH 3  CH 3I 
C 6 H 5  N

C6 H5 NH 2  CH3COOH  C6 H5 NH 2 gHOOCCH3  C6 H5 NHCOCH3  H2O
د امٌنونو اسٌلً مشوتقات کرسوتلً ترکٌبونوه دى ،هغووى داسوې اماٌود اسوٌدونه دي
چې قلوي خاصٌتونه نلريو اسٌلً اماٌدونه داسې ثابت ترکٌبونه دي چې په آسانه
توګووه نووه آکسٌدېشوون کېووږي او ٌوووازې د امٌنونووو د آکسٌدېشوون پووه مهووال د منځنٌووو
موادو په څېر رول لوبويو
 ٤و که لومړنً اروماتٌک امٌنونه ٌو لږ څه له اروماتٌوک الدٌهاٌودونو سوره تواوده
کړو نو بٌا په آسانه توګه د شٌف قلوي ٌا ازومٌتېنونه السته راځًو
C6 H5  NH 2  O  CH  C6 H5 
 C6 H5  N  CH  C6 H 5  H 2O
بُسٔئ ٍٛانذٓٚبٚذ

که په السته راغلً ترکٌب رقٌق اسوٌد ور زٌوات کوړو نوو هغوه بٌوا پوه الدٌهاٌود او
امٌن سره ټوټې کېږيو
H
C 6 H 5  N  CH  C 6 H 5  H 2O C 6 H 5NH 2  C 6 H 5CHO
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٥و که لومړنً اروماتٌوک امٌنونوه :لوه کلوروفوورم او د قلووي لوه الکوولً محلوول
سوووره تووواوده کوووړوو کارباٌووول اماٌدونوووه او ٌوووا اٌزوسوووٌاناٌدونه چوووې زړه بووودوونکی
ډٌرزٌات بدبوی لري السته راڅًو
C6 H 5  NH 2  CHCl3  3KOH 
 C6 H 5  N  C  3H 2O  3KCl

دا تعامل د لومړنٌو امٌنونو د پېږندنې د پاره پکارېږيو
 ٦و د ناٌترو اسٌد تر اغېزې الندي د اروماتٌک لومړنٌو امٌنونو څخه په اسوٌدي
چا پٌلاير کې د داى ازون موالګې السوته راځوً چوې د دېور چټوک کٌمٌواوي تعامول
لرونکً ديو
+HCl
HO-+N = O

دا هم باٌد په ٌاد ولرو چې پارافٌنً امٌنونه هم په پورتنً تعامل کې ګډون کوالى
شً خو د دغه تعامل په پاٌلوه کوې بٌوا الکولونوه ،اٌترونوه او داسوې نوور ترکٌبونوه
منځته راځًو
C 2 H 5  NH 2  ON OH 
C 2H 5OH  N 2  H 2O
پووه هموودې ډول دوهمووً اروماتٌووک امٌنونووه هووم تعاموول سوورته رسوووي خووو بٌووا دلتووه
نٌترو زوامٌنونه السته راځًو
C6 H5  NH  CH3  HONO 
 C6 H5  N  CH 3
NO
يٛتبٚمَٛ-N-ترٔزٔاَهٍٛ

درٌمووې اروماتٌووک امٌنونووه لووه نوواٌترٌو اسووٌد سووره پووه ٌخنووً کووې تعاموول سوورته
رسوالى شً او بٌا نو پارانٌتروزو ترکٌبونه السوته راځوً ،خوو درٌموې پوارافٌنً
امٌنونه په دې شراٌ و کې مالګې جوړويو
 NO  H2O

HO  NO 
(CH3)2 N 

(CH3)2 N 

پبراَٛترٔزٔداًٛٚتبٚم اَهٍٛ

که په پورتنً تعامل کې د پارا موقعٌت ت نوي نو بٌا نٌترو زوګوروپ د اورتوو
موقعٌت ځانته اختٌارويو السته راغلً پوارانٌترو زو داى مٌتاٌول انلوٌن د قلوٌواتو
تر اغې زې الندې په آسانً سره په نٌتروزوفٌنول او دوهمً امٌن ټوټې کېوږيو دا
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تعاموول د ځووانګړو پووارافٌنً دوهمووً امٌنونووو د السووته راوړلووو لپوواره ښووه الره ګ،وول
شوې دهو
OK

KOH
 NO 
 NH(CH3)2  ON 

(CH3)2 N 

 ٦و د پارافٌنً امٌنونو سوره پوه تووپٌر اروماتٌوک امٌنونوه پوه آسوانً سوره اوکسواٌد
کېږي نوو ځکوه کوه هغووى د زٌوات وخوت د پواره وسواتل شوً ٌوو ځوانګړى رنوګ
ځانته اختٌارويو دا هم روښانه ده چې که انلوٌن پوه اسوٌدي چواپٌلاير کوې اوکسواٌد
شً کٌنون السته راځًو
دا هم باٌد وواٌو چې که انلٌن د کرومٌک اسٌد په مرسته اوکساٌد کړو نو بٌا دلته
ٌو تور رنګ چې انلٌنً تور رنګ ورته وائً جوړېږيو
که اروماتٌک امٌنونه د تراى فلورو اسٌتاٌل هاٌدرو پراوکساٌد په مرسته اوکساٌد
کړو ،نو دلته بٌا اړوند نٌترو ترکٌبونه رامنځتوه کېوږي او دا تعامول بوې لوه کوومې
ستونزې ښه سرته رسېږيو
C 6 H 5NH 2  3CF3CO OOH 
C 6H 5NO 2  3CF3COOH  H 2O
 ٨و پوه الکتروفٌلوً تعوامالتو کوې انلوٌن او نوور اروماتٌوک امٌنونوه پوه آسوانً سوره
ګډون کوي او په عمومی ډول دلته د پارا موقعٌت ترکٌبونه منځته راځوًو د آزاد
هلوجن په مرسته د انلٌن له هلوجنٌشن څخوه ډول ډول اړونود تعوٌضوً ترکٌبونوه
جوړېږي او بٌا اوکسٌدېشن کېږي نو ځکه وٌالى شو چې د آزاد هلوجنً اتوم په
مرسته په عام ډول خپله امٌن نه هلوجنېشن کېږي او په دې مانا چې د هغه اړوند
اسٌلً مشتقات تر هلوجنېشن الندې راځًو
NH 2

NHCOCH3

+Cl2

 H 2O



Cl

NHCOCH3

NH 2
 CH 3 COOH


Cl

خو دا هم باٌد په ٌاد ولرو چې د هلوجن امٌدونو په مرسته کووالى شوو د امٌنونوو
نٌه په نېغه هلوجنېشن سرته ورسوو او دلته کووالى شوو چوې هوم هغوه ٌوو ډول ٌوا
دوه ډول ډول هلوجنً اتومونه مالٌکول ته داخل کړوو
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C 6 H 5 NH 2  KI  NHCl  COCH 3 
C 6 H 4 I .NH 2  KCl  CH 3CONH 2
C 6 H 4ClNH 2  KBr  NHCl  COCH 3 
C 6 H 3ClBrNH 2  KCl  CH 3CONH 2

د پورتنٌو ځانګړتٌا وو په پام کې لرلو سره کوه دا امٌنوو نوه ناٌترٌشون شوً نوو لوه
هر څه د مخه پارا اٌزومٌرونه جوړېږي خو د دې لپاره چې دلته ناٌترٌشنً عمل
په ښه توګه تر سره شً نو له هر څه د مخه هغوى اسېتېلٌشن کوي او بٌوا السوته
ر اغلً نٌترو استلېنٌدونه هاٌدرولٌز او په دې ډول نٌترو امٌنونه جوړېږيو
H 3CCONH

NHCOCH3

NH 2

 H 2O


] [H 

CH3COOH

HNO 3



NO2

NO2

د سلفٌورٌشوونً عموول پووه پاٌلووه کووې هووم پووه هموودې ډول اړونوود پووارااٌزومٌر السووته
راځًو
 NH2

190 C
 NH 2 gH 2 SO4 
 HO3 S 
 H 2O
0

 H 2SO 4
 NH2 



اَه ٍٛضهفٕٛرٚک اضٛذ
اضٛذ

ضهفبئٛم اضٛذ

۳و د کمووزورو الکتروفٌلووً ترکٌبون وو لکووه الدٌهاٌوودونو سووره هووم دا امٌنونووه تعاموول
سرته رسوي او دا هم ٌو کاندنسېشنً تعامل ګ،ل کېږي چې په پاٌله کې ئې د پارا
اٌزومٌرونو داى او تراى فٌناٌل مٌتان اړوند ترکٌبونوه هغوه وخوت جووړېږي چوې
په دې تعامل کې درٌمً اروماتٌک امٌنونه برخه واخلًو
 N(CH3)2

CH2O  2C6H5 N(CH3)2  (CH3)2 N 

CH2 

C6H4  N(CH3)2

C6H5  CHO  2C6H5 N(CH3)2  C6H5  CH

C6H4  N(CH3)2
N, N)P, P
تترايٛتبٚم دای ايُٕٛترای فُٛبٚم يٛتبٌ)
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 ٣٣و کېداى شً چې ځانګړي اتومونه او ګروپونه په آسانً سره نور هم په کړۍ
پورې ونښلًو د ساري په توګه که د مالګې اسٌد داى مٌتاٌل انلٌنً مالګه د فشوار
او تودوخې تر اغېزې الندې راولو نو د دغه عمل پوه پاٌلوه کوې د پاراتولوئٌودٌن،
کساٌلٌدٌن او مېزٌدٌن ګډوله منځته راځًو
NH 2 HCl

NH 2 HCl
CH3

CH3

NH 2 HCl

CH3


CH3

يٛسٚذٍٚ

N (CH 3 )2 HCl


CH3



CH3

کطبٚهٛذٍٚ

پبراتٕنٕئٛذٍٚ

٣٣و که د نکل په شتوالً کې انلٌن هاٌدروجنېشن کړو نو بٌا سکلو هکزاٌل امٌن
جوړېږيو خو دا هم باٌد ووٌل شوً چوې پوه دې تعامول کوې همودا ډول لوه پوورتنً
ترکٌب سره ٌو ځاى د امٌنو ګروپ د ټوټه کېودو لوه املوه بنوزٌن ،سوکلوهکزان او
امونٌا هم منځته راځًو
H 2
C 6 H 5 NH 2 
 Ni  C 6 H 11NH 2
ضکهْٕکساٚم ايٍٛ

انلٌن د دې لړۍ خورا مهم استازى ګ،ل کېږي ٌوو اوبلون ډول ترکٌوب دى چوې پوه
 182Co سره په اېشېدو راځً او د وٌلېکېدو تودوخه ئې د سانتً ګراد( )٦درجې
ده ،هغه په اوبو کې حلېږي او ٌوو تٌول ډولوه مخلوو جووړويو انلوٌن ډېور زهوري
ترکٌووب دى چووې زٌووات وخووت وسوواتل شووً نووو رنووګ ئووې هووم ټٌنګېووږيود کلووورٌنې
شورې تور اغېوزې النودې سوسونً رنوګ جووړويو انلوٌن د لوومړي ځول لپواره پوه
( ٨۲٦کال کې) د چونې او نٌول لوه تق ٌور کولوو څخوه السوته راغلوً او ٌوو څوه د
ډبرو سکارو په قٌر ډوله ماده کې هم بٌعتوا ً پٌودا کېوږيو پوه صونعت کوې انلوٌن د
مسً ٌا نکلً کتلستونه په شتوالً کې د نٌترو بنزٌن له ارجاع څخه چې د بوړاو
په ډول وي د هاٌدروجن سره السته راځًو همدارنګه انلٌن په صناٌعو کې ٌو څه
د هغووو پالسووتٌکً موووادو د رنووګ سوواتلو لپوواره پکووارېږي چووې د هغوووى فزٌکووً
خاصٌتونه باٌد وساتل شً ،هغوه همدارنګوه پوه رنګونوو او درملوً مووادو کوې هوم
پکارېږيو
د دې لړۍ بل د پام وړ ترکٌب داى مٌتاٌل انلٌن دى ،هغه هم ماٌا ٌا اوبلن ترکٌب
دى چووې پوووه  193Coسوووره پوووه اېشوووېدو راځووًو لوووه هغوووه څخوووه د ځٌنوووو رنګونوووو او
همدارنګه د ځٌنې چاودېدونکو موادو په السته راوړلو کې کار اخلًو
o
داى فٌناٌوول امووٌن همدارنګووه بوول داسووې ترکٌووب دى چووې کرسووتلً او پووه  54Cسووره
وٌلې کېږيو له دغه جامد استازى څخه هم د رنګونو د جوړولوو پوه صوناٌعو کوې
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کوار اخٌسووتل کېووږيو پاراتولوئٌودٌن هووم د دې لووړۍ ٌووو جامود ترکٌووب دى خووو نووور
اٌزومٌرونه ماٌا فزٌکً حالت لري ،د رنګونو په صناٌعو او په ځانګړې توګه د
فوکسٌن د السته راوړلو لپاره ور څخه کار اخٌستل کېږيو
باٌد په ٌاد ولرو چې داسې نور پورتنً ډوله ترکٌبونه شته چې هلوجنً ،نٌترو او
سولفو تعوٌضً امٌنونه دي چې په صناٌعو کې د هغوى د اهمٌت په اړوند ډېرې
خبرې کېږي د سارى په توګه سوسان چوې د پوارا نٌتورو انلوٌن ٌوو مشوتق شومېرل
کېږي فورمول ئې :
NH  CO  NH  CH2  CH2  COONa

NO2 

دى او د بورې په پرتله هغه  ١٥٣ځله خوږ دىو
امينو فينولونه
له دې ترکٌبونو څخه د کٌمٌا په البراتوارونو کې زٌات کار اخٌستل کېږيو د دې
ترکٌبونووو د السووته راوړلووو لپوواره لووومړى ښووه الره دا ده چووې هغوووى د اړونوودو
نٌتروفٌنولونو د ارجاع کولو له الرې السته راوړل شوًو د ارجواع کولوو دا عمول
په قلوي محلول کې د پودري زنک او ٌا داى تٌونات په شتوالً کې  Na2S 2O 4 
په ښه توګه سرته رسېدالى شًو
OH

NH 2

OH
][H


NO2

پوه هموودې ډول کووالى شووو د دوه اتوموه فٌنولونووو او امونٌوا لووه تعامول څخووه هووم دا
ترکٌبونوووه السوووته راوړو ( د مٌتوووا ترکٌبونوووو تعوووامالت پوووه ښوووه توګوووه دلتوووه سووورته
رسېږي)و
OH

 H 2O
NH 2

OH
][H
 NH3 

OH
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په صنعت کې پارا ا مٌنوفٌنول د ګاټه سلفٌورٌک په شتوالى کې د نٌترو فٌنوول لوه
الکترولٌتوً ارجواع څخوه السوته راوړيو دلتوه السوته راغلوى فٌناٌول هاٌدروکاسووٌل
امٌن د ګروپً بدلون په پاٌله کې په پاراامٌنو فٌنول بدلېږيو
OH

C6H5 NO2  C6H5 NO  C6H5  NH  OH  NH2 

دا هم باٌد ووٌول شوً چوې د امٌنوو فٌنولونوو د السوته راوړلوو ډېوره ښوه او مناسوبه
الره په البراتوارونو کې د هاٌدروکسً ازوترکٌبونو د ارجاع الره ده چې په دې
تعامل کې ښودل کېږيو
NH2  C6H5 NH2

HO 

N  N  C6H5  HO 

امٌنوفٌنولونه جامد کرستلً ترکٌبونه دي ،هغوى بېرنګه او په اوبوو کوې حلېوږيو
دا چوې امٌنوفٌنولونووه دوه فعووال فنګشو نً ګروپونووه لوري ځٌنووې تعووامالت پووه النوودې
ډول په ښه توګه سرته رسوالى شًو
٣و امٌنوفٌنولونه له اسٌدونو او فٌنوالتونو سره تعامل کوي او دا تعامل پوه قلووي
چاپٌلاير کې داسې سرته رسېږي چې که له اسٌد سره ئې تعامل په پوام کوې ولورو
نو به دلته تعامل دوه ګونۍ (امفوتٌري) خاصٌت را څرګند کړيو
 NH2

NaO 

NaOH

 NH 2 gHCL

HO 

HCl

 NH2

HO 

 ۲و امٌنوفٌنولونه ځواکمن ارجاع کوونکً دي نو ځکه په فوتوګراپً کې ور څخه
کار اخٌستل کېږيو
][O

O
 NH2 
][H

 NH

HO 

ک ٌُٕٛيَٕٕاًٍٛٚ

 ١و اورتو امٌنوفٌنولونه د ډول ډول ترکٌبونو سره تعامل کووي او پوه زړه پوورې
ٌو شمېر هتروسکلٌک ترکٌبونه جوړويو د ساري په توګه د هغووى تعوامالت لوه
اسٌت انهاٌدراٌد او فوسجٌن سره دا ډول ترکٌبونه رامنځته کويو
C  CH3  CH3COOH

N

NH 2



OH
(CH 3CO) 2
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NH2

Cl
C

O

O

NH2

Cl

OH

OH

بُسأکطبزٔنٌٕ

امٌنوفٌنولونووه هووم د رنګونووو او درملووً ترکٌبونووو د السووته راوړلووو پووه صووناٌعو او
همدارنګه په فتوګرافً کې ور څخه کار اخٌستل کېږيو
په ٌاد باٌد ولرو چې هغه امٌنوفٌنولونه چې امٌنً ګروپ ئې په اړخ پورې نښوتً
ځنځٌر کې ځواى لوري د پوام وړ ترکٌبونوه چوې د درملوً مووادو پوه جوړولوو کوې
پکارېږي ،بلل کېږيو
په اروماتٌک ترکٌبونو پوورې تړلوً د پوام وړ بول ګوروپ ترکٌبونوه د ازو او داى
ازو ترکٌبونه دي چې د پروګرام د کموالً له امله د هغوى کتنه او څېړنه نکووو
اروماتيک الديهايدونه او کيتونونه
\
دا هغووه ترکٌبونووه دي چووې د کاربونٌوول   C  O ګووروپ لرونکووً او پووارافٌنی
/





الدٌهاٌوودونو او کٌتونونووو تووه ورتووه ديو دلتووه کٌووداى شووً چووې نوموووړى ګووروپ ٌووا
داچوى پوه بنزٌنوً کووړۍ پوورې نېوه پووه نېغوه نښوتى او ٌووا دا چوې د کوړۍ د اړخ پووه
ځنځٌر کې ځاى ولريو د هغوى نوم اېښودنه د رواجً پخوانۍ نووم اېښوودنې پور
بنسټ والړه ده چې د کړۍ د نورو ګروپونوو د څرنګووالً پوه پوام کوې لرلوو سوره
سرته رسېږيو ځٌنې غوره مثالونه ئې دا دي:
CH3

O

O

H
O

C

CH

O
C

O
C

H

H

CH2  C
CH3

H

پبراتٕالٚم اضٛت انذٓٚبٚذ

فتبل انذٓٚبٚذ

O

O

C  CH3
يٛتبٚم فُٛبٚم کٛتٌٕ(اضٛتٕف)ٌُٕٛ

يٛتبتٕالٚم انذٓٚبٚذ
انذٓٚبٚذ

C 
دای فُٛبٚم کٛتٌٕ(بُسٔف)ٌُٕٛ
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بُسانذٓٚبٚذ
O

H
OH

C

ضهٛطٛهٛک انذٓٚبٚذ

N(CH3)2

CO

CH3O

 -۴يٛتٕکطٛی  -۴-دای يٛتبٚم ايُٕٛبُسٔفٌُٕٛ

د خاصٌتونو له مخې هم دا ګروپ ترکٌبونه پوارافٌنً الدٌهاٌودونو او کٌتونونوو توه
ورته والى لري خوو بٌوا هوم دا څرګنود حقٌقوت دى چوې پوه دې خاصوٌتونو کوې بوه
هغوى ځٌنې ځانګړتٌاوې هم لريو
له بلوې خووا دا هوم ټولوو توه جوتوه ده چوې د اروماتٌوک الدٌهاٌودونو او کٌتونونوو د
السته راوړلو الرې چارې پارافٌنً الدٌهاٌدونو او کٌتونونو ته ورته والى لري او
لکه چې مخکې مو ووٌل بٌا هم دا خبره د پام وړ ده چې ځٌنې ځانګړتٌواوې دلتوه
هم زٌات اهمٌت لريو
 ٣و د هاٌدروکاربنونو د آکسٌدٌشن له الرې د الدٌهاٌدونو السته راوړل:
دا د دې الدٌهاٌوودونو ،پووه تېووره بٌووا د بنزالدٌهاٌوود السووته راوړل ٌوووه ډېووره پخوووانۍ
البراتوووارې الره ګ،وول کېووږيو د ځٌنووې کتلسووتونو لکووه ون وادٌم ،مولبوودنٌم او داسووې
نووورو اوکسوواٌدونو پووه شووتوالً کووې د امووونٌم ناٌتراٌووت توور اغېووزې النوودې د هوووا د
آکسٌجن په مرسته دا الدٌهاٌدونه السته راوړل کېداى شًو
CH3
V 205


O2

۲و د هٌمووى نووا ل داى هلوجنووه هاٌوودروکاربنً مشووتقاتو لووه هاٌوودرولٌز څخووه هووم دا
ترکٌبونه السته راتالى شً ،که تولوٌن د کلورٌنٌشن له الرې پوه بنزاٌول کلوراٌود
بدل او هاٌدرولٌز شً نو اړوند الدٌهاٌد السته راځًو
2Cl 2
H 2O
C 6 H 5  CH 3 
C 6 H 5  CH 2Cl 
C 6H 5  CHO  2HCl
h .v .
95O
c

کېوووداى شوووً چوووې کوووه بنزائٌووول کلوراٌووود ډولوووه هلووووجنً مشوووتقات هاٌووودرولٌز او
آکسٌدٌشن شًو د ساري په توګوه کوه د پالموب ناٌترٌوت اوبلون محلوول او ٌوا هوم د
مسو د ناٌترٌت اوبلن محلول له پورتنً هلوجنً مشتق سوره ٌوو ځواى شوً نوو پوه
الندې ډول اړوند الدٌهاٌد السته راځًو

2C 6 H 5  CH 2  Cl  Pb  NO3 2 
 2C 6 H 5CHO  PbCl 2  NO 2  NO  H 2O
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 ١و کېوداى شووً چووې داسووې مٌتووود وکووارول شووً چووې د هغووې پووه مرسووته الدٌهاٌوودي
فنګشووونً ګوووروپ نېوووه پوووه نېغوووه اروماتٌوووک کوووړۍ توووه ور ننووووزي او اروماتٌوووک
الدٌهاٌدونه السته راشً ،دا د السته راوړلوو ځوانګړې الره ګ،ول کېوږي چوې بٌوا د
هغه په مرسته پارافٌنً بهٌر الدٌهاٌدونه السته نه راتللو


که د  AlCl 3 Cu2 Cl2کتلست او ٌا ٌوازې د  AlCl 3کتلست تر اغېزې الندې (خو
په ٌو څه فشار) اروماتٌک هاٌدروکاربنونه د  HClاو کاربن مونو اوکساٌد سره
تعامل وکړي ،نو بٌا دا بهٌور الدٌهاٌدونوه تور السوه کېوداى شوًو دا هوم باٌود پوه ٌواد
ولرو چې په دې تعامل کې د بنزٌن مشتقات د خپله بنزٌن په پرتله په دې تعامول
کې په ښه توګه ګډون کويو
CHO

CH3

CO + HCL
ALCl3. Cu2Cl2

CH3

د فرٌدل کرفتو د تعامل پر بنسوټ کووالى شوو پوه پورتوه ډول الدٌهاٌودي ګوروپ،
اروماتٌک کړۍ ته داخل کړو ،په دې ډول چې اروماتٌک هاٌدروکاربن دلتوه لوه
دا ى کلورمٌتاٌول اٌتور سوره د کتلسووت پوه شوتوالً کوې تعاموول پوه النودې ډول سوورته
رسويو
TiCl 4
H 2O
Ar  H  CHCl 2OCH 3 
 Ar CHCl OCH 3 
 Ar CHO

 ٤و د کلورانهاٌدراٌوودونو د ارجوواع کولووو څخووه د نکلووً ٌووا پالدٌمووً کتلسووتونو پووه
شتوالً کې دا ترکٌبونه السته راتالى شًو دا چې د پورتنً ډوله اسٌدي مشوتقاتو
له الرې دا ا روماتٌک ترکٌبونه السته راوړل کېداى شوً پوه البراتوواري کوارونو
کې هغه د ډېر زٌات اهمٌت وړ ګ،ل کېږيو

 
C 6 H 5  COCl 
C 6 H 5  CHO
دا چې دا الدٌهاٌدونه هم د ځٌنې الرو چارو په مرسته د پارافٌنً بهٌر الدٌهاٌدونو
په څېر السته راتالى شً ،لکوه د لومړنٌوو الکولونوو آکسٌدېشون د مګنٌوزٌم اړونود
عضوي ترکٌبونو په مرسته د هغوى السته راوړل او داسې نور ،داسې مٌتودونه
دي چووې د دواړو لړٌووو د الدٌهاٌوودونو د السووته راوړلووو لپوواره پکووارېږي او هغووه د
دوى د السته راوړلو ګډ او شرٌک مٌتودونه شمېرل کېږيو
اروماتٌک الدٌهاٌدونوه چوې زٌوات شومېر ئوې پوه اوبوو کوې نوه حول کېودونکً دي د
ترخو بادامو په څېر بوى لريو هغه الدٌهاٌدونه چې د اروماتٌک کړۍ څخه جوال
الدٌها ٌدي ګروپ لري د بوٌونوو تٌزوالوى ئوې زٌوات دىو اروماتٌوک الدٌهاٌدونوه د
پارافٌنً بهٌر الدٌهاٌدونو په څېر کٌمٌاوي تعامالت سرته رسويو هغوى د سپٌنو
زرو د اوکساٌد په مرسته په عضوي اړوندو اسٌدونو سره چې د کاربنً اتومونو
H
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شمېره ئې تغٌٌر نه مومً اوکساٌد کېږيو له سٌانٌک اسٌد او سودٌم بواى سولفاٌت
سره تعامل کوي او د دې جمعً ٌا ټولٌز تعامل په پاٌله کوې اړونود ترکٌبونوه لکوه
چوووې پخووووا موووو لوسوووتً دي السوووته راځوووًو همدارنګوووه هغووووى لوووه هاٌووودرازٌن او
ه اٌدروکساٌل امٌن او د هغوى له اړوندو مشتقاتو سوره تعامول کووي چوې پوه پاٌلوه
کې جامد کرستلً اړوند ترکٌبونه رامنځته کېږيو
کووه اروماتٌووک الدٌهاٌدونووه ٌووو څووه زٌاتووه موووده پووه خپوول حووال پاتووه شووً او د هوووا
آکسٌجن هغوى ته ورننووزي ،هغووى د اسوٌدونو تور پوولً اوکسواٌد کېوږي ،کوه دا
عمل د لمر وړانګو په شتوالً کې سرته ورسېږي نوو دا تعامول بٌوا زٌاتوه چټکتٌوا
مومًو پوه همودې ډول کوه د ځٌنوې کتلسوتونو پوه شوتوالً کوې لکوه د ځٌنوې فلوزي
(اوسپنه) مالګو په شتوالى کې سورته ورسوېږي ،هوم د تعامول چټکتٌوا زٌاتوه دهو دا
تعامل په مستقٌمه توګه په ځنځٌرى ډول سرته رسېږي او د هغه په پروسه کې د
هاٌدروپراوکسوواٌد اړونوود ترکٌبونووه هووم جوووړېږي چووې هغووه بٌووا پووه النوودې ډول پووه
اړوندو الدٌهاٌدونو سره بدلون مومًو
h .v
&  OH
ArCHO  ArCHO  Ar  CO& Ar  CH

Ar  CO g  O2 
 Ar  CO  OO g
Ar  CO g3  Ar  CHO 
 Ar  CO  OOH  Ar  CO g
Ar  CO  OOH  ArCHO 
 2 Ar  COOH
پورتنً ډول ځنځٌري تعامالت د ٌو لړ نورو عضوي ترکٌبونو لکه هاٌدروکٌنون
او داسې نورو په مرسته پاى ته رسويو
۲و د پووارافٌنً الدٌهاٌوودونو سووره پووه توووپٌر اروماتٌووک الدٌهاٌدونووه د امونٌووا سووره
(د ) ١:۲تناسب پر بنسټ تعامل کوي او لکه چې په الندې تعامول کوې څرګنودېږي
چوې لوه بنزالدٌهاٌوود څخوه هاٌدروبنزاماٌوود السوته راځووً او هغوه بٌووا د توودوخې توور
اغٌزې الندې د اسٌدونو په شتوالً کې بٌا په امارٌن سره بدلون مومًو
C6 H5  CHO H 2 NH
C6 H5  CH  N

CH  C 6 H 5 
OHC  C 6 H 5 

3H 2 O
C6 H5  CHO H 2 NH
C6 H5  CH  N
ْبٚذرٔبُسايبٚذ

CH  C 6 H 5

C6 H5  C  NH
C6 H5  C  NH
ايبرٍٚ
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 ١و د کنٌووزارو د تعاموول پوور بنسووټ د قلوووي محلووول سووره پووه اوبووو ٌووا الکولووو کووې
اروماتٌک الدٌهاٌدونه خپل اړوند الکولونه او ٌا اسٌدونه جوړويو
C 6 H 5  CHO  KOH  C 6 H 5  CHO 
C 6 H 5COOK  C 6 H 5  CH 2OH

که د تودوخې تر اغېزې الندي اروماتٌک الدٌهاٌد له فوارم الدٌهاٌود سوره د سوودٌم
هاٌدروکساٌد د ګاټه محلول پوه شوتوالً کوې تعامول وکوړي نوو بٌوا دلتوه اروماتٌوک
الدٌهاٌد بٌخً ټول په خپل اړوند الکول ارجاع کېږي په داسې حال کې چوې فوارم
الدٌهاٌد په فارمٌک اسٌد آکسٌدٌشن کېږيو
C 6 H 5CHO  H CHO  NaOH 
C 6H 5 CH 2OH  HCOONa
 ٤و اروماتٌووک الدٌهاٌدونووه پووه آسووانً سووره لووه الٌفاتٌووک الدٌهاٌوودونو ،کٌتونونووو،
اٌسترونو او انهاٌدراسٌدونو سره کاندنسٌشنً تعامالت سرته رسوي:
NaOH
C H  CHO  H C  CHO  C H  CH  CH  CHO
6 5
2
6 5
 C H  CH  CH  CO  CH
6 5
3
اضٛتٕفٌُٕٛ
بُسال
C H  CHO  CH  CO  CH 
6 5
3
3
 C H  CH  CH  CO  CH  CH  C H
6 5
6 5
دای بُسال اضٛتٌٕ
C H  CHO  CH  CO  C H 
 C H  CH  CH  CO  C H
6 5
3
6 5
6 5
6 5
بُسال اضٛتٌٕ
C H  CHO  CH  COOC H 
 C H  CH  CH  COOC H
6 5
3
2 5
6 5
2 5
د ضُٛبيٛک اضٛذ اٚتبٚم اٚطتر





CH COOK
3
C H  CHO  CH  CO O 
 C H  CH  CH  COOH
6 5
3
6 5
2
180o
C

 ٥و د رنګونو په صناٌعو کوې د اروماتٌوک الدٌهاٌودونو تعامول لوه فٌنولونوو سوره د
زٌووات اهمٌووت وړ ګ،وول کېووږيو د سوواري پووه توګووه د تووراى فٌناٌوول مٌتووانً بهٌ ور د
رنګونو تعامالت:
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OH
CH

OH

 ٦و کلووورٌن کوووالى شووً لووه بنزالدٌهاٌوود سووره تعاموول وکووړي او بنزوئٌووک اسووٌد
کلورانهاٌدراٌد جوړ کړيو
C 6 H 5  CHO  Cl 2 
C 6H 5 CO Cl  HCl

 ٦و په الکتروفٌلً تعامالتو کې الدٌهاٌدي ګروپ را منځتوه شووى تعوٌضوً د مٌتوا
موقعٌت ته لورۍ ورکوي د ساري په توګه کوه بنزالدٌهاٌود ناٌترېشون کوړو نوو بٌوا
مٌتانٌتروبنزالدٌهاٌد جوړېږيو

CHO

CHO

HNO 3



H2O
NO2

د اروماتٌک الدٌهاٌدونو مهم استازى بنزالدٌهاٌد دى ،هغه ماٌا ترکٌب او د ترخو
بادامو بوى لرونکى دى ،د اېشېدو تودوخه ئې د سوانتً ګوراد  ٣٦۳درجوې ده ،دا
الدٌهاٌد په هووا کوې ژر اوکسواٌد او پوه بنزوئٌوک اسوٌد بودلېږي ،نوو ځکوه هغوه پوه
داسې بوتلونوکې ساتً چې تور خوولې ډ او سور پوو ئوې ډېور کلوک تړلوى وي
چې هوا ورننه نوه وزيو پوه بٌعوت کوې بنزالدٌهاٌود د امٌګودالٌن ګالٌکوو زٌود پوه
توګه د ترخو بوادامو پوه تٌلوو کوې او همدارنګوه دا الدٌهاٌود د شوفتاالنو ،زردآلوو او
سرکٌو او آلو د مندکو په پوستکو ٌا پوټکو کې پٌدا کېږيو
د انزاٌم تر اغېزې الندې امٌګدالٌن په بنزالدٌهاٌود ،سوٌانٌک اسوٌد او داې سوکراٌد
سره بدلېږيو
H2O

HCN

له بنزالدٌهاٌد څخه د رنګونو او ع رونو په صناٌعو کې زٌات کار اخٌستل
کېږي خو دا هم باٌد په ٌاد ولرو چې د ع رونو د جوړولو په صناٌعو کې له
)
( الدٌهاٌد څخه هم زٌات کار
سٌنامٌک
اخٌستل کېږيو
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هېر مو نشً چې ځٌنې داسې اروماتٌک الدٌهاٌدونه شته چې په الدٌهاٌدي ګروپ
برسېره په بنزٌنً کړۍ پورې نور تعوٌضً ګان لکه هاٌدروکساٌل او داسې نور
ګروپونه هم نېه په نېغه نښتً وي ،لکه هاٌدروکساٌل الدٌهاٌدونه او داسې نورو
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اروماتيک کيتونونه
لکه مخکښې موو چوې ووٌول دا ترکٌبونوه هوم خپلوو اړونودو پوارافٌنً ترکٌبونوو توه
ورته والى لري دهغوى د نوم اېښودنې په هکله مو هم ٌو څوه څرګنودونې وکوړې
او مثالونه مو وړاندې کړلو په همدې ډول د هغوى د السته راوړلو الرې چارې
هم په هغه ډول دي ،د ساري په توګه د دوهمً اروماتٌک الکولونو له آکسٌدٌشن
څخه اړوند کٌتونونه السته راځًو
][O
C6H5  CHOH 
 H2O  C6H5  CO  CH3

CH3
په همدې ډول په پورتنٌو الروچارو بر سېره ځٌنې ځانګړي مٌتودونه شته چې د
هغوى په مرسته دا ترکٌبونه السته راوړل کېږيو
 ٣و د فرٌوود لکوورفتو د تعاموول پوور بنسووټ چووې د دغووه کٌتونونووو اساسووً الره ګ،وول
کېږيو د الندې تعامل له مخې هغووى السوته راوړل کېوږي او لٌودل کېوږي چوې د
المونٌم کلوراٌد تر اغېزې الندې د اٌتاٌل کلوراٌد څخه فٌناٌل مٌتاٌل کٌتون السوته
راځًو
AlCl 3
C 6 H 6  Cl  COCH 3 
C 6H 5  CO  CH 3  HCl
اضٛتبٚم کهٕراٚذ

۲و غٌر مشبوع اروماتٌک کٌتونونه د اروماتٌک الدٌهاٌدونو او پارافٌنً کٌتونونو
له کندنسېشن څخه السته راځًو
 H 2O
C 6 H 5  CHO  H 3C  CO  CH 3 
C 6H 5 CH  CH CO CH 3
HO  




کېداى شً چې د هاٌدروکساٌل ګروپ لرونکً کٌتونونه ٌا نې اوکسً کٌتونونه د
غٌر کٌتونً ترکٌبونو د اٌزومراٌزېشن په مرسته السته راشًو
O
OH

C

پبراْبٚذرٔکطی اضٛتٕفٌُٕٛ

CH3

O



C

O

CH3
فُٛبٚم اضٛتٛت

اروماتٌک کٌتونونه ماٌا ٌا جامود ترکٌبونوه دي چوې د ګالنوو پوه شوان ښوه بوٌونوه
لري ،دا کٌتونونه په اوبو کې نه حلېږيو
اروماتٌک کٌتونونه په چټکتٌا سره په تعامالتو کې ګډون نکوي نو ځکه هغوى د
کٌمٌواوي خاصوٌتونو لوه مخوې د پووارافٌنً کٌتونونوو (چوې لوه اروماتٌوک کٌتونونووو
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څخه فع ال کٌمٌاوي ترکٌبونه دي) زٌات توپٌر لريو د ساري په توګه اروماتٌوک
کٌتونونه له سودٌم باى سلفاٌت سره تعامل نکويو
د اروماتٌک کٌتونونو زٌات شمېر له هاٌدروکسواٌل اموٌن او هاٌودرازٌنً مشوتقاتو
سره تعامل کوي او اړوند ترکٌبونه جوړويو
Ar2C  O  H 2 NOH 
 H 2O  Ar2C  NOH
کٛتٕکطٛى

Ar2C  O  H 2O  H 2 N  NH  C 6 H 5 
 H 2O  Ar2C  N  NH  C 6H 5
فُٛبٚم ْبٚذرازََّٕٔ

د تعامل په بٌالبېلو حالتونو او شراٌ وکې له اروماتٌک کٌتونونو سره هاٌدروجن
تعامل کوي او په پاٌله کې ډول ډول کٌمٌاوي مواد جوړېږيو هغوه کٌتونونوه چوې
کوووواربونٌلً ګووووروپ ئووووې پووووه   موقعٌووووت کووووې ځوووواى ولووووري او توووور کتلسووووتً
هاٌدروجنېشووووون النووووودې راشوووووً نوووووو د دا ډول ها ٌدروجنېشووووون پوووووه پاٌلوووووه کوووووې
هاٌدروکاربنونه السته راځًو
H 2
C 6 H 5  CO  CH 3 
C 6H 5 CH 2 CH 3
کتهطت

کووه دا الدٌهاٌدونووه ٌووا کٌتونونووه د زنووک   Zn لووه املګووم سووره د  HClپووه اوبلوون
محلول کوې د توودوخې تور اغېوزې النودې راولوو نوو دلتوه بٌوا هوم هاٌدروکاربنونوه
السته راځًو
که له قلوي فلزاتوو سوره پوه اپروتوونً چواپٌلاير کوې کٌتونونوه ارجواع کوړو نوو بٌوا
پٌناکونونه السته راځًو
2(C6H5)2CO

(C6H5)2
(C6H5)2

دا هم باٌد وواٌو چې اروماتٌک کٌتونونه د سودٌم اماٌد تر اغېزې الندې په الندې
ډول تجزٌه کېږيو
ONa
 HCL
(C6H5)2CO  C6H5  C  C6H5  C6H5  C  ONa 
 C6H5  CONH2
 NaCL
NaNH 2

NH2

NH

د اروماتٌک کٌتونونوو خوورا غووره اسوتازى اسوٌتوفٌنون دى ،هغوه پوه  ۲٣درجوو
سره وٌلې کېږي او د سانتً ګراد په  ۲٣۲درجو سره پوه اېشوېدو پٌول کوويو دا د
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پام وړ ترکٌب د ډبرو سکارو په قٌر ډوله ماده کې پٌدا کېږي ،خو په صنعت کې
هغه اوو د اٌتاٌل بنزٌن له کتلستً آکسٌدٌشن څخه چې د هوا آکسٌجن په مرسوته
سرته رسېږي په الو راوړيو
 ScO 2
C 6 H 5  CH 2  CH 3  O 2 
C 6 H 5  CO  CH 3
130o ;3,5at .
C

له اسٌتو فٌنون څخه د ع رونو د جوړولو په صناٌعو کې کار اخٌستل کېږيو
پووه هموودې ډول بنزوفٌنووون هووم د دې لووړى ٌووو داسووې ترکٌووب دى چووې پووه ع وور
جوړولو کې ور څخه کار اخٌستل کېږيو
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کينونونه
دا ٌو ګروپ ځوانګړي کړٌووال کواربونٌلً ترکٌبونوه دي او دا هوم باٌود ووٌول شوً
چې هغه پوره کټ مټ اروماتٌک ترکٌبونه هم نه شمېرل کېږي ،په دې مانا چوې
د کٌنونونو هسته اروماتٌک خاصٌت نلري ،د دې سوره سوره کٌنونونوه بٌوا هوم پوه
آسانً سره د اروماتٌک ترکٌبونو څخه السته راځوً او پوه همودې ډول د هغووى
په کړۍ کې په بېالبېلو تعامالتو کوې هغوه ډول بدلونونوه سورته رسوېږي کووم چوې
اروماتٌک ترکٌبونو ته ورته والى لريو اورتوو او پوارا کٌنونونوه د هغووى غووره
اسووتازي دي چووې د هغوووى جوړښووت د غٌوور مشووبوع الووً سووکلٌک داى کٌتونونووو
غوندې دىو
O
O, O

O

( تعوٌضً اړوند مرکبات
د دې ترکٌبونو )
د پګمنتونو په څېر په بٌعوت کوې پوه ځٌنوې بوټوو کوې پٌودا کېوږي پوه همودې ډول
هغوى په بکترٌاګانو او مرخړٌو کې هم بٌعتا ً پٌدا کېږيو
دا ترکٌبونووه د اورتووو او پووارا دوه تعوٌضووه بنزٌنووً ترکٌبونووو لووه آکسٌدېشوون څخووه
السته راځً خو دا هم باٌد وواٌو چې تعوٌضى دلته هاٌدروکسً ٌا امٌنو ګروپونه
ديو پاراکٌنون د آکسٌدېشن په دغه عملٌه کې ژر جوړېږي ،دا ځکه چې هغه ٌوو
څه زٌات ثابت ترکٌب دىو اورتو کٌنون دلته د اوبو په نشتوالً کوې ښوه پوه الو
راځووًو کووه امٌنونووه آکسٌدٌشوون شووً نووو د منځنٌووو ترکٌبونووو پووه توګووه کٌنونٌمٌنونووه
السته راځًو
O

NH

O

NHOH

اٚسٔيراٚسٚشٍ

][O


H 2O

H 2O


 NH 3

;

NH 2

NH 2
][O



OH

O
کًٍَُٕٛٛٛ

OH  O 

O

کٌُٕٛ

HO 

ْبٚذرٔکٌُٕٛ

د پورتنً تعامل پر بنسټ د هاٌدروکٌنون څخه پوارا کٌنوون پوه آسوانه توګوه السوته
راځًو
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په صنعت کې بٌا د انلٌن څخه د آکسٌدېشونً عمول پوه مرسوته پوارا بنزوکٌنوون پوه
آسوووانً سوووره السوووته راځوووً خوووو دا تعامووول د کرومٌوووک اسوووٌد پوووه مرسوووته چوووې د
آکسٌدېشنً عامل په توګه پکارېږي سرته رسېږيو
کٌنونونه کرستلً ترکٌبونه دي چې د ډېر تېز رنګ لرونکً مرکبات و،ل کېږيو
پاراکٌنونونه زېړ رنوګ ،اور توکٌنونوه نوارنجً او ٌوا سوور رنوګ لوري ،د اوبوو د
بړاو په مرسته ژر په ژره د بړاو په توګوه بودلېږيو داترکٌبونوه لوه فٌنوول سوره
روښانه رنګونه جوړويو
کٌنونونه په عام ډول په هغو تعامالتو کې وډون کوي کووم چوې د کٌتونونوو لپواره
ځانګړي ديو
 ٣و د مووالګې اسووٌد پووه مرسووته د هاٌدروکسوواٌل امووٌن او پووارا بنزوکٌنووون لووه تعاموول
څخه مونو او داى اوکسٌمونه السته راځً چې بٌا هغوى خپل توتومٌري حالتونه
هم په ښه توګه څرګندويو

NH2OH

NH2OH

-H20

-H20

 ۲و کٌنونونه له برومٌن سره تعامل کوي او د هغه اړونود تعوٌضوً کٌنوون منځتوه
راځًو

 O  Br 2 
 HBr  O 

O

O

Br

 ١و کٌنونونه په آسانه توګه په داى ٌنً تعامل کې په الندې ډول ګډون کويو
CH3

O

CH3

O





O

CH
CH

O
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CH 2

CH 2

له پورتنً تعامل څخوه د رنګونوو او درملونوو د جوړولوو پوه چوارو کوې ډېور کوار
اخٌستل کېږيو کٌنونونه په همدې ډول په آسانه توګه هاٌدروجنېشن کېږي او پدې
ډول له هغوى څخه اړوند هاٌدروکٌنونونه السته راځًو

H2

3
4

2
5

٤و هاٌدروهلوجنونه هم د هاٌدروجن په څېر او همدارنګه په النودې ډول د نوورو
داسې ترکٌبونو سره تعامالت سرته رسوالى شًو

HCl

HCN

NaHSO3

پارابنزوکٌنون د کٌنونونو د ډلې خورا مهم کٌنوون ګ،ول کېوږي ،هغوه الئوً ژېوړ
رنګه ترکٌوب دى چوې د سوانتً ګوراد پوه  ٣٦٦درجوو سوره وٌلوې کېوږيو لوه دغوه
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ترکٌووب څخووه زٌووات وخووت هاٌوودروکٌنون السووته راوړيو د هغووه اړونوود ٌووو مهووم
ترکٌب
O
C
l
Cl

Cl

کلورانٌول)
چاروکې Cl

(

دی چوې درنګونوو اورابرونوو د جوړولوو پوه

O

دآکسٌدٌشن کوونکً په توګه پکارول کٌوږي و پوه همودې ډول پواراتولوکٌنون چوې
مېتٌنون نومېږي د وٌتامٌن ( ) k3په سنتٌز کې پکارېږيو
د ٌادونې وړ ده چې د دې لړۍ ځٌنې ترکٌبونه په بٌعت کې هم پٌدا کېږي چې د
درملً او رنګه ترکٌبونو په توګه د پکارولو وړ ګ،ل شوي ديو
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اروماتيک عضوي اسيدونه
اروماتٌک عضوي اسٌدونه د بنزٌن هغه مشتقات دي چې کاربوکسٌل ګروپ نېوه
په نېغه په بنزٌنً کړۍ پورې تړلى ويو هغه اسٌدونه چې پکې بٌا د کاربوکسٌل
ګروپ د هغوى په څنګ پورې تړلً ځنځٌر پورې نښتى وي د الٌفاتٌک پارافٌنً
– اروماتٌک اسٌدونو په نوم سره ٌادېږيو دا اسٌدونه هم د کاربوکسوٌل ګوروپ د
شمېر له مخې په ٌوه ،دوه او څو اساسه اسٌدونو سره بېلېوږيو هغوه اسوٌدونه چوې
کاربوکسٌل ګروپ ٌا ګروپونه ئې نېه پوه نېغوه پوه بنزٌنوً کوړۍ پوورې تړلوۍ وي
دهغوى نوم اېښودنه هم د اړوندو اروماتٌک هاٌدروکاربنونو پر بنسوټ والړه ده،
خو که کاربوکسٌل ګروپ ،په څنګ پورې تړلً پارافٌنً ځنځٌر کې ځاى ولوري
نوو بٌوا د هغوووى نووم اېښووودنه د پوارافٌنً بهٌور د اړونوودو اسوٌدونو لووه مخوې سوورته
رسېږيو د الندې مثالونو په مرسته ددې ترکٌبونو نوم اېښودنه په ښه توګه څېړل
کېداى شًو
COOH

COOH

COOH

OH

CH3
ضبنٛطٛهٛک اضٛذ
(أرتْٕبٚذرٔکطی بُسٔٛٚک اضٛذ)

بُسٔٛٚک اضٛذ

يٛتب تٕنٕٛٚک اضٛذ

COOH

COOH
CHO

OCH3

فتبنذٓٚبٚذٚک اضٛذ
(أرتٕفبريبٚم بُسٔئٛک اضٛذ)
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اَٛطٛک اضٛذ
(پبرايتٕکطی بُسٔئٛک اضٛذ)

COOH

COOH

COOH

COOH
NH2

COOH
COOH

اَتراَٛهٛک اضٛذ
ًْٛی يٛهٛتٛک اضٛذ ( -3،0،1بُس ٍٚتٛری فتبنٛک اضٛذ ( -4،1بُسٍٚ
(أرتٕايُٕٛبُسٔئٛک اضٛذ)
ترای کبربٕکطٛهٛک اضٛذ)
دای کبربٕکطٛهٛک اضٛذ)
COOH

C6H5 - CH2 - COOH

COOH

HOOC

COOH

HOOC

فُٛبٚم اضتٛک اضٛذ
CH3
C6H5 - CH2 - COOH

COOH

يٛتبٚم فُٛبٚم اضتٛک اضٛذ
) -2فُٛبٚم پرٔپبَٕٛٚک اضٛذ)

يٛهٛتٛک اضٛذ) -6 ،5،4،3،2، 1بُسٍٚ
ْکساکبربٕکطٛهٛک اضٛذ)

د اروماتٌووک اسووٌدونو پووه زړه پووورې برخووه ٌووو اساسووه اروماتٌووک اسووٌدونه ګ،وول
کېږي چې د ټولو هغو الرو چارو په مرسته چې پارافٌنً اسٌدونه السوته راځوً،
هغوى هم تر السه کېداى شوً ،نوو ځکوه د هغووى د السوته راوړلوو دا ډول ځٌنوې
الرې چارې په الندې ډول تر کتنې الندې نٌسوو
دا هم باٌد په ٌاد ولرو چې موږ ته به هغه الرې چوارې د زٌوات پوام وړ وي چوې
ډېرې د کاروولوړ او ځانګړې و،ل کېږيو
٣و د بنووزٌن د هومولوګون وو د الکوواٌلً ګروپونووو لووه آکسٌدٌشوون څخووه دا ترکٌبونووه
السوووته راځوووًو د السوووته راوړلوووو دا الره د اروماتٌوووک اسوووٌدونو لپووواره ٌووووه ډېوووره
پکارونکې الره ګ،ل کېږيو
][O
C6 H 5  CH 3 
 C6 H 5  COOH  H 2 O
د آکسٌدېشوون دا عملٌووه پووه قلوووي چوواپٌلاير کووې د اړونوود هاٌوودروکاربن او پوتاشووٌم
پرمنګنووات توور موونځ د اېشووېدو پووه تودوخووه او ٌووا دا چووې پووه تړلووو تٌوبونووو کووې د
ناٌترٌووک اسووٌد د رقٌووق مح لووول او اړونوود هاٌوودروکاربن توور موونځ د تووودوخې توور
اغېزې الندې السته راځًو
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 ۲و د اروماتٌک کٌتونونو له آکسٌدٌشن څخه هم دا ترکٌبونوه السوته راځوًو دا هوم
باٌوود وواٌووو چووې دا آکسٌدېشوون د النوودې تعاموول پوور بنسووټ د هوواٌپو کلوراٌتونووو پووه
مرسته سرته رسېږيو
NaOH
C6 H5  CO  CH3  4 NaOCl 
 C6 H5  COOH  4 NaCl  H 2 O  CO2

ک ېداى شً په دې ډول تعامالتو کې نور آکسٌدانونه هم وکارول شً او دا هم باٌد
هېر نکړو چې د اسٌتو مشتقاتو آکسٌد کوول دهاٌودروکاربنونو پوه پرتلوه پوه آسوانً
سره سرته رسېداى شًو
 ١و د هغوووه درې هلوجنوووه مشوووتقاتو څخوووه د هاٌووودرولٌز لوووه الرې چوووې درې واړه
هلوجنً اتومونه ئې په ٌوازې ٌوه کاربن اتم پوورې نښوتً وي هوم دا لوړ اسوٌدونه
السته راتالى شًو د ساري په توګه که تولوٌن هلوجنٌشن کړو نو بٌوا درې ډولوه
اړونووود کلوووورٌنً مشوووتقات (بنزاٌووول کلوراٌووود ،بنزٌلٌووودٌنً کلوراٌووود او بنزوتوووراى
کلوراٌوود) السووته راځووً چووې ٌوووازې لووه بنزوتووراى کلوراٌوود څخووه د پووورتنۍ ٌووادې
شوې الرې په مرسته بنزوئٌک اسٌد السته راتالى شًو
 ٤و د نٌتروٌلونو له هاٌدرولٌز څخه هم دا اسٌدونه السته راتالى شًو


] [H

ايًَٕٛی يبنگّ  C6H5COOH +
C6H5  CN  H2O
][O  H
 C6H5  COONa  NH3

لکه څنګه چې څرګنده ده دا پورتنۍ مٌتود په پارافٌنً بهٌر کې ډېر پکارېږيو په
اروماتٌووک بهٌوور کووې پکووارول شوووي نٌترٌلونووه بٌووا د داى ازو ترکٌبونووو او ٌووا د
ه لوووجنً مشووتقاتو څخووه چووې پکووې د مووو سووٌاناٌد تعوووٌن شوووى او د پٌرٌوودٌن ٌووا
سولفاناتونو د م،ابې په چاپٌلاير کوې لوه پوتاشوٌم سوٌاناٌد سوره السوته راځوًو پودې
ترکٌبونو کې چې د اسٌد نٌترٌل ګروپ د اړخ پوه ځنځٌور کوې ځواى ولوري نوو بٌوا
هغوى د اړوندو هلوجنً مشتقاتو څخه د دغه الرې په مرسته السته راوړيو
 ٥و کووه اروماتٌووک هاٌدروکاربنونووه د کاربونٌووک اسووٌد د هلوووجنً مشووتقاتو سووره
تعام ول وکووړي نووو بٌووا هووم دا لووړۍ ترکٌبون وه توور السووه کېووداى شووًو د کاربوکسووٌل
ګروپ په هسته پورې څنګ ته ځاى نٌوالى شً ،هغه د فرٌودل کورفتو د تعامول
پر بنسټ د المونٌم کلوراٌد تر اغېزې الندې سرته رسېداى شًو
AlCl 3
C 6 H 5  COCl 2 
C 6 H 5  COCl
 HCl
بُسائٛم کهٕراٚذ (کهٕرآَبٚذربُسٔئٛک اضٛذ)
 3
C 6 H 6  Cl  CO  OCH 3 
C 6 H 5  COOCH 3
 HCl
AlCl

يٛتبٚم بُسٔآت (دبُسٔئٛک اضٛذ يٛتبٚم اٚطتر)
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د دې لپاره چې په پورتوه ډول تعوامالتو کوې بنزوئٌوک اسوٌد بٌلوه کوومې سوتونزې
څخووه توور السووه شووً نووو بٌووا بنزوتووراى کلوراٌوود د تووودوخې توور اغېووزې النوودې د
بنزوئٌک اسٌد سره په بنزائٌل کلوراٌد بدلوو چې بٌا وروسته هغه په آسوانه توګوه
هاٌدرولٌز او په پاٌله کې بنزوئٌک اسٌد السته راځًو
C6 H 5  CCl3  C6 H 5  COOH 
 2C6 H 5COCl  HCl
C6 H 5  CO  Cl  H 2 O 
 C6 H 5 COOH  HCl
 ٦و که فلزي عضوي ترکٌبونه له کاربن داى اوکساٌد سره تعامل وکړي نو بٌا هم
دا لړۍ ترکٌبونه السته راځًو
CO2
C 6 H 5Br  2Li 
C 6H 5Li 

C 6H 5 COOLi
LiBr
په عام ډول په پورتنً تعامل کې لٌتٌمً ٌا مګنٌزٌمً عضوي ترکٌبونوه پکوارول
کېږيو ٌو اساسه عضوي اسٌدونه چې د بنزٌن په کړۍ پورې اړوند دي ،بٌرنګه
کرستلً ترکٌبونه او د وٌلېکېدو توودوخې ئوې د سوانتً ګوراد لوه سولو درجوو څخوه
لوړې ديو
پارا اٌزومٌوري اسوٌدونه د خپلوو اړونودو اٌزومٌرونوو پوه پرتلوه د وٌلېکېودو لووړې
تودوخې لريو د اړوندو پارافٌنً اسٌدونو په پرتله هم دا اسٌدونه د اېشېدو لووړې
تودوخې لري ،هغوى په ٌخو اوبو کې ښه نه حلېږي خو بٌا په تودو اوبو کې ډېر
ښه حلېږيو اروماتٌک اسٌدونه هم د پارافٌنً بهٌر اسٌدونو په څېر په ټولوو هغوو
تعامالتو کې وډون کوالى شً ،کوم چې الٌفاتٌک اسٌدونه ئې تور سوره کوويو پوه
دې اسٌدونو کې هم دکاربوکساٌل ګروپ رول د زٌات اهمٌت وړ ګ،ل کېږيو
 ٣و د دې اسٌدونو له تعامالتو څخه له قلوٌواتو او کاربونواتونو سوره موالګې منځتوه
راځًو
 ۲و د کووانً اسووٌدونو (غٌوور عضوووي اسووٌدونو) پووه تېووره بٌووا د سوولفورٌک اسووٌد توور
اغ ېزې الندې دا اسٌدونه په تودوخه کې له الکولونو سره اٌسترونه جوړويو

C 6 H 5  COOC 2 H 5  H 2O
C 6 H 5  COOH  HOC 2 H 5 


١و که تٌ انٌل کلوراٌد ٌا فوسفورو پنتا کلوراٌد له اروماتٌک اسٌدونو سره تعامول
وکړي نو بٌا اړوند کلورانهاٌدراٌدونه السته راځًو
O

C6H5  COOH  SOCl2 
 C6H5  C  HCl  SO2
Cl
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٤و که د اروماتٌک اسٌدونو ګډوله د اسٌت انهاٌدراٌد سره د فوسوفورٌک اسوٌد پوه
شووتوالى کووې او ٌووا د کلورانهاٌدراٌوود لووه تعاموول څخووه د اړونوودو مووالګو سووره تعاموول
سرته ورسوي نو بٌا په دواړو حالتونو کې انهاٌدراٌد اسٌدونه السته راځًو
O
O+NaCl

C6H5-C
C6H5-C

C6H5-COCl+NaOOC-C6H5

O

٥و د بنزاٌووول کلوراٌووود او سوووودٌم پراوکسووواٌد لوووه تعامووول څخوووه کرسوووتلً بنزائٌووول
پراوکساٌد السته راځًو
O

O
2NaCl+C6H5-C-O-O-C-C6H5

2C6H5-COCl+Na2O2

د ٌو اساسه اروماتٌوک اسوٌدونو لوه ټولوو غووره مثوال بنزوئٌوک اسوٌد دى چوې پوه
ځٌنو قٌر ډوله بٌعً مووادو کوې پٌودا کېوږيو پوه ځوانګړې توګوه دا اسوٌد پوه هغوه
بٌعً ماده کې چې د ٌو ډول خرما څخه السته راځً او د ښامار د وٌنو په نووم
ٌادېږي شته والى لريو بنزوئٌک اسٌد د تولوٌن له آکسٌدېشن او د فتالٌک اسٌد له
دې کاربوکسٌلېشن څخه په زٌاته اندازه السته راځًو دا اسٌد بېرنګه پالستٌک ته
ورتووه او ٌووا د سووتنو پووه شووان جاموود کٌمٌوواوي ترکٌووب دى چووې د سووانتً ګ وراد پووه
 ٣۲٣،٥درجووو سووره وٌل وې کېووږي پووه داسووې حووال کووې چووې بٌووا د هغووه د کرسووتلو
هاٌوودرٌت د وٌلېکېوودو تودوخووه ٌوووازې د سووانتً ګووراد  ۳٣درجووې دهو د رنګونووو د
جوړولوو او د ع رونووو دجوړولووو او همدارنګووه د کانسوورو کولووو پووه صووناٌعو کووې
زٌووات کووار ور څخووه اخٌسووتل کېووږيو دا چووې هغووه ښووه انتووً سووپتٌک ٌووا مکووروپ
وژونکى خاصوٌت لوري نوو ځکوه د خووراکً توکوو دکانسورو کولوو پوه چوارو کوې
پکارېږيو
د بنزوئٌک اسٌد خورا مهوم مشوتق د هغوه کلورانهاٌودرا و ٌوا بنزائٌول کلوراٌود دى
چووې اوبلوون ترکٌووب او ځووانګړى بوووى لووري ،دا ترکٌووب زٌووات اوښووکې بهوووونکى
خاصٌت لريو
بنزائٌل پراوکساٌد هم ځکه د زٌاتې پاملرنې وړ د بنزوئٌک اسٌد مشتق دى چې د
پولٌمٌراٌزٌشوون پووه تعاموول کووې د پٌوول کوووونکً او مبتکوور تعووامالتً ترکٌووب رول
لوبويو د ځٌنو خوراکً غوړو او ځٌنې اوړو د سپٌنوونکً په توګه هوم پکوارول
کېږيو
تولوئٌک اسٌد چې دمٌتاٌل بنزوئٌک اسٌد په نووم ٌوادېږي ،د اورتوو ،مٌتوا او پوارا
کساٌلولونو د آکسٌدٌشن څخه السته راځً ،پوه دې پوورې اړونود ترکٌوب –N, N
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داى اٌتاٌل مٌتاتولوٌن اٌمٌد له دې امله چې د غوماشوو ډارونکوې مواده ده د زٌوات
اهمٌت وړ ترکٌب و،ل کېږي و
O

C

N(C
2H5) 2
دىو
دهغه کٌمٌاوي فورمول

CH3

داسې نور د دې لړۍ ځٌنې ترکٌبونه هم شته چې په ع ر جوړولووکې ور څخوه
کار اخٌستل کېږيو
کېداى شً چې اروماتٌک اسٌدونه نامشبوع هم وي او په همودې ډول باٌود پوه ٌواد
ولرو چې څه نا څه سوولفو بنزوئٌوک اسوٌدونه او فٌنوول اسوٌدونه هوم تور کتنوې او
څٌړنې الندې نٌول شوي ديو په همدې ډول داى هاٌدروکسً عضوي اسٌدونه او
تووراى هاٌدروکسووً عضوووي اسووٌدونه دکٌمٌووا لووه مخووې داهمٌووت وړ ترکٌبونووه ګ،وول
کېووږيو د سوواري پووه توګووه دا ډول دوه هاٌدروکسووً ٌووو اساسووه اسووٌدونه چووې پووه
بٌعت کې ډېر لٌدل کېږي دهغه غوره مثال پروتوکٌتخٌنٌوک اسوٌد دى ،کرسوتلً
جامد ترکٌب او له  FeCl 3سره زرغوون نٌلوً رنوګ جووړويو دا اسوٌد لوه اورتوو
هاٌوودرو بنزوئٌووک اسووٌد څخووه د کلورٌنېشوون توور عملٌووې النوودې السووته راځووًو د
کلورنٌشوون څخووه السووته راغلووى ترکٌووب بٌووا لووه  KOHسووره ٌووو ځوواى او پووورتنى
نومول شوى ترکٌب جوړېږيو
COOH

COOH

COOH

KOH
-KCH

-HCl
Cl

OH
OH

+Cl2

OH

OH

پرٔتٕکتخُٛٛک اضٛذ

په همدې ډول د پٌرى ګلول مشتقات چې د تراى هاٌدروکسً ٌوو اساسوه اسوٌدونو
لوٌه برخه ده په بٌعت کې ډېر او غوره استازى ئوې ګالٌوک اسوٌد دى چوې هغوه
هم په هغو بٌعً موادو کې چې د دباغى په صناٌعو کوې ور څخوه کوار اخٌسوتل
کېږي پٌدا کېږي او زٌات دا ډول مواد هم د ځٌنې ونو او بوټو پوه پوټکوو او پوا،و
کې شته والى لريو هغه همدارنګه د پروتوکتخٌنٌک اسوٌد د هلووجنً مشوتقاتو لوه
وٌلېکېدو څخه د قلوٌاتو سره السه راځًو
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OH

OH
OH

OH

OH

Br

+NaOH
-NaBr
COOH

COOH

ګالٌک اسٌد کرستلً ترکٌب دى او پٌاوړى ارجاعً خاصٌت لريو
دا هم باٌد هېر نکړو چې اروماتٌوک امٌنوو اسوٌدونه د اروماتٌوک ترکٌبونوو ٌووه د
پام وړ بله برخه ګ،ول کېوږي او هغووى هوم د نوورو ترکٌبونوو پوه شوان چوې امٌنوً
ګروپ هم نېه په نېغه پوه کوړۍ او همدارنګوه داړخ پوه ځنځٌور پوورې نښوتى وي،
چې هغوى د اړونودو نٌتورو ترکٌبونوو لوه ارجواع کولوو څخوه السوته راځوًو دهغوه
غوره مثال انترالٌک اسٌد دى چې که اورتو نٌتروتولوٌن د ګوګړو له اسوٌد او ٌوا
د قلوى محلول سره ٌو ځاى او بٌا تر څه تودوخې الندې ئې راولونوو بوه هغوه پوه
الندې ډول السته راشًو
COOH

CH3

NH2

NO2

څرګندېږي چې دا تعامل ارجاعً آکسٌدٌشنً تعامل دىو

انترا نٌلٌک اسٌد کرستلً ترکٌب دى چې په اوبو کې پوه آسوانه توګوه حلېوږي او د
راز راز رنګونو دجوړولو په چارو (په تېره بٌا د نٌل پوه جوړولوو) کوې ورڅخوه
کووار اخٌسووتل کېووږي ،د هغووه مٌتوواٌلً اٌسووتر د ځٌنووې ګالنووو لکووه چووانبٌلً او داسووې
نورو په غوړ ډوله موادو کې پٌوداکېږي او د ع ور جوړولوو پوه صوناٌعو کوې ور
څخه کار اخٌستل کېږيو
پارافٌنً بهٌر ته ورته څو اساسه اروماتٌک اسٌدونه هم د عضوي اسٌدونو مهمه
برخه ګ،ل کېږيو د دې اسٌدونو غوره مثالونوه د فتالٌوک اسوٌد پوه اورتوو ،مٌتوا او
پارا اٌزومٌرونو او همدارنګه په الندې ډول څلور اساسه اسٌد په فورمولونو کوې
ښه څرګندېږيو
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COOH

COOH

COOH
COOH

COOH

COOH

COOH

COOH

HOOC

COOH

پٛرٔيٛهٛتٛک اضٛذ

اٚسٔ فتبنٛک اضٛذ

تٛری فتبنٛک اضٛذ

فتبنٛک اضٛذ

څو اساسه اسٌدونه هم د ٌو ،دوه اساسه اسٌدونو په څېور السوته راځوً ،خوو دلتوه
باٌد چې دا شى په پام کې ولرو چې څو اساسه کوم اسٌد السته راوړو نو ځکه په
هغووه شوومېر د اړنوودو ترکٌبونووو اړونوود فنګشوونً ګروپونوه پووه دې پروسووه کووې ټاکوول
کېږيو
دوه اساسه اروماتٌک اسٌدونه کرستلً جامد ترکٌبونه دي چوې پوه لووړو تودوخوو
وٌلې کېږيو هغوى په اوبو کې ( په تېره بٌا تېرې فتالٌک اسٌد) ښه نه حلېږيو
د دې اسووٌدونو کٌمٌوواوي خاصووٌتونو هووم د ٌووو اساسووه اسووٌدونو پووه څېوور دي او پووه
همدې ډول درې اساسه اسٌدونه هم هغوى ته ورته خاصٌتونه لريو
د دې لړى د زٌات پام وړ ترکٌوب فتالٌوک اسوٌد دى چوې د نفتلوٌن او همدارنګوه د
اورتوکساٌلٌن له اوکسٌدٌشن څخه السته راځًو
CH3
CH3

COOH
][O

][O
COOH

پووورتنى ډول آکسٌدٌشوون د  V 2O 5توور اغېووزې النوودې د هوووا د آکسووٌجن پووه مرسووته
سرته رسېږيو فتالٌک اسٌد د خپل اړوند فتالٌوک انهاٌدراٌود پوه توګوه پوه صوناٌعو
(په تېره بٌا د رنګونو په صناٌعو) کې پکارول کېږيو پوه فتالٌوک اسوٌد او د هغوه
په انهاٌدراٌد فتالٌک اسٌد پورې تړلً زٌات شمېر کٌمٌاوي د اهمٌت وړ ترکٌبونه
شته چې ور څخه زٌات کار اخٌستل کېږيو
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اروماتيک ترکيبونه چې د څو هغو بنزيني کړيو چې سره نښتې نوي لرونکي وي

د دې ترکٌبونووو خووورا مهووم اسووتازى داى فٌناٌوول او د هغووه اړونوود مشووتقات دي پووه
همدې ډول زٌات هغه شمېر ترکٌبونه چې د الکانونو (په تېره بٌا مٌتوان) الکنونوو
او الکوواٌنونو اراٌوول تعوٌضووً ترک ٌبونووه بلوول کېووږي هووم پووه دې ګووروپ پووورې اړه
لريو
د داى فٌناٌل ګروپ ترکٌبونوه چوې د بنوزٌن لوه پٌرولٌوز څخوه السوته راځوً د دې
لړۍ خورا د اهمٌت وړ ترکٌبونه ديو که آٌو د بنزٌن لوه سوودٌم ٌوا موو سوره ٌوو
ځاى کړو او ٌا دا چې تالٌم بروماٌد له مګنزٌم بروم بنزٌن سره تعامل وکوړي نوو
دا ترکٌب جوړېږيو
2C 6 H 6 
C 6 H 5  C 6 H 5  H 2
2C 6 H 5 I  2Na 
C 6 H 5  C 6 H 5  2NaI
2C 6 H 5 MgBr  2TlBr 
C 6 H 5  C 6H 5  2MgBr2  2Tl

داى فٌناٌل کرستلً ترکٌب دى چوې پوه   70Co وٌلوې کېوږي او د اېشوېدو تودوخوه
ئې د سانتً ګراد  ۲٥٤درجې دهو تر تودوخې الندې بٌا هوم ٌوو ثابوت ترکٌوب دى
چې په کٌمٌاوي تعامالتو کې بنزٌن توه ورتوه والوى لوريو پوه صوناٌعو کوې هغوه د
تودوخې ثابت ساتونکً او لېږدوونکً په توګه پکارويو دا ترکٌب د فورمول
P

3

2

5

6

4

2
1

M

3
P 4

1
6

5
M

له مخې د اورتو ٌا  `6,`2,6, 2مٌتا) `5,`3,5,3 (Mاو ٌا هم (pپارا) ٌا  `4, 4په ډول
ښودل کېږيو د دې ترکٌبونو اړوند دوهم ګروپ داى او پولً فٌناٌل مٌتانونوه دي
چووې د فرٌوودل کوورفتو د تعاموول پوور بنسووټ د پووولً هلوووجن مٌتووانونو او اروماتٌووک
ترکٌبونو څخه دا ډول السته راځًو
AlCl 3
CH 2Cl 2  2C 6 H 6 
 2HCl  C 6 H 5  CH 2  C 6 H 5
AlCl 3
CHCl 3  3C 6 H 6 
 3HCl  C 6 H 5 3 CH

د هالٌوود اراٌوول مٌتووانونو او اروماتٌووک ترکٌبونووو لووه تعاموول څخووه هووم دا ترکٌبونووه
السته راځًو
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AlCl3
C6 H 5 CH 2 Cl  C6 H 6 
 HCl  C6 H 5  CH 2  C6 H 5
AlCl3
C6 H 5  CHCl2  2C6 H 6 
 2 HCl   C6 H 5 3 CH

د دې ترکٌبونووو د السووته راوړلووو بلووه الره هووم شووته او هغووه دا چووې د کوواربونٌلً
ترکٌبونو له هغه کاندنسٌشنً تعامل څخه چې له اروماتٌک هاٌدروکاربنونو او ٌا
د هغه له مشتقاتو سره سرته رسېږي په الو راوړيو
H 2 SO4
CH 2 O  2C6 H 6  H 2 O   C6 H 5 2 CH 2
HOH
  C6 H 5  CO  C6 H 5 MgBr أٚب داچې
  C6 H 5 3 C  OMgBr 

2


 MgBr  OH    C6 H 5 3 COH
ترای فُٛبٚم کبربُٕٛل

د فزٌکووً خاصووٌتونو لووه مخووې پووولً اراٌوول مٌتانونووه او دهغوووى اړونوود مشووتقات
کرسوووتلً ترکٌبونوووه دي چوووې هغووووى ټوووول د اروماتٌوووک ترکٌبونوووو د خاصوووٌتونو
لرونکً ديو د کړٌو تر منځ پوله کې ځاى لرونکً هاٌدروجنونه ډېر خوځنده او
فعال اتومونه دي چې په کٌمٌاوي اړ وندو تعامالتو کې په ښه توګوه ووډون کووالى
شًو
3

دای فُٛبٚم يٛتبٌ

4

5

2
1
6

CH2

1
6

2

3
4
5

داى فٌناٌل مٌتان د دغوه ترکٌبونوو غووره مثوال دى ،د هغوه د وٌلېکېودو تودوخوه د
سانتً ګراد ( ۲٦-۲٦درجې) ده چې مالټې ته ورته بوى لريو
دوه الندې تعاملونه د هغه د خوورا مهموتعوامالتو څخوه ګ،ول کېوږي چوې ٌوو ئوې د
هغه آکسٌدٌشن دى چې بنزوفٌنون ور څخه السته راځًو
 
C 6 H 5  CH 2  C 6 H 5 
C 6 H 5  CO  C 6 H 5
د هغه د اړوند مالٌکولً کندنٌسشن څخه فلوورن السته راځًو
O

پّ ضرٔشٕٔتٕٛبَٕٕکې

HH

H2
CH2

فهٕرٌ
؍
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بنزوفٌنون هم د دې لړۍ ٌو بل ترکٌب دى چې د هغه او د هغه د اړوندو مشتقاتو
څخه د رنګونو د جوړولو او همدارنګه دع رونوو د جوړولوو پوه چوارو کوې کوار
اخٌستل کېږيو تراى فٌناٌل مٌتانً رنګونه هغه ترکٌبونه دي چې په تراى فٌناٌول
پورې اړوند او په بنزٌنً کړۍ پورې نښتً امٌنو ٌا هاٌدروکسً ګروپونه لريو
امٌنو تراى فٌناٌل مٌتانونه بېرنګه ترکٌبونه دي ،که اوکسٌدٌشن شً نو په اسٌدي
چاپٌلاير کې ور څخه رنګه مالګې السته راځًو
داى او پولً فٌناٌل اٌتانونه هم د دې لړۍ مهم ترکٌبونه ګ،ل کېږي ځٌنې د هغوى
لکووه د داى فٌناٌوول اٌتووان غٌوور سوومٌترٌک کلووورٌنً مشووتق چووې د کلووورل او کلووور
بنزٌن د کاندنٌشن څخه السوته راځوً او د   p , p داى کلوور داى فٌناٌول تورای
کلوراٌتان چی ورته ترای کلورمٌتاٌل  ' p, pدای کلور دای فٌناٌل مٌتان او ٌا هم
ډى ،ډى  ،ټً ( )DDTورته وٌل کېږي او د حشوره وږونکوً پوه توګوه ور څخوه
کار اخٌستل کېږيو او دا ډول السته راځًو

Cl

Cl

CH

H2SO4

O
+C-CCl3
H

CCl3

( ) DDTپووه اوبووو کووې ښووه نووه حلېووږي او ژر توور ژره هووم کلووه چووې وکووارول شووً
مالٌکول ئې ژر نه ورانېږي او ورو ورو د ځٌنې نورو حٌواناتو او انسانانو بودن
ته ننوزي او روغتٌاًٌ ستونزې رامنځته کوي ،نو ځکه په اوسنً وخوت لوه هغوه
څخه ډېر کار نه اخٌستل کېږي ،له دې امله د هغوه اړونود ترکٌوب  -٣،٣داى (-٤
مٌتوکسً فٌناٌل)  ۲،۲،۲تراى کلوراٌتان هم چې مالٌکول ٌې ژر ړنګېوږي او لوه
بدنه ژر وزي پکارېږيو چې د هغه فورمول دا ډول دی:
OCH3

CH

H3CO

CCl3

په دې ترکٌبونو پورې اړوند داسې نور کٌمٌاوي مرکبات هم شته چې موږ دلته د
هغوى له تفصٌل څخه ډډه کووو همدارنګه د هغووى بلوه اړونوده ډلوه داى او پوولً
اراٌل اتلٌنوً او اسوتٌلنً ترکٌبونوه ديو د سواري پوه توګوه د داى فٌناٌول اتلٌنونوو د
ساختمانً اٌزومٌرونو څخه( ٌو ئې تراى فٌناٌل او بل ئې تترافٌناٌل اتلٌن) دىوپه
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2Cl

HC = C

C=C

په هر ډول بٌا هم د دې لوړۍ د ډېور پوام وړ ترکٌوب سوتلبٌن نومٌوه هاٌودروکاربن
دى چې فورمول ئې

CH = CH

دى و چې د بروم بنزاٌل مګنٌزٌم او بنزالدٌهاٌد له تعامل څخه ئې السوته راوړيو
د دې ترکٌب د وٌلېکېدو تودوخه  124Coخو د مواوراي بونف وړانګوو تور اغېوزې
الندې هغه په سوٌو اٌزومٌور بودلېږي چوې غووړ ډولوه اوبلون ترکٌوب او پوه 143Co
سره په اېشېدو راځًو
H

C6H5
C

H
C

h.

C
H

C6H5

C
C6H5

C6H5

H

د دې ترکٌب کٌمٌاوي فعالٌت پ ه بنزٌنوً کوړۍ او دوه ګوونې اړٌکوه پوورې اړونود
دى او ٌو لړ تعامالت سرته رسويو د ساري په توګه د هغه تعامل د قلوي فلزاتو
سره چې د دوه ګونې اړٌکې پر بنسټ سرته رسېږي چې که بٌا له الکول سره ٌو
ځاى شً نو په پاٌله کې  – ۲،٣داى فٌناٌل اٌتان السته راځًو
2 Na
C6H5  CH  CH  C6H5 
 C6H5  CH  CH  C6H5
Na Na
Na Na
2C 2 H 5 OH
C6H5  CH  CH  C6H5 
 C6H5  CH2  CH2  C6H5  2C2H5ONa
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د رنګونو د جوړولو په چارو کوې د سوتلبٌن اړونود مشوتقات لووړ مقوام لوري او د
رنګونو د جوړولو په چاروکې په ټولٌزه توګه د پام وړ په سلو برخو کې ستلبٌنً
ترکٌبونه ځاى لرونکً ګ،ل کېږيو
څنګه چې مخکې موو هوم ووٌول تور کتنوې او څٌړنوې النودې مخکنوً ترکٌبونوه تور
زٌاتې اندازې د رنګونو په صناٌعو کې پکارېږي نو ځکه پوه دغوه صونعت کوې د
زٌات پام وړ ګ،ل کېږيو
سره نښتې بنزيني کړيوال ترکيبونه او د هغوى مشتقات
دا ډله اروماتٌک ترکٌبونه د اروماتٌوک مرکبواتو ٌووه لوٌوه برخوه او ډېور سواده او
لووومړنۍ ترکٌووب ئووې نفتلووٌن دى چووې لووه هغووه وروسووته بٌووا نتراسووٌن او فٌنووانترٌن
راځًو
نفتلٌن  C 10 H 8چې د لومړي ځل لپاره په  ٣٨۲٣کې د ډبرو سکارو له قٌور ډولوه
موادو څخه السته راغلوٌ ،و بېرنګه کرستلً ترکٌب دى چې د وٌلېکېدو تودوخوه
ئې د سانتً ګراد  ٨٣درجې او د اېشېدو تودوخوه ئوې  ۲٣٨درجوې ده ،دا ترکٌوب
قٌوور تووه ورتووه بوووى لووري او دسوبلٌمٌشوون (تصوواعد) خاصووٌت لرونکووى دى چووې د
کوټې په تودوخه هوم تبخٌور کېوداى شوً او ځوانګړى بووى لوري – لوه دې ترکٌوب
څخوه د پوٌوه (کوٌوه) پور ضود پووه کورونوو کوې کوار اخٌسوتل کېوږيو د دې ترکٌووب
مووالٌکول لووه دوه بنزٌنووً کړٌووو څخووه جوووړ او دواړه کووړۍ د دووګاونووډٌو کوواربنً
اتومونو د نښلېدو په مرسته سره دا مالٌکول جوړ کړى دىو
نفتلووٌن هووم د بنووزٌن پووه څېوور ثووابتې ځوواى پووه ځوواى دوه ګووونې اړٌکووې نلووري او
همدارنګه ٌوه ګونې اړٌکې هم نلري او دا په دې مانا ده چې هغه کانجوګېټ لوو
 الکترونونووه لووري چووې دکېکووولې د قووانون لووه مخووې د دې ترکٌووب اروموواتٌکً
خاصٌت څرګندوي چې په الندې فورمولونو کې په ښه توګه لٌدل کېږيو
1

8

2

7

3

6
4

َفتهٍٛ

5

ټول کاربنً اتومونوه د نفتلوٌن پوه موالٌکول کوې ٌوو شوان نودي ،هلتوه   کواربنً
اتومونو ( ٨،٥،٤،٣موقعٌتونه) او   کواربنً اتومونوه ( )٦،٦،١،۲موقعٌتونوه
ځانته غوره کړي ديو
د څٌړنو له مخې څرګنده شوې چې د نفتلٌن موالٌکول ٌوو مسو و جوړښوت لوري،
چې پکې د ټولو کاربن – کاربن اتومونو تر منځ د دوه ګونو او ٌوه ګونوو اړٌکوو
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اوږدوالووى د هغوووى دواړو لووه مخووې منځنووۍ حالووت لووريو د بنووزٌن پووه پرتلووه او
همدارنګه دهغه د مشتقاتوپه پرتله دنفتلٌن او د هغه د اړوندو مشتقاتو اٌزومٌرونه
ډېر زٌات دىو د نفتلٌن ٌو تعوٌضه اٌزومٌرونه دوه دى (  او  اٌزومٌرونه)و
کوه پووه نفتلوٌن کووې تعوٌضوً دو ه او دواړه ٌووو ډول وي نوو بٌووا اٌزومٌرونوه پووه دې
حالوووت کوووې لسوووو توووه رسوووېږيو   7, 2,6, 2,3, 2,8,1,7,1,6,1,5,1, 4,1,3,1, 2,1کوووه
چېرې تعوٌضً ګان بٌا سره توپٌر ولوري نوو اٌزومٌرونوه پوه پوورتنً حالوت کوې
 ٣٤تووه رسووېږي او کوووه اٌزومٌووري پوووه  ٨،٣حالووت کوووې وي دا ډول سووره نوووږدې
اٌزومٌووري د ( Periسووره نووږدې) پووه نوووم او  ٦،۲حالووت ئووې دا معنووى ()amphi
ٌعنووې لووه دواړو خوووا معنووى لووري پووه نوووم سووره ٌووادېږيو نفتلووٌن بنووزٌن تووه ورتووه
خاصٌتونه لري او دا چې جمعً تعامالتو ته ډېر مٌالن لري نو ځکه د بنوزٌن پوه
پرتلووه ئووې غٌوور مشووبوع وال وی هووم ډېوور دىو پووه دې هاٌوودروکاربن کووې تعوٌضووً
تعامالت د  - موقعٌت په پرتله پوه  - موقعٌوت کوې ښوه سورته رسوېږي ،خوو د
تعامل د چاپٌلاير د شراٌ و سره سم دا حالت بدلون موندلى شًو
SO3H

َ -αفته ٍٛضهفَٕٛک اضٛذ

80°C
H2SO4

SO3H

َ -βفته ٍٛضهفَٕٛک اضٛذ

-H2O
160°C

هلوجنٌشون :کووه نفتلووٌن هلوجنٌشوون شوً نووو بٌووا هلوووجن پوه  - موقعٌووت کووې ځوواى
نٌسً د ساري په توګه د هغه برومٌنٌشن او د  - بروم منځته راتلل:
Br
Br2

د نفتلٌن کلورنٌشون پوه زړه پوورې تعامول دى چوې د هغوه پوه پاٌلوه کوې څوو اتوموه
کلورٌن او آن تر دې چې ټول موقعٌتونه ئې په کلورٌن ډ شً رامنځته کېږيو
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Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

)(Fe,I2,160°C;4Cl2

Cl

Cl

السته راغلى ترکٌب د  Halowaxپه نوم ٌادېږي ،هغه د مووم پوه شوان او د ٌووه
عاٌق په توګه پکارېږيو
ناٌترٌشن :د ناٌترٌشن عملٌوه هوم داسوې سورته رسوېږي چوې د تعامول پاٌلوه بٌوا هوم
  نٌترونفتلٌن دىو
NO2
HNO3

د حوول کوووونکً او تووودوخې توور شووراٌ و النوودې (کلووه چووې هغوووى تغٌٌوور مووومً)
نفتلٌن د اسٌلېشنً تعامل په پاٌله کې ډول ډول ترکٌبونه جوړويو
O = C - CH3

 -αاضتبٚم اَهٍٛ

CS2

O
CH3 - C - Cl
بی اوبو AlCl3

C - CH3
O

C6H5NO2

 -βاضتبٚم اَهٍٛ

که نفتلٌن په اورتو ٌا پارا موقعٌت کې  NO2ګروپ ته ځاى ورکړى وي نو به دا
معنووا ولووري چووې هغووه د  پووه موقعٌووت کووې تعوٌضووً د سوواري پووه توګووه OH
درلود ،لکه په الندې تعامل کې:
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OH

OH

OH
NO2

HNO3

NO2

ْ -1بٚذرٔکطی َٛ -2ترَٔفتهٍٛ

ْ -1بٚذرٔکطی َٛ -4ترَٔفتهٍٛ

َ -αفتٕل

خو که تعوٌضً په   موقعٌت کې ځاى ولري نو بٌانوي تعوٌضوً ډېور نوږدې
 - موقعٌت کې ځاى پر ځاى کېږيو
SO3H
OH
H2SO4

ْ -0بٚذرٔکطی َفته -1 ٍٛضهفَٕٛک اضٛذ

َ -βفتٕل (َ-0فتٕل)

جمعً (ټولٌز) تعامالت :د بنزٌن په پرتله نفتلٌن له هاٌدروجن سوره پوه ښوه توګوه
تعامل سرته رسويو پدې تعامل کې په  160Coسره تر فشار النودې هاٌدروجنٌشون
د نفتلوووٌن ٌووووازې پوووه ٌووووه کوووړۍ کوووې سووورته رسوووېږي چوووې تتراهاٌووودرو نفتلوووٌن
( )Tetralinاو لووه هغووه وروسووته توور فشووار النوودې پووه  200Coسووره دٌکووالٌن ٌووا
دٌکاهاٌدرونفتلٌن السته راځًو
)2H2(Ni

)3H2(Ni

Decalin

Tetralin

تترالٌن او دٌکالٌن دواړه د اېشېدو د لووړو تودوخوو لرونکوً ماٌعوات دى چوې پوه
 207Coاو  190Coسره په اېشېدو راځًو دوى دواړه د غوړو او رابر حل کوونکً
شمېرل کېږيو
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آکسٌدٌشن :نفتلٌن د بنزٌن په پرتله په آسانً سره اوکسٌداٌز کېږي او په پاٌله کې
ٌووووه بنزٌنوووً کوووړۍ ړنګوووه او دهغوووه د اړونوووده   کووواربنً اتومونوووو څخوووه دوه
کاربوکسٌل ګروپونو السته راځً چې بٌا نو دوه اساسه فتالٌک اسٌد جوړېږيو
OH

COOH
][O
COOH

پور تنۍ تعامل د هوا د آکسٌجن په مرسته د تودوخې او کتلست تور اغېوزې النودې
داسې سرته رسېږي چې په تعامل کوې رامنځتوه شووى فتالٌوک اسوٌد سمدالسوه ٌوو
مالٌکول اوبه باٌلً او فتالٌک انهاٌدراٌد جوړېږيو
CO
فتبنٛک آَبٚذراٚذ O

)(V2O5;450°C;O2

CO

د نفتالٌن اساسً زېرمه د ډبرو سکارو د قٌر ډوله موادو څخه ده خو ور سره ٌوو
ځاى فٌنول او داسې نور ترکٌبونه هم پٌدا کېږي چې د القلً محلول په مرسته لوه
نفتلٌن څخه جال کېږيو د نفتلٌن بله زېرمه خام معدنً تٌول دي چوې د هغوه اړونود
مشتق ٌا مٌتاٌل نفتلٌن پکښې ډېر دی او په الندې ډول په نفتلٌن سره بدلېداى شًو
(په حقٌقت کې دا تعامل د هغه کتلستً دي هاٌدروالکاٌلٌشن دىو)
CH3

+CH4

)H2(CO,MO

لکه چې مو ووٌل د نفتلٌن څخه ٌو زٌات شمېر د پام وړ کٌمٌاوي ترکٌبونه السته
راځًو
انتراسٌن :دا اروماتٌک هاٌدروکاربن په زٌاته اندازه د ډبرو سکارو په قٌور ډولوه
موادو کې پٌدا کېږيو په خالص ډول انتراسٌن بېرنګه کرستلً ترکٌب دى چوې د
وٌلېکېدو تودوخه ئې  217Coاو د اېشېدو تودوخه ئې  354Coدهو
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انتراسٌن په اوبو کې نوه حلېوږي او پوه اېشوېدونکو بنزٌنوو کوې بٌوا ښوه حول کېوداى
شًو انتراسٌن ٌو څو بنزٌنً کوړۍ لرونکوى اروماتٌوک ترکٌوب دى چوې دا کوړۍ
په خ ً مستقٌم ډول ٌو له بل سره نښتې او په ٌوه مستوى کې ځاى لريو
1

9

α
CH

8

2

7

CH β

3

6

β

4

10

CH

5

C

C

β HC
β HC

C

C
CH
α

α
CH

CH

CH
α

د انتراسٌن په مالٌکول کې د نفتلٌن په شوان د کواربن اتومونوه کوټ موټ هغوه ډول
نوووودي دلتووووه د ( )٨،٥،٤،٣موقعٌتونووووو کوووواربنً اتومونووووه د  او د ()٦،٦،١،۲
موقعٌتونو کاربنً اتومونه د  او بٌا ( ۳او  )٣٣کواربنً اتومونوه د  mesoپوه
نوم سره ٌادېږي نو ځکه په انتراسٌن کې ٌو تعوٌضوه مرکوب درې ډولوه (  ، 
او  )mesoاٌزومٌرونه لريو د اړٌکو اوږدوالى هم د انتراسٌن پوه موالٌکول کوې
هر ځاى ٌو ډول ندى ،دا ځکه چې   - اړٌکې لنډې ديو
انتراسٌن د کٌمٌاوي تعامالتو لوه پلووه بنوزٌن او نفتلوٌن توه ورتوه دى خوو کٌمٌواوي
فعالٌت ئې دهغى په پرتلوه ٌوو څوه زٌوات دىو لوه دې څخوه څرګنودېږي چوې دا ٌوو
اروماتٌووک ترکٌووب دى ،هلوجنٌشوونً ،ناٌترٌشوونً او سلفورٌشوونً تعووامالت پووه ښووه
توګه سرته رسوي او همدارنګه په جمعً تعامالتو کې وډون کويو
دا هم په اثبات رسېدلې چې د  )٣٣،۳( mesoکاربنً موقعٌت تعوامالتً چټکتٌوا
ډېووره زٌاتووه ده او پووورتن ً تعووامالت پووه دې موقعٌتونووو کووې ژر توور ژره او پووه ښووه
توګوه سوورته رسووېږيو د ډول ډول تعووامالت پووه غبرګووون کووې  ۳او  ٣٣موقعٌتونووه
سره ٌو شان دي کله چې پوه دې موقعٌتونوو کوې تعوامالت سورته ورسوېږي نوو بٌوا
منځته راغلى مالٌکول ډېر ثابت ويو
o
د سوواري پووه توګووه کلووورٌن او بوورومٌن آن توور دې چ وې پووه  0Cسووره پووه پورتنٌووو
موقعٌتونو کې تعامل سرته رسوي او داى کلوور ٌوا داى بوروم انتراسوٌن جووړوي
چې بٌوا لوه هغوه څخوه د توودوخې تور اغېوزې النودې هاٌودروهلوجن بٌول او اړونود
مونو هلوجنه ترکٌب جوړېږيو
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H

Cl
Cl2;O°C

H

Cl

Cl

-HCL

 -9کهٕراَتراضٍٛ

د انت راسٌن ناٌترٌشن  :د ناٌترٌک اسٌد تر اغېزې الندې بٌا هم د نٌترو ګروپ په
 ۳موقعٌت کې ځاى په ځاى کېږيو
NO2
HNO3

+H2O

کووه څووه هووم  ۳او  ٣٣کوواربنً اتومونووه د تعوٌضووً تعووامالتو پووه پروسووه کووې ښووه
موقعٌتونووه دي خووو د ګوووګړو لووه اسووٌد سووره دا ترکٌووب   داى سوولفونٌک اسووٌد
جوړوي او دا به پدې مانوا وي چوې ګوواکې تعامول پوه   موقعٌتونوو کوې سورته
رسېدلى دىو
SO3H

SO3H
H2SO4

 -8،1اَتراض ٍٛدای ضهفَٕٛک اضٛذ

SO3H

SO3H

 -5،1اَتراض ٍٛدای ضهفَٕٛک اضٛذ
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که انتراسٌن له اېشېدونکو الکولو سره چې سودٌم هم پکې وي ،تعامل وکوړي ،دا
په دې مانا ده چې د انتراسٌن تعامل له هاٌودروجن سوره د جمعوً تعامول پوه توګوه
ښه سرته رسېږيو کوه د هاٌدروجنٌشون عملٌوه د کتلسوت تور اغېوزې النودې سورته
ورسېږي نو بٌا دلته پر هاٌدروانتراسٌن  C 14 H 24 جوړېږيو

 -12،9دای ْبٚذرٔاَتراضٍٛ

د انترا سٌن آکسٌدٌشن د کرومٌوک اسوٌد د ګوډولې او داسوې نوورو اوکسوٌدانونو پوه
مرسته سرته رسېږي او د تعامل پاٌله انتراکٌنون دىو
O
][O

O

په انتراکٌنوون برسوېره ،انتراسوٌن د رنګونوو پوه صوناٌعو پوه تېوره بٌوا د الٌزارٌنوً
رنګونو په جوړولو کې زٌات پکارېږيو
فٌنوووانترن :دا چوووې د انتراسوووٌن ٌوووو اٌزومٌووور او فورموووول ئوووې  C 14 H 10 دى هغوووه
بېرنګه کرستلً ترکٌب او د وٌلېکېدو تودوخه ئې  100Coاو د اېشېدو تودوخوه ئوې
 340Coده دا ترکٌب د ډبرو سکارو په قٌر ډوله انتراسٌنً فرکشن کې پٌدا کېږيو
د هغه مالٌکولً فورمول پدې ډول دىو

3
10

2

9

1

8

2
3

4

5
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5
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أٚب

6
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7
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8

دا هم جوته ده چې فٌنوانترن اروماتٌوک بٌعوت لوريو دهغوه کٌمٌواوي خاصوٌتونه
انتراسٌن ته ورته خو بٌا هم ورسره زٌات توپٌرونه لريو پودې د ترکٌوب کوې بٌوا
هم د  ۳او  ٣٣کاربنً موقعٌتونو زٌات فعالٌت دپام وړ موضوع دهو ځٌنې بٌعً
مواد چې فعال فزٌولوژٌک ترکٌبونه ګ،ل کېږي فٌنانترٌنً کړۍ لريو د ساري په
توګه ځٌنې هارمونونه ،د  Dوٌتامٌن ،الکالوئٌدونه او داسې نور ترکٌبونه چې په
بٌعت کې زٌات لٌدل کېږيو
سره نښتې کړۍ لوړ اروماتيک ترکيبونه
د ډبوورو سووکارو د قٌوور ډولووه مووواد و لوووړ فرکشوون کووې پٌوودا کېووږي او د درملووو او
رنګونووو پووه جوړولووو کووې پکووارېږيو د کړٌووو د ځوواى او د ترکٌووب د جوړښووت لووه
مخې د هغه (د پولً سکلٌک ځٌنً ترکٌبونه) انتراسٌن ته ورتوه او ځٌنوې ئوې بٌوا
فٌنانترن ته ورته والً لريو لکه چې مو ووٌل په انتراسٌن کوې کوړۍ ټوولې سوره
په خ ً مستقٌم ډول پرتې او لدې امله هغه د  -١،۲بنزونفتلٌن په نوم هم ٌادېداى
شووًو کووه دکړٌووو شوومېر بٌووا څلووورو تووه ورسووېږي بٌووا هغووه د  -١،۲بنزانتراسووٌن
(نفتاس ٌن ٌا تتراسٌن) پوه نووم سوره ٌوادېږي چوې د وٌلېکېودو تودوخوه ئوې د سوانتً
ګراد  ١٤١درجې دهو

Tetracene

Naphthacene

د تتراسٌن د مشتقاتو قسمً هاٌدروجنٌشنً مواد د زٌات اهمٌت وړ ګ،ل کېږي او
د تتراسکلٌن ګروپ انتً بٌوتٌک هم دهغوى ٌوه برخه ګ،ل کېږيو
هغه سره نښتً زٌاتې کړۍ لرونکً ترکٌبونه چې فېنوانترٌن توه ورتوه والوى لوري
اروماتٌک خاصٌت لرونکً او د هغه غوره مثالونه دا ديو
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Benzpyrene

Chrysene

Pyrene

دا هم په اثبات رسېدلې چې ځٌنې زٌات کړۍ لرونکً ترکٌبونه ډېر خ رنا او
زٌان رسوونکً ترکٌبونه دي چې د سر ان د ناروغۍ المل ګرزيو د ساري پوه
توګووه بنزوپٌوورٌن چووې فورمووول ئووې   C20 H12 دى ٌووو لوودې ډول ډېوورو خ رنوواکو
موادو څخه شمېرل کېږي ،هغه د کم آکسٌجن په شتوالى کې پٌرولٌز کېږي ،لکوه
د موټرونو د ماشٌنونو د فعالٌت په مهال او داسې نورو حالتونو کوې بٌوا هوم هغوه
ډول مواد السته راځً چې د سر ان د ناروغۍ المل ګرزيو
هغه اروماتيک ترکيبونه چې بنزيني ندي
داسې کړٌوال ترکٌبونه هم شته چې په هغووى کوې  الکترونونوه پوه کوړۍ کوې
کانجو ګېت حالت لري خو د بنزٌنً کړۍ څخه بې برخې ديو دلته بٌوا ٌووازې دا
د اهمٌت وړ ده چې د دې ترکٌبونو اروماتٌک بٌعت په شوپږو  الکترونونوو
پورې اړوند دى ،په دې مانا چې  الکترونونو ( )sextetجوړ کړى دى ،نوو
ځکه هم په پورتنى نوم سره ٌادېږيو په همدې ډول دا هم باٌد ووٌل شوً چوې پوه
دې ترکٌبونووو کووې اروماتٌووک خاصووٌت ٌوووازې پووه پورتنٌووو ٌووادو شوووو کوواربنً
اتومونو پورې اړوند ندى او په هترو اتومونو لکه آکسوٌجن ،نواٌتروجن ،سولفر او
داسې نوورو پوورې هوم تړلوى دىو د خنثوى موالٌکولونو تور څنوګ ځٌنوې عضووي
آٌونونه (انٌونونه او کتٌونونوه) کووالى شوً اروماتٌوک خاصوٌت څرګنود او تمثٌول
کړي چوې همودا خپلوه اروماتٌوک خاصوٌت دىو د سواري پوه توګوه سوکلو پنتوا داى
ٌنولٌم انٌون او تروپاٌلٌم کتٌونو
 -١،٣سکلوپن تا داى ٌن او سکلوپنتا داى ٌنولٌم انٌون دواړه سره اړونود او د دوى
دواړو په هکله وٌالى شو چې د  C 6 H 5غٌر مشبوع هاٌدروکاربن د نورو داسوې
هاٌوودروکاربنونو پووه څېوور نوودى ،هغووه اسووٌدي خاصووٌت لووري ،آن توور دې چووې دا
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خاصوووٌت ئوووې لوووه  -٣الکووواٌنونو څخوووه هوووم ځوووواکمن دى ،پوووه هغوووه کوووې د CH 2

هاٌدروجن په فلز سره بدلېداى شًو پوه عضووي حول کووونکً کوې هغوه لوه القلوً
فلزاتو سره ٌو ځواى کېوداى شوً چوې پوه پاٌلوه کوې هاٌودروجن ور څخوه جوال او د
 C 5H 5چار رامنځته کېږيو
CH

HC

CH

HC

CH

Na

CH

-H

CH

HC
HC

CH2

ضکهٕپُتبدای ُٕٚنٛى إٌٓٚ

په السته راغلً انٌون کې له وراٌه څرګنودېږي چوې ناوېشولً دوه الکترونونوه پوه
ٌوووه کوواربن پووورې تړلووً نووه او ځوواى پووه ځوواى نوودي او هغوووى د  sextetد 
الکترونونوووو او د دوه ګونوووو اړٌکوووو د څلوووورو  الکترونونوووو سوووره ٌوووو ځووواى
اروماتٌک سٌستم رامنځته کوويو پوه انٌوون کوې دا ټوول کواربنً اتومونوه سوره ٌوو
شان ديو
CH
.
.
أٚب CH

HC
.
HC .

. .
CH

همدارنګه په تروپاٌلٌم کتٌون کې څرګندېږي چې:
د سکلوهپتاتراى ٌن څخه هاٌدراٌود آٌوون (   H  داسوې رامنځتوه کېوږي چوې شوپږ
 الکترونونه په کړۍ کې پاتې کېږي او ثابوت الکترونوً سکسوتت ()Sextet
جوړويو
أ
ٚب C H

.

.
.

.

H

.
.

C

C H
H

ترٔپبٚهٛى کٛتٌٕ

تروپاٌلٌم کتٌون ٌ C 7 H 7 و ډېر فعال آٌون شمېرل کېږيو
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د ٌووادولو وړ ده چووې  C10 H 8  Azuleneد هغووه بوواى سووکلٌک ترکٌبونووو اسووتازى
دى چووې بنزٌنووً کووړى نلووري خووو بٌعووت ئووې اروماتٌووک او هغووه ٌووو تٌوواره رنګووه
کرستلً ترکٌب دىو
ازولٌن د نفتلٌن سره اٌزومٌر خو کړۍ ئې هغوه ډول نودي ،پودې مانوا چوې د هغوه
ٌوه کړى پنځه او بله اوه کاربنً اتومونه لريو
1

8
7

2

6

3
5

4

ازولٌن د نفتلٌن په پرتله کم ثابت ترکٌب او د نفتلٌن اٌزومٌور دى ،کوه د توودوخې
تر اغېزې الندې راشً نو په  350Coسره د هوا په نشتوالً کوې لوه نفتلوٌن سوره د
هغه اٌزومٌري حالت په ښه توګه څرګندېداى شًو
هاٌدروکاربنونه د عضوي کٌمٌا بنسټ دى:
مخکښې مو د هاٌدروکاربنونو او دهغوى د اړوندو مشتقاتو کتنه او څېړنه وکړه،
پووه هاٌوودروکاربنونو کووې د هاٌوودروجنې اتمونووو ځوواى ځٌنووې نووورو عناصوورو او
ګروپونووو نٌوووه چووې نوووى ترکٌبونووه السووته راتلوول ،پووه وروسووتٌو څووو لسووٌزو کووې
هاٌدروکاربنونو زٌات اهمٌت پٌدا کړى او پوه عضووي سونتٌز او صونعت کوې ئوې
لوړ ځاى نٌوولىو دهغووى د اړونودو منځنٌوو ترکٌبونوو څخوه د زٌواتو ترکٌبونوو پوه
السته راوړلو کې کار اخٌستل شوىو
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د سوواري پووه توګووه رابوور ،پالسووتٌکونه ،مصوونوعً سپ،سووً او ټوووکران ،پووودري
صابونونه ،رنګونه ،درملً مواد او داسې نورو د هغوى د زٌاتې پکوارونې لپواره
الندې دٌاګرام ته ځٌر شًو
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هتروسکليک ترکيبونه
هغه ترکٌبونه چې په خپلو کړٌو کې په کاربنً اتومونو برسېره د نورو عناصرو
اتومونه هم برخه ولري ،هتروسکلٌک ترکٌبونه نومېږيو د کاربن پرته د بل هور
عنصر اتوم په دې ترکٌبونو کې د هېترو اتوم په نوم سره ٌادېږيو
پووه هتروسووکلٌک ترکٌبونووو کووې توور ټولووو زٌووات آکسووٌجن لرونکووً هتروسووکلٌک
ترکٌبونه ښه او زٌوات څېوړل شووي دي او پوه همودې ډول بٌوا سولفر او نواٌتروجن
لرونکً هتروسکلٌک ترکٌبونه هم زٌات تر کتنې او څٌړنوې النودې نٌوول شووي
او زٌات شمېر اړوند ترکٌبونوه ئوې پېږنودل شووي ديو کېوداى شوً پوه کړٌوو کوې
هېترو اتومونه ٌو ،دوه ،درې او ٌا له هغه څخه هم زٌات ويو
د هتروسکلٌک ترکٌبونو په کړٌو کې درې ،څلور ،پنځوه ،شوپږ او ٌوا لوه هغوه هوم
زٌات شومېر اتومونوه ونوډه لوري ،خوو د هغووى لوه ډلوې څخوه پنځوه او شوپږ غوړي
لرونکً هتروسکلٌک ترکٌبونه دزٌات ثبات لرونکً ديو
دا ترکٌبونووه د وٌتووامٌنونو ،الکالوئٌوودونو ،پګمنتونووو او داسووې نووورو پووه څېوور پووه
بٌعووت کووې زٌووات لٌوودل کېووږيو د ژوندانووه او بٌووالوژٌکً پروسووو او همدارنکووه د
رنګونو ،درملً موادو ،کرنٌزو توکو او داسې نورو کې د زٌات اهمٌت وړ مواد
و،ل کېږيو
هتروسووکلٌک ترکٌبونووه د هتوورو اتوووم د بٌعٌووت او پووه هتروسووکلٌک کووړۍ کووې د
اتومونو د شمېر له مخې په ځانګړو ګروپونو وېشل کېږيو
د دې لړۍ دترکٌبونو فورمولونه او نومونه د هتورو اتووم پوه پوام کوې نٌولوو سوره
سرته رسېږيو همدارنګه د هغوى په نومولو کې د التٌنً الفبا څخه کوار اخٌسوتل
کېږي چې په دې ډول هترو اتوم ته څنګ په څنګ کواربنً اتووم د   کواربنً
اتوم او له هغه وروسته د  - په توري نومول کېږي چې بٌا وروسته پسې د - 
تووورى کووارول کېووږيو همدارنګووه باٌوود پووه ٌوواد ولوورو چووې کووه هترواتوووم آکسووٌجن
لرونکى وي نو هلتوه بٌوا د اوکسوا او کوه سولفر لرونکوً وي د (تٌوا) او نواٌتروجن
لرونکً ته ئې د (ازا) لفظ ورزٌاتويو په الندې فورمولونو کې پورتنً م لبونوو
په ښه توګه روښانه کېداى شًو

NH
HH

آزاضتٛذٍٚ

O

اته ٍٛأکطبٚذ(اکطٛر)ٍٚ
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N

اته ٍٛا(ًٍٛٚازٚرٚذ)ٍٚ

γ
4

4

3

3β

β5

2α

α6

5

2

NH

CH
α

NH
1

C

HC5

NH
1

پٛراٌ

HC6

C

پٛرٔل(آزٔل)
γ

CH
4

CH
2

O

β
CH2
α
CH2

2α

پٛرٔنٛذ(ٍٚآزانٛذ)ٍٚ
CH
3

β
HC
HC
α

α5

1

پٛرٚذ(ٍٚآز)ٍٚ

β
CH

3β

NH

1

CH2

β4

CH
7

CH β
3
CHα
2

CH
4

S

α
H2C

تٕٛفبٌ

HC6
HC7

C
N
1

اَذٔل

β
CH2

C

CH
5

8
CH

کٕإَنٍٛ

β
CH

β
CH
α
CH

β
CH
α
HC

β
CH
α
HC

α
CH

S

O
فٕراٌ

تٕٛفٍ

د سووره نښووتو کړٌووو هتروسووکلٌک ترکٌبونووو لپوواره ځٌنووې وخووت د هغوووى اړونوود
ځانګړي نومونه هم پکارول کېږي او په همدې ډول کړۍ د بنزٌنً بهٌر په څٌور
ساده (بٌله کاربن او هاٌدروجن) څخ ه لٌکل کېږي او په هغووى کوې د بنوزو ،نفتوو
او داسې نورو څخه هم کار اخٌستل کېږيو

N

کُٕٛنٚ ٍٛب بُسٔپٛرٚذٍٚ

O

NH

اَذٔل ٚب بُسٔپٛرٔل
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کٕيبرٌٔ ٚب بُسٔفٕراٌ

پنځه غړي لرونکي هتروسکليک ترکيبونه چې يو هترواتوم ولري
د دې لړۍ خورا مهم ترکٌب پٌرول دى چې بٌا وروسوته فووران او تٌووفن د هغوه
غوره استازي ګ،ول کېوږيو دا ترکٌبونوه اروماتٌوک خاصوٌتونه لوريو هغووى ټوول
سکسټېټ جوړوي چې له ٌو بل څخه توپٌر لريو هر ٌوو کواربنً اتووم ور پوورې
اړوند ٌو الکترون لري ،په داسې حال کې چې بٌا هترو اتوم د الکترونونو دٌووې
جوړې لرونکً ديو د ساري په توګه پٌرول چې په الندې ډول ښودل کېږيو
CH
CH

HC
HC

NH

HC
.

CH
.
. CH

. .
NH

HC .

HC

CH
CH

CH
NH

د پٌرول په مالٌکول کې نواٌتروجن د ٌووه جووړه الکترونونوو پوه لرلوو سوره څنګوه
چې مخکې مو هوم ووٌول بٌوا پوه ارومواتٌکً خاصوٌت کوې د زٌوات رول لرونکوً
دي ،نه داچې د ٌوې جوړې آزادو الکترونونو خاصٌت ولري ،نو ځکه د امٌنونو
او پٌرٌدٌن خ اصٌت نلري او ٌوازې د سکسټېت په جوړولو کې برخه لري نو لوه
هموودې املووه واٌووو چووې د پٌوورول نوواٌتروجن قلوووي خاصووٌت نلووريو کووه پٌوورول د
ځواکمنو غٌر عضوي اسوٌدونو تور اغېوزې النودې راشوً نوو بٌوا خپول اروماتٌوک
خاصٌت له السه ورکوي او په غٌر ثابت ترکٌب ځکه بدلېږي چې د نواٌتروجن د
ٌو ج وړه الکترونونو څخه ٌو الکترون د پورتنٌو اسٌدونو تر اغېزې الندې ٌو څه
بېځاٌه کېوږي او لوه دې املوه ژر تور ژره پوولٌمراٌز کېوږيو فووران هوم پوه همودې
ډول دى خووو تٌوووفن بٌووا دا شووان نوودی و د دې لووړۍ د ترکٌبونووو د السووته راوړلووو
ځانګړې الرې چارې شته خو د فوران ،تٌوفن ،او پٌورول لپواره د السوته راوړلوو
عمومً مٌتودونه هم شته چې هغه د  -٤،٣داى او کسوترکٌبونو او ٌا د هغووى د
سلفري او ٌا ناٌتروجنً انالوګونو د هاٌدرېنشنً سکالٌزٌشن دى چې تعامالت ئې
په الندې ډول ښودل کېږيو
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. . ...
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د پنځووه غووړو لرونکووو هتروسووکلٌک ترکٌبونووو کٌمٌوواوي خاصووٌتونه لوودې څخووه لووه
وراٌووه څرګنوودېږي ،چووې هغوووى الکتروفٌلووً تعوٌضووً تعووامالت لکووه هلوجنٌشوون،
ناٌترٌشون ،سلفونېشون ،الکاٌلٌشوون او د فرٌودل کوورفتو پور بنسوټ اساٌلٌشوون پوه ښووه
توګه سرته رسويو
دا تعامالت د نورو په پرتله د تٌوفن سره ښه تر سره کېږي ،دا ځکوه چوې هغوه د
پورتنٌو اسٌدونو تر اغېزې الندې نه بې ثباته کېږيو
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Br2

CH3COCl
AlCl3

Br

COCH3
S

S
S

H2SO4

SO3H

HNO3

NO2
S

S

دا هم څرګنده ده چې د غٌر عضوي اسٌدونو تر اغېزې الندې (د ساري په توګوه
د سلفورٌک انها ٌدراٌد تر اغېزې الندې) د هغه موالٌکول مواتېږي او د سلفونېشون
دا عمل د داى اوکسان د رامنځته کېدو سره سرته رسېږي ،په داسې حال کې چې
که له پٌرول سره دا تعامل سرته ورسېږي نو بٌا به پٌرٌدٌن هم السته راځًو
O

O
CH2

H2C

CH2

H2C

H2C

CH2
SO3H+

CH2

O

H2C

O
.
SO3

O

دای أکطبٌ
فٕراٌ  -αضهفَٕٛک اضٛذ

O
فٕراٌ

دای أکطبٌ ضهفٕترای أکطبٚذ

SO3H+
N

NH

N
.
SO3

پٛرٚذٍٚ
پٛرٚذ -α ٍٚضهفَٕٛک اضٛذ

NH
پٛرٔل

پٛرٚذ ٍٚضهفٕترای أکطبٚذ

لوه پورتنٌوو تعوامالتو څخووه پوه ښوه توګووه څرګنودېږي چوې پووه پنځوه غوړي لرونکووو
هتروسکلٌک ترکٌبونوکې تعوٌضً له هر څه د مخه  موقعٌت ته ور ننوزيو
پيرول:
پٌرول له فووران څخوه هوم السوته راځوً خوو د امونٌوا سوره د اسوتلٌن کندنسېشون د
هغه د السته راوړلوو ښوه الره ګ،ول کېوږي ،او هوم هغوه لوه  -٤،٣بوتواٌن داى اول
څخه دکتلست تر اغېزې الندې السته راتالى شًو
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HC-CH
Al2O3+ThO
-2H2O

-C-CH2-OH

CH; HO-CH2-C

HC CH

HC
HC CH
NH3

NH
NH

پٌرول بېرنګه خوځٌدونکې ماٌا ده چوې پوه  130Coسوره پوه اېشوېدو پٌول کوويو پوه
هووو ا کووې اوکسوواٌد او تٌوواره رنګووه کېووږيو پووه هموودې ډول پٌوورول د ډېوور کمووزورې
اسٌدي خاصٌت لرونکى دى چې هغه په هغه هاٌدروجنً اتوم پوورې اړونود دى،
کوم چې په ناٌتروجن پورې نښتى دى چې کېداى شً هغه همدارنګه پوه پوتاشوٌم
ٌا سودٌم سره بدل شًو
K
NH

NK

عضوي مګنٌزٌمً ترکٌبات هم دغه تعامل ته ورته عمل سرته رسويو
CH3MgI

+CH4

NH

N-MgI

 -Nپٌراٌل پوتاشٌم او  -Nپٌراٌل مګنٌزٌم هالٌد د الکاٌل هالٌد تر اغېوزې النودې
کوالى شً د دغه مرکب  -Nالکاٌل مشتقات جوړ کړي چې هغوى بٌا د تودوخې
تر اغېزې الندې بدلون مومًو
CH3I

تٕدٔخّ

-CH3
NH

N-CH3

N-MgI

ٌو بل مشتق چې د دې ترکٌبونو استازى ګ،ل کېږي هغه اندول ( )Indolدى چې
داسې ٌو دوه کړٌز ترکٌب دى چې ٌوه کړۍ ئې بنزٌنً او بله ئې د پٌورول کوړۍ
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دهو په اندول پوورې اړونود ٌوو شومېر د پوام وړ ترکٌبونوه شوته چوې ال پخووا سونتٌز
شوي ديو

اَذٔل

NH

د دې ترکٌبونووو د سوونتٌز خووورا مهمووه الره د فٌشوور د انوودول سوونتٌز پووه نوووم سووره
ٌادېږي ،چې پوه هغوه کوې پٌول کووونکً موواد پوه الدٌهاٌودونو او کٌتونونوو پوورې
اړوند هغه فٌناٌل هاٌدروزونونه دي چې د تودوخې تور اغېوزې النودې د ZnCl 2
او  CuCl 2سره ګډ ګړي شوي ديو
CH3

CH2-CH3
CH
-NH3

N
NH

NH

دپرٔپَٕٛبنذٓٚبٚذ فُٛبٚم ْبٚذرازٌٔ

 -βيٛتبٚم اَذٔل (ضکبتٕل)

د پٌرول ار اندول ترکٌبونه ٌو څه په بٌعوت کوې پٌودا کېوږيو دا چوې د پٌورول او
اندول ٌو زٌات شمېر سنتٌتکً ترکٌبونه فزٌالوژٌک فعال ترکٌبونه ګ،ل کېږي نو
ځکه په درملً چارو کې له هغوى څخه کار اخٌستل کېوږي ،همدارنګوه د سواري
په توګه د پٌرول کړۍ د ډېرو مهمو ترکٌبونو ،لکوه کلوروفٌول او هٌموګلووبٌن پوه
جوړښت کې هم بنسټٌز رول لريو
د هغوى جوړښت په دې ډول دىو
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CH

N

CH
N
.
.
.
M
.
.
.
N

N
CH

CH

دا چې دا شٌما د اړخ ځنځٌر نه په ګوته کوي ،فلزي اتوم په مرکزي برخه کوې د
پٌرول د ناٌتروجنً اتومونو ٌانً مګنٌزٌم په کلوروفٌل او اوسپنه په هٌموګلووبٌن
کې بنسټٌز ځاى لريو همدارنګه په ټولٌزه توګه موالٌکول د پروتٌنوً برخوې سوره
توړاو لوري او بوې لوه دغوه توړاو څخوه هېڅکلوه هوم هٌموګلووبٌن ٌوا کلوروفٌول بواٌو
کٌمٌاوي فنګشن نشً شمېرل کېداىو
په اندول پورې اړوند ٌو بل مهم ترکٌوب هوم انودوالٌل اسوتٌک اسوٌد (هتروکسوٌن)
دى چوې پووه بوټوو کووې پووه تٌو ره بٌووا د پٌونودولو پووه پروسووه کوې ښووه رول لوبوووي او
فورمول ئې دا الندې ډول دىو
COOH

CH2

NH

پووه هموودې ډول د انوودٌګورنګ (نٌوول) هووم د انوودول د خووورا مهمووو مشووتقاتو څخووه
شمېرل کېږيو دا ماده د ډېرو پېړٌو په اوږدو کې د بوتو څخه په الو راتله ،خو
باٌر وروسته له ډېرو کلونو وکوالى شواى چوې د هغوې فورموول تثبٌوت کوړي او
بٌا وروسته هغه په سنتٌتٌکً ډول السوته راوړل شووو دا ترکٌوب د انلوٌن او کلوور
استٌک اسٌد په مرسته په الندې ډول سنتٌز کېږيو
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COOH
KOH
-H2O

ClCH2COOH
CH2
NH

NH
C
C

NH2

O

O

C

C

][O

C

CH2

NH

NH

O

Indigo

Indoxyl

د نٌل په مرسته نېه په نېغه ټوکران رنګ نشً اخٌستى دا ځکه چې هغه په اوبوو
کې نه حلېږي نو ځکه بٌا الزمه ده چې هغه ارجاع او په سپٌن اندٌګو بودل شوً،
دا عمول د کموزوري القلوً پوه مرسوته سورته رسوېږيو کلوه چوې ټووکر پووه دې ډول
محلول سره لوند شً نو وروسته له هغه د وچولو په مهال بېرته د هوا د آکسٌجن
په مرسته اوکسٌداٌز او بٌا هغه وخت نٌلً رنګ ځانته غوره کويو
O
NH
+2H

C
C

-H2

C

C
O

اَذٚګٕ

NH

OH
NH

C
C

C

C
OH

NH

ضپ ٍٛاَذٚګٕ

هېر مو نشً چې په نولسمه پٌړۍ کې د اندٌګوسنتٌز د عضوي کٌمٌا په صوناٌعو
کې ٌو له لوٌو برٌالٌتوبونو څخه شمېرل کېده ،دا ځکه چې هغوه ٌوو ښوکلى رنوګ
شمېرل شوى ،خوبٌوا اوو هغوه درنګونوو سورد ارنودی او دهغوه اړونود سونتٌز هوم
خپوول نووامتوالی ځکووه لووه السووه ورکووړى چووې اوو بٌووا د هغووه پووه پرتلووه ډېوور ښووکلً
رنګونه سنتٌز شوي ديو
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فوران:
د لووووووومړي ځوووووول لپوووووواره فوووووووران د پاٌرومٌوسووووووٌک اسووووووٌد د و تق ٌوووووور (دى
کاربوکساٌلېشن) څخه السته راغلى دىو
تٕدٔخّ

+CO2

COOH
O

O

په اوسنً وخت کې فوران د فورفورال څخه په الندې ډول السته راځًو
)(CaO+NaOH

+CO2+H2
O

350-360°C

+H2O

O
C
H

O

فوووران بېرنګووه ښووورېدونکې موواٌا ده چووې د سووانتً ګووراد پووه  ١٣درجووو سووره پووه
اېشېدو راځوًو پوه هووا کوې اوکسوٌداٌز او توور رنګوه کېوږيو د فووران موالٌکول د
اسٌدونو تر اغېزې الندې ورانېږيو د دې لپاره چوې د ورانېودو عمول سورته و نوه
رسووېږي د هغووه ځٌنووې نووور تعووامالت پووه زړه پووورې دي چووې النوودې ډول ښووودل
کېږيو

دای أکطبٌSO3 ،

SO3H
O

CH3COO-NO2

NO2
O

O
(CH3CO)2O;BF3

COCH3
O
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فوران په همدې ډول د کتلست تر اغېزې الندې هاٌدروجنېشن او په پاٌلوه کوې لوه
هغه څخه تتراهاٌدروفوران السته راځًو
CH2

CH2

H2 / Ni

O

O

دا هم ټولوته څرګنده ده چې تتراهاٌدروفوران د  -٤،٣بوتان داى اول د هغوه بوٌن
المالٌکولً اٌتر ګ،ل کېوږي چوې د عضووي کٌمٌوا لوه ځواکمنوو حول کوونکوو څخوه
شمېرل کېږيو
د فوووران د خووورا نووامتو مشووتقاتو څخووه ٌووو هووم فووور فووورال دى چووې دا (فووورانى
الدٌهاٌد) په داسې حال کې السته راځً چې پنتوز د کوم رقٌق غٌر عضوي اسٌد
پوه شوتوالً کوې د تو ودوخې تور اغېوزې النودې کٌمٌوواوي بودلون وموومًو پنتوزونووه
دهغووو پولٌسووکراٌدونو څخووه چووې پنتازونونووه نووومېږي او د غلووو دانووو د پوټکووو د
چ،ولو په مهال رامنځته کېږي په الو راځً داترکٌوب د فووران د نوورو مشوتقاتو
پووه السووته راوړلووو کووې پکووارېږي ،همدارنګووه هغووه ٌووو حوول کوووونکى دى چووې پووه
صنعتً اهمٌت برسېره په عضوي کٌمٌا کې هم ډېر پکارېږيو
فور فورال بېرنګوه ماٌوه ده چوې پوه  161Coپوه اېشوېدو راځوًو د پخوې وچوې ډوډى
بوى لږ څه ځکه فور فورال ته ورتوه دى چوې د هغوه د پخولوو پوه مهوال داړونودو
اوړو د پنتوز څخه جوړېږيو
فور فورال په هوا کې اوکساٌد کېږي چې لومړى په نصواري رنګوه مواٌا او بٌوا
په تور ډوله ژاوله بدلېږيو دا خاصٌت د الدٌهاٌودونو د پواره ٌوو څوه عوام دى لکوه
الندې تعامالت:
CHOH
H

CHO + 3H2O

CHO

CH

HOHC
CH2

OHHO

O

145

CHO
ٚب

(CHOH)3
CH2OH

NH2OH

CH = NOH
O

فٕرفٕرال أکطٛى

CHO
C6H5NHNH2

CH = N - NH - C6H5

O

O

فورفورال په همدې ډول دکنٌزارو په تعامل کې په الندې ډول ګډون کويو
NaOH

CH2OH +

COONa

CHO
O

O

O

فٕراٚم انکٕل

ضٕدٚى پبٚرٔيٕٛکبت

د فوورانً کووړۍ ارومواتٌکً خاصووٌت لوودې څخوه پووه ښووه توګوه څرګنوودېږي چووې دا
ترکٌب په آسانً سره په الکتروفٌلً تعوٌضً تعامالتو کې برخه اخلوًو د سواري
په توګه په الندې تعوامالتو کوې چوې پوه دوو پړاوونووکې ډېور ګټوور ترکٌبونوه ور
څخه تر السه کېږيو
H2N-NH-CONH2

O2N

CHO

HNO3

CHO
O

O

فٕرفٕرال

َٛ -5ترٔفٕرفٕرال
O2N

CH = NH - NHCONH2
O

َٛ -5ترٔفٕرفٕرال ض ًٙٛکبرببزٌٔ (فٕراضٛه)ٍٛ

وروستۍ ترکٌب چې فوراسٌلٌن نومېږي ،زېړ رنګه کرسوتلً درملوً ترکٌوب دى
چوووې د وٌلوووې کېووودو تودوخوووه ئوووې د سوووانتً ګوووراد ( )۲۲٦ -۲١۲درجوووې ده او د
دٌزانتري ناروغۍ په درملنه کې ور څخه کار اخستل کېږيو د فور فورال ٌو بل
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دپام وړ تعامل د کلوورٌن او همدارنګوه د مرکٌووري کلوراٌود سوره پوه النودې ډول
ښودل کېږيو

CHO

ClHgCl

HgCl2

Cl2

CHO

O

Cl

CHO
O

O

 -5کهٕرٔيرکٕٛرٔفٕرفٕرال

 -5کهٕرٔفٕرفٕرال

په پورتنً ډول څرګنده شوه چې فور فورال د فوران ٌو ډېر د اهمٌت وړ ترکٌب
دى چووې زٌووات صوونعتً اهمٌووت لووريو د  -٥کلووورو مرکٌووورو فووور فووورال او
همدارنګه د  -٥کلوروفورفوورال څخوه څرګنودېږي چوې د هغوه د موالٌکولً کوړۍ
شمېره دا ډول ده:
β
α

β

4 3
5
2

α

O
1

فوووران همدارنګووه ٌووو دي ٌنووً ترکٌووب دى نووو ځکووه د ملونٌووک انهاٌدراٌوود سووره د
دٌلو او الدر په تعامالتو کې ګډون کوي او پوه پاٌلوه کوې د عضووي کٌمٌوا ٌوو لوړ
مهووم ترکٌبونووه جوووړېږيو د دې ډول تعاموول څخووه السووته راغلووً ترکٌووب تووه پووه
عضوي کٌمٌا کې ادوکت هم وٌل کېږيو
O
CO

CO
O

CH
O

O

CO

CO

CH

موږ دا هم ووٌل چې فوران د اسٌدونو په غبرګون کې ډېر حسواو دىو د سواري
په توګه که هغه د واټه  HClسره ٌوو ځواى شوً نوو ډېور ژر منفجور کېوږي ،دلتوه
فورانً کړۍ تخرٌب او داسې ٌوه ګډولوه منځتوه راځوً چوې پکوې څوو ډولوه موواد
برخه لريو د فوران د مشتقاتو لوه ډلوې څخوه ٌوو بول هوم  Foroic acidدى چوې
کوالى شً له هلوجنونو (د ساري په توګوه بورومٌن) سوره تعامول وکوړي چوې بٌوا
دلته برومٌن په مٌتا موقعٌت کې ځاى پر ځاى کېږيو

+ HBr
COOH

COOH + Br2
O

Br
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O
فٕرٚک اضٛذ

فوران همدا ډول د اسٌتاٌل ناٌترٌت په مرسته ناٌترېشن او نٌتروفوران جوړېږيو
CH3COONO2
NO2

O

O

مخکې مو هم ووٌل چې فوران که په غٌر اسٌدي چاپٌلاير کې هاٌدروجنېشن شً
نو له هغه څخه ٌو نامتو او پٌاوړى عضوي حل کوونکى چې تترا هاٌودروفوران
( )THFنومېږي السته راځًو
) په اوبو کې ښه حلېږي او له اوبو سوره ٌوو ثابوت
تتراهاٌدروفوران ( O
مخلو جووړوي ،هغوه ٌووه بېرنګوه مواٌا او ځوانګړى بووى لوريو د هغوه د زٌوات
کٌمٌوواوي اهمٌووت لووه املوووه پووه کٌمٌوواوي صووناٌعوکې هوووم زٌووات تولٌوودېږي ،هغوووه
همدارنګه په الندې ډول د  -٤،٣بوتوان داى اول لوه دى هاٌدرېتٌشون څخوه هوم پوه
آسانً سره په الو راځًو
H3PO4

+H2O

تٕدٔخّ

HO(CH2)4OH

O

د تتراهاٌدرموفوران هتروسکلٌک کړۍ په اسٌدي چاپٌلاير کې وازېوږي ،لوه هغوه
څخ ه لومړۍ ادٌپٌک اسٌد او بٌا وروسته هکزامتلٌن داى امٌن السته راځً چې د
نٌلونً سپ،سٌو په جوړېدو کې ور څخه کار اخٌستل کېږيو
CN

Cl(CH2)2Cl

HCl

Cl(CH2)4OH

HCl
O

H2NCH2(CH2)4CH2NH2

][H

CN (CH2)4 CN
H2O H
COOH

Hexamethylendiamin

(CH2)4
COOH
Adipic acid
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تيوفن
د ډبرو سکارو د و تق ٌر په مهال د مفورو غوازاتو پوه لوړ کوې تٌووفن هوم السوته
راځً ،د پنځه غړو لرونکو ترکٌباتو په لړ کې تر ټولوو پٌواوړى او ثابوت ترکٌوب
بلل کېږيو په هوا کې خپل ثابت حالت په ښه توګه ساتً او اسوٌدونه هوم پوه هغوه
کومه اغېزه نلري او وٌالى شو چې هغه ٌوتٌپٌک اروماتٌک ترکٌب دى ،پوه دې
مانوا چووې هغووه لکووه اروماتٌووک ترکٌووب کلورنېسشوون او ناٌترٌشوون کېووداى شووً او د
فرٌدل کرفتو په تعامل کې هم ګډون کوالى شوًو د تٌووفن اېشوېدو تودوخوه 84Co
چې بنزٌن ) (800cته ډېره نږدې ده نو ځکه هم د تق ٌر په عمل کې هغوى ٌوو
له بله څخه ښه نه جال کېږي او ٌوازې د کٌمٌاوي الرو چوارو پوه مرسوته دا جوال
والى صورت مومًو

(CH3COO)2Hg

Hg OCOCH3
S

H2SO4

;SO3H
S

S

S

د تٌوفن ترکٌبونه د زٌات شمېر پترولً ډولونو پوه بهٌور کوې شوته والوى لوريو پوه
پترولٌمو کې د سلفري ترکٌبونو شته والى ډېر زٌات نه خوښوونکى ٌا نا م لوب
ځکوووه و،ووول کېوووږي چوووې ډېووورې ورانتٌووواوې رامنځتوووه کووووي ،نوووو ځکوووه هغووووى او
همدارنګه خپله تٌوفن باٌد ژر تر ژره له هغوى څخه جال کړاى شً او پدې ډول
تٌوووفن د کتلسووت او فشووار توور اغېووزې النوودې پووه  250Coتودوخووه د هاٌدروجنېشوونی
عمل په مرسته دا ډول جال کېږيو
H2/Ni

CH3 CH2 CH2 CH3 H2S

S

د تٌوووفن پووه نوووم اېښووودنه کووې هووم نمووره وهوول دهتوورو اتووم څخووه پٌوول او بٌووا د نوووم
اېښودنې د عمومً سٌستم پر بنسټ شمېره وهل کېږيو
β
CH
4

β
CH
3

5

2 CH α
1
S
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α CH

په تجارت کې تٌوفن د تودوخې تر اغېزې الندې د سلفر او نارمل بوتان څخوه دا
ډول
السوووووووووووووته
راځًو
650°C
CH3 CH2 CH2 CH3 4S

3H2S

S

خو په عمومً ډول تٌوفٌنً کړۍ او په ځانګړې توګه د دې ډول کړۍ سٌستم له
 -٤،٣داى کاربونٌلً ترکٌبونو څخه له  P2S 5سره منځته راتالى شًو
'R

'R

CHR

' RCH

P2S5
R

R

تٕدٔخّ

RC

CR
O O

S

د تٌوفن په کٌمٌاوي خاصٌتونو کې خورا مهم ټکى دا دى چې په زٌاتو تعوٌضوً
تعامالتو کې وډون کويو دا تعامالت په معمولً ډول د   په موقعٌت کوې پوه
ښه توګه سرته رسېږي ،خو کله کله هم د   اٌزومٌرونه جوړېږيو
(CH3CO)2O

HCL
HCHO

CH2Cl

COCH3
S

S

I2

I

S

S

CH3CONO3

NO2

HgO
S

H3PO4

CH3COOH
S

S

S

که وغواړو ځٌنې فلزات (ٌو والنسه فلزات) د تٌوفن په کړۍ کې دهاٌودروجن پوه
اتوم تعوٌن کړو ،نو دا عمل په ځانګړو شراٌ و د   په موقعٌوت کوې سورته
رسېږي د ساري په توګه پوه النودې تعامول کوې د تٌووفن مٌتاٌلٌشون دا ډول ترسوره
کېږيو
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N_C4Hg Li

اٚتر

Li

S

S

څرګنده شوه چې په اٌتري چاپېلاير کې د نارمل بوتاٌل او تٌوفٌن لوه تعامول څخوه
پوه پوورتنً ډول تٌووفن لٌتوٌم السوته راځوً او روښوانه ده چوې لٌتوٌم بٌوا پوه  
موقعٌت کوې ځواى نٌسوًو پوه تٌووفن پوورې اړونود د پوام وړ ترکٌوب بنزوتٌووفن ٌوا
4
تٌونفتن دى او دا ترکٌب:
5
β

3

α

2

6
7

د اٌتاٌل بنزٌن او سلفر له تعامل څخه د تودوخې تر اغېزې الندې السته راځًو
تٕدٔخّ

CH2-CH3
+3S

+2H2S
S

پنځه غړي لرونکي هتروسکليک ترکيبونه چې دوه هترو اتومونه ولري
دا ترکٌبونه چې اروماتٌک خاصٌتونه لري ٌو ٌا څو ناٌتروجنً اتومونه لري چې
پووه هتروسووکلٌک کووړې کووې سووره ځوواى پووه ځوواى شوووي ديو دا چووې هوورو موورو د
ناٌتروج ن اتومونه لوري نوو هغووى د آزولونوو پوه نووم سوره هوم ٌوادېږيو هغووى د
اړوندوهترو اتومونو له مخې د اوکسازول ،تٌوزول ،اٌمٌدازول ،پٌرازول ،توراى
ازول او تتووورازول پوووه نووووم سوووره ٌوووادېږيو کوووه د فووووران ،تٌووووفن ٌوووا پٌووورول پوووه
فورمولونووو کووې د  CHګووروپ پووه آزوت سووره بوودلون ومووومً نووو بٌووا د ازولونووو
خورا مهم استازي السته راځً او په دې ډول په فوران پورې اړونود اوکسوازول
او اٌزوکسازول په تٌوفن پوورې تٌووزول او اٌزوتٌوازول او همدارنګوه پوه پٌورول
پورې اړوند پٌرازول او اٌمٌدازول منځته راځًو
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N

N
3
2

4

3

5

2

5
1

1

تٛبزٔل

4

اٚسٔکطبزٔل

أکطبزٔل

N
3

4

3

2

5

2

5
1

1

اًٛٚذازٔل

4

اٚسٔتٛبزٔل

پٛرازٔل

ازولونه دکٌمٌاوي صناٌعو خورا مهم ترکٌبونه ګ،ل کېږي ،هغوى په بٌعت کوې
پٌدا کېږي او د رنګونو جوړولو ،درملوً مووادو او داسوې نوورو او همدارنګوه پوه
عضوي سنتٌز کې اوچت ځاى لريو د دې لړۍ خوورا مهوم ترکٌوب پٌورازول دى
او څنګه چې په پورتنٌو فورمولونو کې څرګندېږي چوې د هتورو اتووم د موقعٌوت
پر بنسټ د اٌمٌدازول اٌزومٌر ګ،ل کېږي ،کرستلً ترکٌب او د وٌلېکېدو تودوخه
ئې د سانتً ګراد  ٦٣درجې ده ،کمزورى قلووي او اروماتٌوک خاصوٌت لوريو دا
ترکٌب د آکسٌدېشنً معروفونو په غبرګون کې ثابت ترکٌب دى ،په الکتروفٌلٌک
تعامالتو (لکه ناٌترٌشن ،سلفونېشن او برومٌنېشن) کې په ښوه توګوه ګوډون کوويو
هغه د داى ازومٌتان او استلٌن څخه په دې ډول په الو راځًو
N
پٛرازٔل

HC

NH

N

CH + CH2 -N

CH

HC

د دې ترکٌووووب هومولوګونووووه پووووه هموووودې ډول د  -١،٣داى کٌتونونووووو څخووووه لووووه
هاٌدرازٌن سره السته راځًو د سواري پوه توګوه د اسوٌتاٌل اسوٌتون او هاٌودرازٌن
څخه  -٥،١داى مٌتاٌل پٌرازول دا ډول السته راځًو
CH3
 – 5،3دای يٛتبٚم پٛرازٔل

C

HC

N

C
NH
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CH2 CO CH3
O +NH2

CH3

NH2

C

H3C

په پٌرازول پورې اړوند ٌو بل ترکٌب چې امٌنو پٌورازول نوومېږي د هغوه السوته
راوړل او کٌمٌاوي خواص دواړه له الندنً تعامل څخه ښه څرګندېږيو
N2H

N2H

NO2
HNO3

][H

)N (H2SO4

N

N
NH

NH

NH

که پٌرازول ورو ورو ارجاع شً نو بٌا دا ترکٌبونه ور څخه السته راځًو

N

NH
NH

NH

پٛرازٔنٛذٍٚ

پٛرازٔنٍٛ

دا هم باٌد په ٌاد ولرو چې پٌرازولٌن د پٌرازول پوه پرتلوه ٌوو څوه ځوواکمن قلووي
ګ،ل کېږيو
په همدې ډول د دې ډلې له ترکٌبونو څخه پٌرازولون هم د پام وړ ترکٌب دىو
N
NH

O

د هغه اړوند مشتقات هم د زٌات اهمٌت وړ ګ،ل کېږي ،هغوى پوه آسوانه توګوه د
تعوٌضووً لرونکووو هاٌوودرازٌنونو لووه کاندنسٌشوون څخووه د   کٌتووو اسووٌدونو لووه
اٌسترونو او ٌا د جمعوً تعامول پور بنسوټ لوه هاٌودرازٌنونو او داى کېتېنونوو سوره
السته راځًو
د ساري په توګه د فٌناٌل هاٌدرازٌن او استٌک اٌستر له کاندنسٌشن او ٌوا لوه داى
کېتونونو سره  -٣فٌناٌل  -١مٌتاٌل پٌرازولون  ٥ -السته راځًو
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)( -C2H5OH

CH3
H2O

CO

H2C

HCOOC2H5

CO

 -١مٌتاٌل  -٣فٌناٌل  -٥پٌرازولون په درې ډوله الندنٌو توتومٌري شوکلونو سوره
څرګنوودېږي او دا چووې هغووه د پٌرازولووون لووه خووورا مهمووو ترکٌبونووو څخووه شوومېرل
کېږي نو د هغه ٌو څه نا څه څٌړنه کووو
CH3

CH3

CH3

H
O

C6H5

2

5
1

HO

C6H5

3

4

C6H5

II

III

O

I

که  -٣فٌناٌل  -١مٌتاٌل  -٥پٌرازولون ( )IIIد مٌتاٌل آٌوداٌد په مرسته مٌتاٌلشون
شً نو بٌا انتً پاٌرٌن ( -٣فٌناٌل  -١،۲داى مٌتاٌل پٌرازولون  )٥-السته راځًو
CH3

CH3
CH3I
CH3
C6H5

-HI
O

H
C6H5

O

انتً پاٌرٌن چوې تورٌخ خونود لوری د تبوې د کمولوو لپواره پکوارېږي ،دا چوې هغوه
مالګې ته ورته خاصٌت لري نو په اوبو کې ښه حلېږيو
د انتً پاٌرٌن د پام وړ دوه نوور ترکٌبونوه چوې ډېور زٌوات پکوارېږي او ځکوه هوم
ډېوور اهمٌووت لووري د تبووې د کمولووو او اعصووابو د آرامولووو لپوواره پکووارېږي ٌووو ئووې
اماٌوووودوپاٌرٌن چووووې ( -٣فٌناٌوووول  -١،۲ ،داى مٌتاٌوووول  -٤داى مٌتاٌوووول امٌنووووو -٥
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پٌرازولووووون) او انلجووووٌن ( -٣فٌناٌوووول -١،۲ ،داى مٌتاٌوووول  -٤مٌتاٌوووول امٌنووووو-٥-
پٌرازولووون -٣ -مٌتووان سووودٌم سووولفونات) نووومېږيو د انتووً پوواٌرٌن څخووه هغووه
(اماٌدوپاٌرٌن) داسې السته راځًو
(CH3)2
2CH3Cl

HNO3

-2HCl

پٛرايٛذٌٔ ،ايبٚذٔپبٚرٍٚ

-۴اي ُٕٛاَتی پبٚرٍٚ

َٛ-۴ترٔزٔ اَتی پبٚرٍٚ
پبٚرٍٚ

اَتی پبٚرٍٚ

اميدازول
دا ترکٌب هم په خپله پنځه غړي لرونکې کړۍ کې دوه ناٌتروجنً اتومونه لريو
دا کړۍ د هستادٌن امٌنو اسٌدونو او فزٌولوژٌک فعال ترکٌب (ٌ )histaminووه
برخووه جوووړوي ،هغووه همدارنګووه د هسووتادٌن د دى کاربوکساٌلٌشوون محصووول ګ،وول
کېږيو هستامٌن د بدن په ډېرو حجراتو کې د غٌر فعال شکل په څېر پٌودا کېوږي
او که هغه د وٌنې بهٌر ته ور ننوزي نو بٌا ناوړه تعامالت سرته رسوي ،چې په
پاٌلووه کووې دحساسووٌت د منځتووه راتلووو او پووه دې ډول دنووورو نوواوړو حووالتونو الموول
ګرزيو

4
5

3
2
1

ايٛذازٔل

Histamin

اٌمٌدازول او د هغه اړوند مشتقات د ٌوه داسې تعامل پوه پاٌلوه کوې السوته راځوً
چې   داى کاربونٌل ترکٌب د امونٌا او ٌو الدٌهاٌد سره تعامل کويو
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2NH3 + RCHO

'

O

R
ٚب داد ډٔل

-3H2O
NH3 + NH3
CH2O

اٌمٌدازول د خپل اړوند اٌزومٌر (پٌرازول) په پرتله ٌو څه ځواکمن قلوي ګ،ل
کېږيو د هغه د وٌلېکېدو تودوخه   90Co او د اېشېدو تودوخه ئې  256Coدهو
تيازول
داسې ٌو هتروسکلٌک ترکٌب دى چې په خپله اړونده پنځه غړي لـرونکې کـړۍ
کووې دوه هترواتومونووه ( Nاو  )Sلووريو د هغووه ډېوور د اهمٌووت وړ مشووتق د هغووه
اړوند تٌواماٌد  4 3دى ،چې دا ډول السته راځًو
5

2
1

-H2O ; -HCL

 ۴،٢دای يٛتبٚم تٛبزٔل

HCl + H2O

تٕٛاضٛت ايبٚذ

NaOH , H2O
Δ

 -٢اي -۴ ُٕٛيٛتبٚم تٛبزٔل
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کهٕراضٛتٌٕ

په پورتنٌو ترکٌبونو برسېره  -۲امٌنو تٌازول چې د سولفاتٌازول د السوته راوړلوو
لپاره پکارېږي چې هغ ه هوم پوه خپول وار سوره بٌوا پوه درملوً مووادو کوې د زٌوات
اهمٌت وړګ،ل کېږيو ډول ډول پنسلٌن هم د تٌازول مهم ترکٌبونه و،ل کېږيو
د کلور اسٌت الدٌهاٌد او تٌوفارم اماٌد له تعامل څخه هم تٌازول السته راځًو

H2CCI

تٌازول په بٌعت کې نه پٌداکېږي خو په زٌات شمېر بٌعً موادو کې د تٌازول
هسووته وجووود لووري ،د هغووه د اېشووېدو تودوخووه  117Coده او پووه ٌووو شوومېر درملووً
ترکٌبونوو کووې د پووام وړ موواده ګ،لوه کېووږيو تٌووازول پووه اوبوو کووې حوول او کمووزورى
قلوووي خاصووٌت ل و ريو دا هووم پووه ٌوواد ولوورو چووې د تٌووازول کووړۍ د  B 1وٌتووامٌن د
مالٌکول ٌوه برخه دهو د پنسلٌن سوره ٌوو ځواى بول انتوً بٌوتٌوک چوې سولفاتٌازول
نومېږي د سلفاماٌد ( )Sulphamideپه نووم پوه روغتٌواًٌ چوارو کوې ور څخوه
کار اخٌستل کېږيو

Purine

Pyrimidine

Thiazole

هغووه مشووتقات چووې پووه پٌرامٌوودٌن او پووورٌن پووورې اړه لووري ،خووورا د اهمٌووت ور
بٌعً مواد و،ل کېږيو
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Thymine

Cytosine

Uracil

Adenine

Guanine

پووورتنً ترکٌبونووه ځکووه د اهمٌووت وړ ګ،وول کېووږي چووې د نولېئٌووک اسووٌدونو پووه
جوړښت کې لوى رول لريو
هغه شپږ غړي لرونکي هتروسکليک ترکيبونه چې يو هترو اتوم لري
د دې لوړۍ خوورا مهووم ترکٌوب پٌرٌوودٌن دى چوې هغووه د بنوزٌن غونوودې داسوې ٌوووه
کړۍ ده چې پکښې درې والنسه  CH د ناٌتروجن په اتوم بدل شوى دىو
γ
β
α

β

4
3
5
- 6 1 2
α

پېرٌدٌن ماٌا او د اېشېدو تودوخه ئې  115Coدهو دا ترکٌب ځانګړى بد بوى لريو
چې په اوبو کې ښه حلېږيود پٌرٌدٌن او د هغه اړوند مشتقات د ډبرو سوکارو پوه
قٌر ډوله ترکٌب کې زٌات پٌدا کېږي چې هغه ئې ٌوه لوٌوه صونعتً سورچٌنه بلول
کېووږيو پٌرٌوودٌن پووه هموودې ډول د ترکٌبووً الرو پووه مرسووته هووم السووت راځووًو د
پٌرٌدٌن د مالٌکول جوړښت د الندې تعامل له مخې په ښه توګه څرګندېداى شًو
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CH
CH
CH
CH

CH
N

د پٌرٌووودٌن د موووالٌکول د جوړښوووت پوووه پوووام کوووې لرلوووو سوووره د هغوووه ٌوووو تعوٌضوووه
اٌزومٌرونه درې او دوه تعوٌضه (ٌو ډول ٌا دوه ډوله) ئې شپږ ٌا لو دىو
مونومٌتاٌوول پٌرٌدٌنونوووه د پٌکولٌنونووو او دوه مٌتاٌووول پٌرٌدٌنونووه د لوتٌووودٌنونو پوووه
نومونو سره ٌادېږي او بٌا درې مٌتاٌلً او ٌا توراى مٌتاٌول پٌرٌدٌنونوه کولٌدٌنونوه
نومېږيو دا چې پٌرٌدٌن ډېر زٌات صنعتً اهمٌت لري نو هغه نه ٌوازې دا چوې
د پخوانٌو الرو چارو په مرسته (لکه د ډبرو سکارو له قٌر ،دهډوکو له غوړو او
داسې نوروو څخه) السه راوړي ،بلکه د سنتٌتٌکً مٌتودونوو پور اسواو هوم هغوه
او د هغه هومولوګونه السته راوړيو هغه د کاربونٌلً ترکٌبونو او امونٌا څخه دا
ډول السته راځًو

-3H2O;-H2
NH3

 – αيٛتبٚم پٛرٚذٍٚ
( – αپٛکٕن)ٍٛ

دا تعامل ٌو صنعتً مهم کاندنسٌشنً تعامل و،ل کېږيو
۲و که اکرولٌن له امونٌا سره کندنسٌشن شً نو بٌا   پٌکولٌن جوړېږيو

-2H2O

NH3

CHO

CH

2CH2

 ١و که اسٌت الدٌهاٌد د امونٌم اسٌتات پوه شوتوالى کوې پوه  250Coتودوخوه د امونٌوا
سره کندنسېشن شً نو بٌا  -۲مٌتاٌل  -٥اٌتاٌل پٌرٌدٌن السته راځًو
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- 4H2O

4

NH3

پووه ٌوواد ولووري چووې پٌرٌوودٌن  C 5H 5N د ډبوورو سووکارو پووه قٌوور کووې پووه سوولو کووې
نږدې دوه برخې د مٌتاٌل پٌرٌدٌن او کٌنولٌن سره ٌو ځاى پٌدا کېږيو
د پٌرٌدٌن دوه مٌتاٌل لرونکً ترکٌبونه چې ٌو ئې لتېدٌن او بل ئې
اکولٌدٌن نومېږي ،د زٌات اهمٌت وړ هتروسکلٌک ترکٌبونه ګ،ل شوي ديو

CH3

2,4,6- Collidine

2,4, -Lutidine

همدارنګه کېداى شً چې د پٌرٌدٌن مشتقات د دوه مالٌکولوه کٌتواٌسوتر لوه تعامول
څخه د ٌوه مالٌکول الدٌهاٌد او امونٌا سره السته راشًو

H2

EtOO

H+ ;Δ

3H2O

که کٌنولٌن آکسٌدٌشن شوً پوه النودې توګوه ثابتوه کٌنوولٌنً کوړۍ لرونکوى ترکٌوب
السته راځًو
KMNO4

کُٕٛنٍٛ

کُٕٛنٛک اضٛذ
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پووه ډېوورو کٌمٌوواوي خاصووٌتونو کووې د اروماتٌووک سکسووتٌت پووه لرلووو سووره پٌرٌوودٌن
بنزٌن ته ورته دىو
پٌرٌدٌن د بنوزٌن پوه شوان الکتروفٌلوً تعوامالت سورته رسووي او پوه ښوه توګوه پوه
هلوجنً ،ناٌترٌشنً او سلفونې شنً تعامالتو کوې ګوډون کوويو د پٌرٌودٌن پوه کوړۍ
کې د ناٌتروجن اتووم داسوې رول لوبووي چوې تعوٌضوً ګوان بٌوا مېتوا موقعٌوت توه
مخه کويو
+HNO3

H2O

; HCl

Cl2

H
H2SO4

H2O

دا چوووې پوووه پٌرٌووودٌنً کوووړۍ کوووې د نووواٌتروجن اتووووم دکووواربن پوووه پرتلوووه زٌوووات
الکترونګتٌف حالت لري ،نو ځکه د کړۍ الکترونً ورېځ ٌو څه ځانته کشوي او
تعوٌضً ګان هم اورتو او پارا موقعٌت ته مخه کويو
په همدې ډول د سودٌم اماٌد تر اغېزې الندې پٌرٌدٌن اماٌنېشن کېږيو دا تعامل د
خاورو د تٌلو ،کس اٌلٌن او داسې نورو هاٌدروکاربنونو سره د تودوخې تر اغېزې
الندي په ښه توګه سر ته رسوېداى شوً د سوودٌم اماٌود پوه بودلون سوره د پوتاشوٌم
اماٌد په شته والً کې هم دا تعامل سرته رسېداى شًو
H2O

NaNH2
200°C

 - اي ُٕٛپٛرٚذٍٚ

H2O

 - اي ُٕٛپٛرٚذٍٚ
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پووورتنً تعاموول تووه ورتووه د نوکلٌوفٌلٌووک تعوٌضووً تعاموول پوور اسوواو پٌرٌوودٌن د
مٌتوکساٌد سره تعامل سرته رسويو

 - يٛتٕکط ٙپٛرٚذٍٚ
CH3OH
CH3ONa

 - يٛتٕکط ٙپٛرٚذٍٚ

د بنزٌنووً کووړۍ لووه مخووې کېووداى شووً چووې پٌرٌوودٌن هووم ٌووو تعوٌضووً ډولووه اړونوود
اورتو ،مٌتا او پارا ترکٌبونه جوړ کړي ،لکه:

 - يٛتبٚم پٛرٚذٍٚ
 - پٛکٕنٍٛ

 - يٛتبٚم پٛرٚذٍٚ

 - يٛتبٚم پٛرٚذٍٚ
 - پٛکٕنٍٛ

 - پٛکٕنٍٛ

که د پٌرٌدٌن هومولوګونه آکسٌدٌشن شوً نوو دا ډول آکسٌدٌشون د آکسوٌدانونو پوه
مرسووته پووه داسووې ډو ل سوورته رسووېږي چووې اروماتٌووک هاٌوودروکاربنً مشووتقاتو تووه
ورته تعامل سرته رسوېږي ،پوه دې مانوا چوې د کوړۍ د څنوګ ځنځٌور اوکسواٌد او
اړوند ترکٌبونه السته راځًو
)(O

- پٛکٕنٍٛ

- پٛکٕنُٛٛک اضٛذ
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پووورتنۍ آکسٌدٌشوونً تعاموول دکرومٌووک اسووٌد ګووډولې پووه مرسووته سوورته رسووېږي ،د
کتلستً ه اٌدروجنٌشن پر اساو پٌرٌدٌن په پٌپېرٌدٌن بدلېږي چې خاصٌتونه ئې د
دوهمً امٌن په شان ديو

H2/Ni

د پٌرٌوودٌن د هومولوګونووه لووه ډلووې څخووه خووورا مهووم او پووه زړه پووورې ترکٌووب -۲
مٌتاٌل  -٥وٌناٌل پٌرٌدٌن دى چې پوه النودې ډول د امونٌوا او کروتونٌوک الدٌهاٌود
څخه السته راځًو
NH3

-H2

-2H2O

د پٌرٌدٌنً کړۍ نور داسې تعوٌضً مشتقات لکه هلووجنً ،نٌتورو ،هاٌدروکسوو،
امٌنو هم د اهمٌت وړ ترکٌبونه ګ،ل کېږيو په دې ترکٌبونو کې دپوام وړ خبوره دا
ده چې تعوٌضً ګروپ په کړۍ کې کوم ځاى نٌولى نو ځکه ئې صونعتً اهمٌوت
هم په هغه پورې اړوند دىو
د پٌرٌدٌن   تعوٌضً ترکٌبونه اړوندو اروماتٌک ترکٌبونو ته ډېر ورته والوى
لريو د ساري په توګه   کلورپٌرٌدٌن دکلوربنزٌن په شان په تعامالتو کې کمه
برخه اخلًو
د پٌرٌدٌن ٌو لړ نور ترکٌبونه چوې پوه پٌرٌودٌن کاربوکسوٌلٌک اسوٌد پوورې اړونود
دي تر زٌاتو څٌړنو الندې نٌول شووى چوې د هغووى خوورا د پوام وړ ترکٌبونوه دا
دي:

 - پٛرٚذ ٍٚکبربٕکطٛهٛک اضٛذ
(اٚسَٔٛکٕتُٛٛک)

 - پٛرٚذ ٍٚکبربٕکطٛهٛک اضٛذ  - پٛرٚذ ٍٚکبربٕکطٛهٛک اضٛذ
(پٛکٕنُٛٛک)
(َٛکٕتُٛٛک)
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CONHNH 2

اٌزونٌکوتٌنٌک اسٌد هاٌدراٌزٌد
د درملنې لپاره پکارول کېږي

د اٌزونٌازٌد په نوم سره ٌاد او د نري رنځ

N

CONH 2

ٌا وٌتامٌن ٌ  PP و داسې ترکٌب دى

په داسې حال کې چې نٌکوتٌن اماٌد
N

چې د پالګرا ناروغى د درملنې لپاره پکارول کېږيو
داسې نور هتروسکلٌک ترکٌبونه شته چې اصالً د دوه ٌا درې شپږ غړو لرونکو
کړٌو څخه جوړ شوي او ٌوازې په ٌووه کوړۍ کوې هتورو اتووم لوريو دا ترکٌبونوه
مهم هترو سکلٌک ترکٌبونه دي چې ډېوره برخوه ئوې د ډبورو سوکارو پوه قٌور کوې
پٌدا کېږي او دا قٌر ئً لوٌه بٌعً سرچٌنه ګ،ل کېږيو
د ساري په توګه:
γ
4
3
2

1

5

6

10

9

3
2

7
8

اکرٚذٍٚ

5

4
1

8

اٚسٔکُٕٛنٍٛ

6
7

3 β
2
α

5

4
1

8

کُٕٛنٍٛ

کٌنولٌن ٌو مهم ترکٌب دى چې په آسانً سره دا ډول السته راتالى شًو
2

C6H5NO2

4H2O

داسې ن ور شپږ غړي لرونکً هتروسکلٌک ترکٌبونه شته چې د دوه ناٌتروجنً
اتومونو لرونکً دى ،لکه پٌرٌدازٌن

کېداى شً چې ٌـوازي د دوه
( او
O

)N
N

اتومه آکسٌجنونو لرونکً وي ،لکه داى اوکسان )
N

 ،لکه اوکسازٌن )

( او هم مختل ډوله وي

N
O

( او داسې نور ډېر چې باٌد تر

( او ٌا تٌازٌن )
S

O
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6
7

کتنې او څٌړنې الندې ونٌول شًو
خو د وخت د کموالی او د کٌمٌا ددې برخې دلنډ پروګرام په پام کې لر لوسره په
اوو وخت کې له هغه څخه مخ اړ ووو

165

الکالوئيدونه
الکالوئٌدونه هغه عضوي هتروسکلٌک ناٌتروجنً ترکٌبونه دي چې زٌات شمېر
ئې په بٌعی ډول په بوټو کې پٌدا کېږي ،نو ځکه هم هغوى د بٌعوً مووادو پوه
عضوووي کٌمٌووا کووې توور کتنووې او څېړنووې النوودې نٌووول کېووږيو الکالوئٌدونووه ډېوور
ځووواکمن فزٌولوژٌووک او فارماکولوژٌووک اغېووزمن بٌعووً ترکٌبونووه دي چووې د
انسانانو او نورو حٌواناتو لپاره په همودې ډول ډېور ځوواکمن زهور خوو ډېوره کموه
اندازه ئې بٌوا درملوً خاصوٌتونه لوريو پوه عضووي کٌمٌوا کوې د هغووى د پېږنودلو
لپاره د هغوى اړوند رنګه تعامالت ډېور پوه زړه پوورې ګ،ول کېوږي ،د هغووى تور
څنګ د هغوى ترسبً تعامالت هوم نوامتو تعوامالت ديو د سواري پوه توګوه زٌوات
شوومېر الکال وئٌدونووه دفوسووفومولبدٌک اسووٌد ،تنووٌن او پکرٌووک اسووٌد سووره رسوووب
کويو
الکالوئٌدونه چې نومونه ئې په هغو بوټو پورې چې دوى پکوې پٌودا کېوږي اړونود
ديو ٌو لږ شمېر ئً ماٌا ٌا اوبلن ترکٌبونه دي چې اوکسٌجن لرونکً ندي او په
عام ډول الکالوئٌدونه بېرنګه کرستلً ترکٌبونه شمېرل کېږيو رنګه الکالوئٌدونه
ډٌر کم دي ،زٌات شمېر الکالوئٌدونه کرستلً مالګې جوړوي چې بٌا دا موالګې د
الکالوئٌدونو په السته راوړلو او پاکولو کې پکارېږيو
په بوټو او و نو کې (نه په ټولو ونو او بوټو کې) ٌوازې له  ٣٥څخه تر  ۲٣ډوله
الکالوئٌدونه په وډوله ٌوا مخلوو ډول پٌودا کېوږيو زٌوات هغوه شومېر الکالوئٌدونوه
چې په ښه توګه څٌړل شوي د پېچلً هتروسکلٌک جوړښت لرونکً ديو هغوى
د خپل بٌعت له مخې په الندې ګروپونو وٌشل کېږيو
 ٣و پٌرٌدٌنً الکالوئٌدونه (کونٌن ،نٌکوتٌن او انابازٌن)
۲و کٌنولٌنً الکالوئٌدونه (کٌنٌن ،سٌنکونٌن)
١و اٌزوکٌنولٌنً الکالوئٌدونه (پاپاوارٌن ،نرکوتٌن ،کورارٌن)
 ٤و فٌنانترٌن اٌزوکٌنولٌنً الکالوئٌدونه (مورفٌن ،کودېئٌن ،تېبائٌن)
5و د پٌرولېدٌن پٌپرٌدٌنً کړٌو کاندنسٌشنً الکالوئٌدونه ٌا تروپٌنوً الکالوئٌدونوه
(اتروپٌن ،کوکائٌن)
6و پورٌنً الکالوئٌدونه (کافېئٌن ،تٌوبرومٌن)
ځٌنې ډېر ساده الکالوئٌدونه په الندې ډول تر کتنې الندې نٌسوو
کووونٌن ( )Coniineسووواده الکالوئٌوود او د   پروپاٌووول پٌپېرٌووودٌن پووه نووووم سوووره
ٌادېږي هغه همدارنګه د  -2پروپاٌل پٌپېرٌدٌن په نوم سره ٌادېږي ټولٌز فورمول
ئووې  C 8H 17 N دى د نووورو الکالوئٌوودونو پووه څېوور کووونٌن چووې د ٌووو سووٌمترٌک
کوواربنً اتوووم  C  2 لرونکووى او قلوووي ترکٌووب دى پووه آسووانً داسووٌدونو سووره
مالګې جوړويو د هغه مالٌکول فعال اوپتٌکً ترکٌب دى ،ماٌا او په  166Coسره
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په اېشېدو راځوًو هغوه پوه بٌعوت کوې پٌودا کېوږي ،سووزونکى خونود او دموږکوو
بوى ته ورته بوى لري او ډېر پٌاوړى زهرجن ترکٌب دى چې د تنفسً سٌستم د
شنډولو المل ګرزي په کٌمٌاوي سنتٌز کې په الندې ډول السته راځًو

+4H2
-H2O

پیکولین

کَٕٛرٍٚ
کٍَٕٛ

نيکوتين
پووه کٌمٌووا کووې د  -N(-2[ -3مٌتاٌوول پٌرولٌوودٌل)ر پٌرٌوودٌن پووه نوووم سووره ٌووادېږي د
تنباکو په شان بوى لري په هووا کوې ئوې رنوګ ژر تور ژره نصوواري کېوږي ،پوه
داس ې حال کې چې هغوه د تنبواکو پوه پوا،و او ولوو کوې پوه بېرنګوه مواٌا توګوه پٌودا
کېږي ،او د اوبو سره په ښه توګه ګډېداى شًو د بٌالبېلوو آکسوٌدانونو تور اغېوزې
الندي په نٌکوتنٌک (   پٌرٌدٌن کاربونٌک) اسٌد سره تجزٌه کېږيو
4
)(O

5

3
1

2

3
2

َٛکٕتُٛٛک اضٛذ

4
1

5
6

َٛکٕتٍٛ

هېر مو نشً چې په تنباکو کې دا Nالکالوئٌد د سوٌترٌک ٌوا مالٌئٌوک اسوٌد داړونودو
مالګو په شان پٌدا کېږي په کمه اندازه سره نٌکووتٌن داعصوابو ځوواکمن تحرٌوک
کوووونکى بلوول کېووږي ،خووو زٌاتووه انوودازه ئووې د تنفسووً مرکزونووو د فلوو( کېوودو الموول
ګرزي ،دا ٌو زهري الکالوئٌد دى چې  44ملً ګرامه ئې د مړٌنوې المول ګورزي
او دا الکالوئٌد په کرنٌزو چارو کې د حشره وژونکً په توګه ډېر زٌات پکارول
کېږيو
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انابازين
دا الکالوئٌد ٌو پٌرٌدٌنً مشتق ګ،ل کېږيو دا ترکٌب په ٌوو ډول بووټً کوې چوې د
اناباسووو افٌالنووو پووه نوووم ٌوواد او منځنووۍ آسووٌا کووې پٌووداکېږي پووه صوونعت کووې د ٌوووه
حشره وژونکً په توګه السته راوړل کېږيو
دا هم باٌد ووٌل شً چې اناباسٌن د نٌکوتٌن اٌزومٌر دى چې د کٌمٌا له مخې ئې
نوووم  -3( -2پٌرٌوودٌل) پٌپرٌوودٌن او جوړښووت ٌووې لووه دې تعاموول څخووه چووې هغووه د
آکسٌدٌشونً عملٌووې النودې پووه نٌکوتٌنٌوک اسووٌد او د دي هاٌدروجنٌشون عملٌووې پووه
پاٌله کې په   , باى پٌرٌدٌل سره بدلېږيو

-3H2

اَبببزٍٚ

 β,αبب٘ پٛرٚذٚم

لکه چې مخکې مو هم ووٌل انابازٌن دنٌکوتٌن د اٌزومٌر په څېر ٌو ډېر ځواکمن
زهر او حشره وژونکى دىو
( Quinineکيونين)
ٌو بل الکالوئٌد دى چې په سهٌلٌزه امرٌکا کې د کٌونٌنو ونې په پوستکې کې پٌدا
کېږي ،د کٌنول ٌنو لوه مشوتقاتو څخوه شومېرل کېوږيو کٌوونٌن هغوه وخوت ٌوو نوامتو
ترکٌب وګ،ل شو چې د مالرٌا ضد درملو په توګه ور څخه کارواخٌستل شوو
په اوسنً وخت کې  acrichinهم د کٌوونٌن پوه څېور د پورتوه ٌوادې نواروغۍ پوه
ضد پکارول کېږيو دا الکالوئٌد هم د ساده الکالوئٌدونو په بهٌر کې ور ګډېږيو

168

CH2

CH

H2C

CH2 CH
CH2

CH2

HC

N

CH

HO
CH3O

کٍَٕٛٛ

پورتووه ټووول ٌوواد شوووي الکالوئٌدونووه سوواده الکالوئٌدونووه ګ،وول کېووږي او کووه څووه هووم
دعضوي کٌمٌا د نورو ترکٌبونو په پرتله دا ترکٌبونه ډېر لږ او هغوى ٌوازې لوه
زرو څخه ٌو څه زٌات دي خو بٌا هم د زٌات اهمٌت له امله ئې پېږندنه هرومرو
ګ،ل شوې ده ،نو ځکه دلته ٌوازې دهغووى د حٌواتً اهمٌوت ٌادونوه کېوږيو دا هوم
باٌوود ووٌوول شووً چووې دا النوودې الکالوئٌدونووه سوواده نوودي او پېچلووً جوړښووتونه او
فورمولونه لري ،نو ځکه د هغوى د ټولوو خاصوٌتونو او کٌمٌواوي السوته راوړلوو
څخه ډډه کووو
زٌووات شوومېر نوووي الکالوئٌدونووه هووم لووه بوټووو څخووه السووته راغلووً او مووالٌکولً
جوړښتونه ٌې ټاکل شوي دي ،څرګنده شوې چې هغووى هوم دکٌمٌواوي جوړښوت
او اړوندو فنګشنً ګروپونو په پام کې لرلو سره دا نده تعٌوٌن شووې چوې هغووى
به ٌوازې په بوټو کوې وي خوو بٌوا هوم د کٌمٌواوي نظوره پووره پېږنودل شووي ديو
ځٌنې د اهمٌت وړ پورتنً ډول الکالوئٌدونه دا ديو
اتروپٌن :د سترګې دکسً د لوٌوونکً په توګه د سترګو په معاٌناتو کې ور څخه
کار اخٌستل کېږيو
ستراٌشٌنٌن :د ٌو وژوونکً ٌا خوله اچوونکً زهر نوم ئې ګټلى ،ډېور ځوواکمن
زهر چې مرکزي عصبً سٌستم شنډويو

3

Strychnine

Atropine
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مورفين
ٌووو پٌوواوړى انلجېزٌووک او درد آراموووونکى دى د مخوودره موووادو معتووادٌن ئووې ډېوور
پکاروي او پکارول ئې ډېر ژر اعتٌاد رامنځته کويو
ارګوتامين
ٌوانلجېزٌک دی چې د سر دخوږو په تېره بٌا د نٌم سري د درملنې لپاره پکارول
کېږيو
رٌزرپٌن :د ٌووه آراموونکً درمول او همدارنګوه د وٌنوې فشوار د کمولوو لپواره هوم
پکارېږيو

CH3

CH3O

Reserpine

Ergotamine

172

O

3

H

Morphine

که څه هم په ٌوه ډېوره کموه انودازه ځٌنوې الکالوئٌدونوه پوه روغتٌواًٌ چوارو کوې د
درملو په توګه پکوارېږيو خو و هغووى پوه ټوولٌز ډول زٌوات زٌوانمن ترکٌبونوه دي
چې معتادٌن ئې همدا اوو اوو په نړۍ کې ٌوه ستره ستونزه بلل شوې او ځکوه
نووو د مخوودره موووادو قاچوواق ،کوورل ،سوواتل او وړل راوړل پووه ټولووه نووړۍ کووې منووا
ګرزېدلى ديو
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اخذ لیکونه
ېب (د دکتېٕرًٛٛ ترٔشېُکٕ عوېٕ٘ ک- ت،ېبٌ انېفٛ به-ٔ ،،،،ٔ پتېر- انېف، انف.ا
ٗ (ٔرٔضېېېت0223 )،ېېېٕدٔرٛېېېٕاٌ فٚ پ ېېېتٕ بېېېبړِ) ضېېېبَکت پتربېېېٕرک (اًٙېېېٛحک
) چبپٙرٔض
2. Student study guide and solutions Manual for Organic
Chemistry
Third edition Brown & Foote
Brent Iverson &Sheila Iverson
University of Texas at Austin (2001)
3. General Chemistry (Seventh Edition) Kenndeth W.Whitten
Raymond E. Davis. M. Larvy Peckl, George G. Stanley U.S.A,
UK and … (2002)
4. Organic Chemistry (Fourth Edition) K. Peter, C. Vollhardt,
Neil E. Schore; New York (2003)
5. Organic Chemistry
Third edition
William H. Brown
Beliot College
Christopher S. Foote
University of California Los Angeles (2002)
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Message from the Ministry of Higher Education

In history, books have played a very important role in
gaining, keeping and spreading knowledge and science; and they are the
fundamental units of educational curriculum which can also play an effective
role in improving the quality of Higher Education. Therefore, keeping in mind
the needs of the society and today’s requirements and based on educational
standards, new learning materials and textbooks should be provided and
published for the students.
I appreciate the efforts of the lecturers and authors and I am very thankful to
those who have worked for many years and have written or translated textbooks
in their fields. They have offered their national duty and they have motivated the
motor of improvement.
I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish textbooks in
their respective fields so that, after publication, they should be distributed
among the students to take full advantage of them. This will be a good step in
the improvement of the quality of higher education and educational process.
The Ministry of Higher Education has the responsibility to make available
new and standard learning materials in different fields in order to better educate
our students.
Finally I am very grateful to the chief of German Committee for Afghan
Children, Dr. Eroes, and our colleague Dr. Yahya Wardak who have provided
opportunities for publishing textbooks of our lecturers and authors.
I am hopeful that this project should be continued and increased in order to
have at least one standard textbook for each subject, in the near future.

Sincerely,
Prof. Dr. Farida Momand
Minister of Higher Education
Kabul, 2015

