رفبػالد األعزشح و اىؾيَأح و مُفُخ اىزؾنٌ فٍ رطىسهب

لألزهار والفىاكه رائذح عطريح هويسج ً ,ستطيع التعرف عليها توجرد أى تصل رائذتها إلى الخاليا العصثيح
الىجىدج في أًىفٌا.
لكي...هاسثة تىاجذ تلك الروائخ العطريح الوويسج لكل ًىع هٌها؟السثة هى تىاجذ هادج عضىيح هشتقح
هي األدواض العضىيح تسوى :اإلستر هي التي توذ األزهار والفىاكه والسيىخ العطريح تالٌكهح الخاصح
تها ,وتستعول اإلستراخ إلًتاج العطىر والٌكهاخ الخاصح تجاريا  ,وتستخذم إها توفردها أو هوسوجح
توركثاخ طثيعيح

1
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.I

تذكيز
 .1االنكاَاث
ََضو اىغذوه اىزبىٍ ثؼط األىنبّبد اىخطُخ اىغبصَخ ثبىْغجخ ىيهىاء و اىغبئيخ ثبىْغجخ ىيَبء
األىنبُ

ٍُضبُ

اَضبُ

ثشثبُ

ثىربُ

ثْزبُ

هنغبُ

هجزبُ

أومزبُ

صُغزه
اإلعَبىُخ

CH 4

C2 H 6

C3 H 8

C4 H10

C5 H12

C6 H14

C7 H16

C8 H18

تسًيت األنكاَاث
ّ ؾذد اىغيغيخ اىشئُغُخ وهٍ أغىه عيغيخ مشثىُّخ (رعٌ أمجش ػذد ٍَنِ ٍِ رساد اىنشثىُ ٍشرجطخ فٍ ٍب
ثُْهب خطُب)
ّ ؼُِ اىغذوس األىنُيُخ(  )  Cn H 2n1 اىَشرجطخ ثبىغيغيخ اىنشثىُّخ اىشئُغُخ .
َشزق اعٌ اىغزس األىنُيٍ ٍِ أعٌ األىنبُ اىَىافق ؽُش َؼىض اىَقطغ (أٌ  )aneثبىَقطغ (يم )yle
 رشقٌ اىغيغيخ اىنشثىُّخ ػيً أُ رؼطً ىيغزوس أصغش أسقبً ٍَنْخ .
َ زنىُ اعٌ األىنبُ اىَزفشع ٍِ اعٌ اىغزس ٍغجىقب ثخػ صغُش (ـــ) َشثطه ثشقَه صٌ َيُه اعٌ األىنبُ اىَىافق.
ٍيؾىظخ
 فٍ ؽبىخ وعىد ػذح عزوس رشرت أعَبءهب ؽغت اىؾشوف اىالرُُْخ.
 رغَُخ اىغُنيى أىنبّبد َ :غًَ اىغُنيى أىنبُ ثبعٌ األىنبُ اىَىافق ٍغ رقذٌَ ميَخ سيكهى
تطبيق أتًى انجدول انتاني
إعٌ اىَشمت

اىصُغخ اىْصف اىَْشىسح

ٍ -3ضُو هنغبُ

-2،3رْبئٍ ٍضُو ثْزبُ
.2انكحىالث
اىصُغخ اىؼبٍخ ىينؾىالد

اىصُغخ اىْصف اىَشىسح

اىَغَىػخ اىََُضح ىينؾىه

يهحىظترصْف اىنؾىالد إىً صالس أصْبف ورىل ؽغت اىَغَىػخ األىنُيُخ اىَشرجطخ ثبىنشثىُ اىىظُفٍ
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مؾىه أوىً

مؾىه صبىزٍ

مؾىه صبّىٌ

انتسًيت:
َ شزق اعٌ اىنؾىه ٍِ اعٌ األنكاٌ اىَىافق ىهٍ ،غ اظبفخ اىَقطغ ( ول) ػْذ ّهبَخ االعٌ ثبىْغجخ نهًيثاَىل و
االيثاَىل،
 ثبىْغجخ ىينؾىالد األخشي َعبف أصغز رقى ٍَنِ َذه ػيً ٍىظغ انكزبىٌ انىظيفي
تطبيق :اػػ أعَبء اىَشمجبد اىزبىُخ
انًزكب

انصُف

انتسًيت
اىجشوثبُوه

مؾىه أوىٍ

ٍ-2ضُو ثشوثبُ-2-أوه

مؾىه صبىزٍ

ثشوثبُ-2-أوه

مؾىه صبّىٌ

 .3األحًاض انكزبىكسيهيت
اىصُغخ اىؼبٍخ ىألؽَبض

اىصُغخ اىْصف اىَشىسح

اىَغَىػخ اىََُضح ىيؾَط

انتسًيت:
َشزق اعٌ اىؾَط اىنشثىمغُيٍ ٍِ اعٌ األنكاٌ اىَىافق ىه ٍغجىقب ثبىنيَخ حًط ٍغ إظبفخ
اىَقطغ ويك
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تطبيق اػػ أعَبء اىَشمجبد اىزبىُخ
انتسًيت

انًزكب

ؽَط اىجىربُ وَل

ؽَط ٍ-3ضُو ثىربُ وَل
 .4أَدريد انحًط

اىصُغخ اىؼبٍخ ألّذسَذ ؽَط
َؾعش أّذسَذ ؽَط ثزغخُِ اىؾَط اىنشثىمغُيٍ ػْذ دسعخ اىؾشاسح
امغُذ اىفىعفىس

و ثىعىد ٍضَو قىٌ ىيَبء وَذػً

و رىل ٍِ أعو ؽزف عضَئخ اىَبء ثُِ عضَئزُِ ىؾَط مشثىمغُيٍ

يعادنت انتفاعم

انتسًيت :
ّؼىض ميَخ ؽَط ة أّذسَذ فٍ اعٌ اىؾَط اىنشثىمغُيٍ اىَشزق ٍْه.
تطبيق :اػػ إعٌ اىَشمت اىزبىٍ
انًزكب

انتسًيت
أّذسَذ اإلَزبّىَل

.II

االستزة وانحهًأة
 .1اإلستزاث
اإلعزشاد ٍشمجبد ػعىَخ أومغُغُُْخ راد سائؾخ ٍؼطشح ،قيُيخ اىزوثبُ فٍ اىَبء و قبثيخ ىيزطبَش ،
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اىصُغخ اىْصف اىَشىسح

اىصُغخ اىؼبٍخ ىإلعزش

اىَغَىػخ اىََُضح ىإلعزش

 Rرسح هُذسوعُِ أو ٍغَىػخ أىنُو و ’ٍ Rغَىػخ أىنُو فقػ.

ٍيؾىظخ:
انتسًيت
َشزق اعٌ اإلعزش ٍِ اعٌ اىؾَط اىنشثىمغجيٍ ٍغ رؼىَط اىالؽقخ ” ويك“ ةاىالؽقخ ” واث“ٍزجىػب ثبعٌ
اىغزس’.R
ٍضبه
 -2ه يل تروتيل
تروتاًىاخ

إسن الوركة:

تروتاًىاخ  -2ه يل تروتيل

رطجُق إػػ أعَبء اىَشمجبد اىزبىُخ
انًزكب

انتسًيت
ثشوثبّىاد ٍضُو

ٍ-2ضُو ثشوثبّىاد ٍضُو
إَزبّىاد ثشوثُو

 .2تصُيع االستزاث
رفبػو األعزشح هى رفبػو ثُِ ؽَط مشثىمغُيٍ و مؾىه َْزظ خالىه اعزش و اىَبء
يعادنت انتفاعم في انحانت انعايت :
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 .3تفاعم انحهًأة
رفبػو اعزش ٍغ اىَبء َغًَ ؽيَأح اإلعزش ؽُش َزنىُ خالىه ؽَط مشثىمغُيٍ و مؾىه

ٍؼبدىخ اىزفبػو فٍ اىؾبىخ اىؼبٍخ

ٍضبه
ّنهخ اىَىص
إَزبّىاد ٍ-3ضُو ثىرُو
تطبيق
 .1أمزت ٍؼبدىخ اىزفبػو ثُِ ؽَط اإلَزبّىَل و اإلَزبّىه
 .2إػػ أعٌ اإلعزش اىْبرظ
ٍ .1ؼبدىخ اىزفبػو

 .2اإلعزش اىْبرظ هى إَزبّىاد اإلَزُو
 .Iدراست حانت تىاسٌ األستزة و انحهًاة
 .1يًيشاث تفاعم األستزة و انحهًأة
َشاط
ّؼزجش رفبػو ٍزغبوٌ ىيَىالد ٍ .ضط ٍ1ىه ٍِ ؽَط اىَضبّىَل و 1
ٍىه ٍِ اإلَضبّىه ىزؾذَذ مَُخ ٍبدح االعزش اىَزنىُ فٍ ىؾظخ ٍؼُْخ
ّقىً ثَؼبَشح اىؾَط اىَزجقٍ ثقبػذح ٍِ أعو رؾذَذ مَُخ ٍبدح
اىؾَط اىَزجقٍ صٌ اعزْزبط مَُخ ٍبدح االعزش اىَزنىُ.
ََضو اىَْؾًْ أعفيه رطىس رفبػو األعزشح و اىؾيَأح ثذالىخ اىضٍِ

مبزد
الماء
حوجلت الخليط
مسخن

تزكيب التسخين باالرتذاد
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تفاعم انحهًأة

تفاعم األستزة

 .1أمزت ٍؼبدىخ اىزفبػو صٌ إػػ إعٌ اإلعزش اىَزنىُ
ّ .2ؼشف ٍشدود رؾىه مَُُبئٍ ثبىؼالقخ
رَضو مَُخ ٍبدح اىْبرظ اىَؾصو ػيُه رغشَجُب ،و
 .3إعزْزبط
 .4ؽذد صبثزخ اىزىاصُ

مَُخ ٍبدح االعزش اىَزىقؼخ

ٍ .1ؼبدىخ اىزفبػو:
اإلعزش اىَزنىُ هى ٍُزبّىاد اإلَضُو
ٍ .2شدود اىزؾىه اىنَُُبئٍ

مَــــــُــــبد اىَــــــــــــــــبدح ثبىَــــــــــــــــــــىه mol

رقذً
اىزفبػو
ػ اىجذئُخ

0

0

ػ اىىعطُخ
ػ اىْهبئُخ
ىذَْب
اىَزنىّخ
و
دع

مَُخ ٍبدح اإلعزش

ؽُش
مَُخ اىَبدح اىَزىقؼخ
رفبػو ٍؾذود
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.3

إستُتاج

رفبػو األعزشح و اىؾيَأح رفبػو ٍؾذوداُ و غُش ميُبُ َؾذربُ فٍ ّفظ اىىقذ
ٍؼبدىخ رفبػو األعزشح واىؾيَأح

رىاصُ مَُُبئٍ

 .4ثابتت انتىاسٌ
ػْذٍب رزغبوي عشػزب رفبػيهَب ّؾصو ػيً رىاصُ كٌٍُبئٍ و اىزٌ َزَُض ثضبثزخ اىزىاصُ K

يهحىظت ادا مبُ اىخيُػ اىجذئٍ ٍزغبوٌ اىَىالد فبُ ٍشدود اىزفبػو َزؼيق ثصْف اىنؾىه:


ؽبىخ اىنؾىه األوىٍ



ؽبىخ اىنؾىه اىضبّىٌ

ؽبىخ اىنؾىه اىضبىزٍ

 .IIIانتحكى في انحانت انُهائيت نًجًىعت كيًيائيت
 .1انعىايم انتي تتحكى في تطىر يجًىعت
ثَب أُ رفبػو األعزشح و اىؾيَأح رفبػالُ غُش ميُبُ و ثطُئبُ و َؤدَبُ إىً ؽبىخ رىاصُ رنىُ فُه ّغجخ
اىزقذً اىْهبئٍ أصغش ٍِ اىزقذً األقصً  .ادُ ىزؾنٌ فٍ اىؾبىخ اىْهبئُخ ىزؾىه مَُُبئٍ َغزؼَو اىنَُُبئٍ
مو اىىعبئو اىَزىفشح ىشفغ ٍشدود اىزؾىه،
رَضو اىَْؾُْبد اىََضيخ فٍ اىىصُقخ أعفيه رطىس ٍغَىػخ مَُُبئُخ وفق ششغ ٍؼُْخ
ٍ .1ب رأرُش دسعخ اىؾشاسح ػيً رطىس اىَغَىػخ
 .2اىؾفبص هى ّىع مَُُبئٍ الَشبسك فٍ اىزؾىه اىنَُُبئٍ مُف َؤرش اىؾفبص ػيً رطىس اىَغَىػخ
مُف َزغُش ٍشدود اىزفبػو ػْذ إظبفخ أؽذ اىَزفبػالد ثىفشح
ح فاز +

 +فائط هي الذوط ()6

ح فاز +
()5
ح فاز

() 1

ح فاز +

()2

()4
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 .1رضداد عشػخ اىزفبػو ثبصدَبد دسعخ اىؾشاسح دوُ رغُش فٍ اىؾبىخ اىْهبئُخ
 .2رضداد عشػخ اىزفبػو ثىعىد ؽفبص دوُ رغُش فٍ اىؾبىخ اىْهبئُخ
 .3رزغُش اىؾبىخ اىْهبئُخ ىيَغَىػخ اىنَُبئُخ فٍ ؽبىخ وعىد اؽذ اىَزفبػالد ثىفشح (اىؾَط) ؽُش َزغُش ٍشدود
اىزفبػو ٍِ  67%إىً 90%
إعزْزبط
 وعىد ؽفبص أو رغُش دسعخ اىؾشاسح الَغُش اىؾبىخ اىْهبئُخ ىيَغَىػخ اىنَُُبئُخ
 ىزغُش اىؾبىخ اىْهبئُخ ىزفبػو األعزشح و اىؼهٍأح ّعُف أؽذ اىَزفبػالد ثىفشح
ٍيؾىظخ َُّض صالس أّىاع ٍِ اىؾفض
 اىؾفض اىَزغبّظ ؽُش َنىُ ىيَزفبػالد ّفظ اىؾبىخ اىفُضَبئُخ ىيؾفبص
 اىؾفض اىغُش اىَزغبّظ ىيَزفبػالد ؽبىخ فُضَبئُخ ٍغبَشح ىيؾفبص
 اىؾفض االّضٍََ ارا مبُ اىؾفبص أّضََب أٌ ثشورُْب
.Vتحسيٍ يزدود تفاعم األستزة
 .1تحسيٍ يزدود تفاعم األستزة :
ّ ضَو اإلعزش اىَزنىُ ثبىزقطُش اىَغضأ ارا مبُ هزا األخُش دسعخ غيُبّه أصغش ٍِ دسعخ ؽشاسح اىَنىّبد
األخشي (اىزشمُت اىزغشَجٍ أ)
ّ ضَو اىَبء اىْبرظ ثبعزؼَبه رشمُت  (dean-starkاىزشمُت اىزغشَجٍ ة)
ّ ؼىض اىؾَط اىنشثىمغُيٍ ثأّذسَذ اىؾَط ؽغت اىَؼبدىخ اىزبىُخ ؽُش َْزظ خاله هزا اىزؾىه ؽَط
مشثىمغُيٍ و إعزش وهى رؾىه ربً

 .3تحسيٍ يزدود األستزة
ىزؾغُِ ٍشدود اىؾيَأح ّؼىض اىَبء ثأَىّبد اىهُذسومغُذ  HOىيؾصىه ػيً أَىّبد اىنشثىمغُالد اىزٍ ال
رزفبػو ٍغ اىنؾىه اىَزنىُ ؽغت اىَؼبدىخ اىزبىُخ رفبػو ربً
-

أ

ب
ماء بارد
دين ستارك
Dean-stark

مبزد
ماء
مذيب عضوي
مسخن

مسخن

اإلستز
الخليط
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.VIتطبيقاث
 .1تحضيز األسبيزيٍ

 .1تحضيز انصابىٌ أو انتصبٍ

هاو:


ٍؼبدىخ رصُْغ األعجُشَِ

يعادنت تحضيز انصابىٌ

اىصبثىُ َزوة فٍ اىَبء ،و قيُو اىزوثبُ فٍ اىَبء اىَبىؼ أو اىَبء اىزٌ َؾزىٌ ػيً أَىّبد
اىنبىغُىً Ca2+
ٍَُ ضاره ىهب ػالقخ ثجُْخ أَىّبد انكزبىكسالث :
 أَىُ انكزبىكسالث اىصبثىُ رزنىُ ٍِ عيغيخ مشثىُّخ  Rغىَيخ رغًَ اىغضأ انهيدروفىبي  ،غُش قبثو
ىيزوثبُ فٍ اىَبء و ٍغَىػخ –COO-اىزٌ َىعذ فٍ سأط اىغيغيخ و هى قبثو ىيزوثبُ فٍ اىَبء و َغًَ
اىغضأ انهيدروفيهي و ٍؾت ىيَبء.

