
 الحركية الكيميائية 

: تدرس الحركية الكيميائية سرعة التفاعل الكيميائي والمراحل التي تمر بها المواد المتفاعلة لتصل إلى تعريف

 النواتج، والعوامل المؤثرة في ذلك.

 : هي عدد الجزيئات الداخلة في التفاعل وبناًء على ذلك تقسم التفاعالت إلى:جزيئية التفاعل

 monomolecular reactionsتفاعالت أحادية الجزيئة  -

Br + Br  2Br 

2OCaO + C  3CaCO 

 تفاعالت ثنائية الجزيئة: -

 جزيئتان:عندما تدخل في التفاعل 

H2+ Br2   2HBr 

2+ I 2H 2HI  

 تفاعالت ثالثية الجزيئة:  -

 تشارك ثالث جزيئات في التفاعل:

22NO  2 2NO + O 

 الكيميائية أيضاً وفق مفهوم مرتبة التفاعل.تصنف التفاعالت 

العالقة بين سرعة التفاعل وتركيز المواد المتفاعلة وتعد المرتبة صفر واألولى والثانية  التفاعل: هيمرتبة 

 األكثر انتشاراً.

 Rate of reaction التفاعل:سرعة 

 أو بداللة تركيز أي مادة ناتجة.يعبر عادة عن سرعة التفاعل الكيميائي بداللة تركيز أي مادة متفاعلة 

 أو الناتجة( في واحدة الزمن.المتفاعلة )ونعرف سرعة التفاعل: بأنها كمية المادة 

خالل التفاعل يتناقص تركيز المادة المتفاعلة ويزداد تركيز المادة الناتجة مع الزمن لذلك يمكن التعبير  -

 عن قانون سرعة التفاعل:

A + …………. = B +………. 

𝑣 = −
𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
… … . . (1) 

 ( أن تركيز المادة المتفاعلة يتناقص )وال تعني أن سرعة التفاعل سالبة ألنها دوماً قيمة موجبة.-تعني إشارة)

 يمكن التعبير عن تغير تركيز كل من المادة المتفاعلة والناتجة بداللة الزمن بيانياً:  -

products

reactants

[   ]

time
 

 Rate constantثابت السرعة:

يعد ثابت سرعة التفاعل كما مرتبة التفاعل من العوامل الحركية الهامة للتفاعالت ويدعى أحياناً بمعل السرعة 

 أو السرعة النوعية.

 مواد المتفاعلة مساوياً تعريف: ثابت السرعة هو قيمة ثابتة وذلك عندما يكون تركيز ال(1mol/l) 1M 

 ونكتب: وعندها يكون ثابت السرعة مساوية سرعة التفاعل

𝑣 = 𝑘 … . . … … . (2) 
 التفاعل.تتعلق واحدة ثابت السرعة بمرتبة 



 تعطى عبارة السرعة في الحالة العامة بالشكل:

𝑣 = 𝑘 [𝐴]𝑛……..(3) 

 مرتبة التفاعل.n حيث  

   Zero – order reactionsتفاعالت المرتبة صفر:

 ( يكون:3( و)1هي التفاعالت التي تكون سرعتها مستقلة عن التركيز ووفقاً للعالقة)

𝑣 = −
𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
=  

𝑑𝑥

𝑑𝑡
=   𝑘𝑜[𝐴]𝑜 = 𝑘𝑜 

=>  −𝑑[𝐴] = 𝑘𝑜. 𝑑𝑡 
 بالمكاملة لهذه العالقة:

𝑡 = 0    =>    [𝐴] = [𝐴]𝑂           
𝑡 = 𝑡      =>     [𝐴] =  [𝐴]𝑂 − 𝑋  

 X - هي الكمية المتفاعلة خالل زمن t  

[𝐴] = [𝐴]𝑜 − 𝑘0𝑡 

[𝐴]𝑜 − [𝐴] = 𝑘0𝑡          أو 

𝑋 = 𝑘0𝑡        … .  أو

𝐶𝑜 − 𝐶 = 𝑘0𝑡    … … . (4)      

𝑋 =  [𝐴]𝑜 − [𝐴]    ∶  حيث

𝑋 = 𝐶𝑜 − 𝐶 
تغير كما في الشكل  أو (a) الشكلالزمن يعطي خطاً مستقيماً كما في  مع A وبالتالي فأن تغير تركيز 

(b)  

x

t

m=k
0

 

[A]

t

[A]
0

 
(b) (a) 

 

 mol/l.sوتكون واحدة ثابت السرعة هي واحدة السرعة أي 

 األدوية. صناعةلهذه التفاعالت أهمية كبرى في 

  على درجة  الدواءلتفاعالت من المرتبة صفر، إذ يعتمد تخرب  أشكاالفمثالً تعد المعلقات الدوائية

المنحل يؤدي إلى بقاء ، لذلك فأن تفكك جزء من الدواء وتحوله من الشكل المعلق إلى الشكل انحالله

شروط ثابتة للمحل ودرجة  )ضمنتوازن  لةويبقى هذا التركيز في حا المحلول،في  ثابتاتركيز الدواء 

 التفاعل.الحرارة(، وعندما يتحول كامل المعلق إلى منحل تتغير مرتبة 

 مثال:

هذا المعلق مع الزمن وفق تفاعل من المرتبة صفر  يتفكك  110mg/mlدوائي تركيزه لدينا معلق  

     . 72h، فما هو تركيز الدواء المتبقي بعد  mg/ml.h 0.1=  oh وحيث أن ثابت سرعة التفكك

  :( يمكن أن نكتب4الحل: باستخدام العالقة)

𝐶𝑜 − 𝐶 = 𝑘0𝑡     



=>    𝐶 = 𝐶𝑜 − 𝑘0𝑡                 

= 110
  𝑚𝑔

𝑚𝑙
− 0.1

 𝑚𝑔

𝑚𝑙
. 72ℎ     

= 110 − 7.2 = 102.8
𝑚𝑔

𝑚𝑙
    

 مثال: 

ه من تركيز 80%ما هو الزمن الالزم لتفكك المعلق الدوائي السابق كي تصل النسبة المتبقية من الدواء إلى 

 :األصلي

 هي:  80نسبة % الحل:

𝐶 = 0.8 × 110 = 88
𝑚𝑔

𝑚𝑙
    

 (: 4باستخدام العالقة)

𝑡  =
𝐶𝑜 − 𝐶

𝑘0
=

110 − 88

0.1
= 220 ℎ  

  



 التفاعالت من المرتبة األولى  

First – order reactions 

 تصادف تفاعالت المرتبة األولى في تفاعالت التفكك عادة مثل:

2+ N 6H2C     3CH2N3CH 

O2+ 2N 2O  5O22N 

+ CO 2+ H 4CH  3OCH3CH 

 :ويكونكيز إحدى المواد المتفاعلة تعتمد سرعة التفاعل في تفاعالت المرتبة األولى على تر

A + ……… P   أوA  P 

𝑣 = −
𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
= 𝑘1[𝐴] … … … … . . (1) 

 يمكن إعادة ترتيب هذه العالقة لتصبح:
𝑑[𝐴]

[𝐴]
= −𝑘1𝑑𝑡 … … … … . . (2) 

 :وهي معادلة تفاضلية، وبالمكاملة

ln[𝐴] = −𝑘1. 𝑡 + 𝐶 … … … … . . (3) 
 t=0ثابت التكامل. لتعيينه نأخذ الشروط االبتدائية عندما  Cحيث 

ln[𝐴] = 𝐶  
 ( نجد:3في العالقة )بالتعويض 

ln[𝐴] − ln [𝐴]𝑂 = −𝑘1. 𝑡 … … … … . . (4) 

 أو 

𝑙𝑛
[𝐴]

[𝐴]𝑂
= −𝑘1. 𝑡 … … … … . . (4) 

 أو 

𝑙𝑛
[𝐴]𝑂

[𝐴]
= 𝑘1. 𝑡 … … … … . . (4) 

 أو

ln[𝐴] = ln [𝐴]𝑂 − 𝑘1. 𝑡 … … … … (4) 

  (.4يمكن استخدام أي شكل للعالقة )

نحصل على خط مستقيم يمكن من خالل ميله  tبداللة الزمن  ln[A]رسم تغيرات ب( أنه 4نالحظ من العالقة)

 =1k-m    تعيين قيمة ثابت السرعة حيث:

 0i=ln[A]حيث  [A]0 وبالتالي  0ln[A]ومن خالل التقاطع تعيين 

 sce-1أو  min-1أو  h-1 ( هي مقلوب الزمن 4تكون واحدة ثابت السرعة من خالل العالقات )

 فإن ثابت السرعة يساوي سرعة التفاعل. 1M( نجد أنه عندما يكون التركيز مساويا 1ومن العالقة )

 ( بيانياً بالشكل:4ويمكن تمثيل إحدى إشكال العالقة )



ln[A]

t

ln[A]
0

m=- k
1

 
 ( بالشكل: 1يمكن كتابة العالقة)

𝑘1 =
𝑑[𝐴]

[𝐴]
 .

1

𝑑𝑡
… … … … … . (5) 

  وبالتالي فإن ثابت السرعة هو النسبة التي تفكك ) تتفاعل( من المادة المتفاعلة خالل واحدة الزمن

 بالعالقة:  tتركيز المادة المتبقية بعد زمن قدره  ىيعط

𝑋 = [𝐴]𝑂 − [𝐴] … … … … . (6) 
 باستخدام العالقة k1غالباً ال يمكن تحديد التركيز االبتدائي ولذلك يمكن تحديد قيمة ثابت السرعة 

𝑙𝑛
[𝐴]𝑂

[𝐴]
= 𝑘1. 𝑡 

 وذلك عند زمنين مختلفين حيث يمكن أن نكتب:

ln
[𝐴]1

[𝐴]2
 = 𝑘1 (𝑡2 − 𝑡1) 

ln
[𝐴]1
[𝐴]2

𝑡2−𝑡1
= 𝑘1 ……….(7) 

  من المهم جداً في التفاعالت الكيميائية معرفة مقدار هام جداً يدعى بزمن النصف أو عمر النصف

)life-half(  1/2وهو الزمن الالزم لتفاعل نصف كمية المادة المتفاعلة ويرمز له بـt 

 وبالتعويض في العالقة:  1/2t=t  O[A] = ½[A] بالتالي عندما و -

ln
[𝐴]0

[𝐴] 
 = 𝑘1 𝑡  

ln
[𝐴]0

1
2

[𝐴]0

 = 𝑘1 𝑡1
2

  

    ln 2  = 𝑘1 𝑡1

2

 

         𝑡1

2

=
  ln 2

𝑘1
=  0.693/𝑘1   

 1kأو إذا عرف زمن النصف يمكن حساب 

 (:1مثال)

وما هو   t1/2و   k1من التفاعل، احسب  20أنجز % 10minلدينا تفاعل من المرتبة األولى وبعد  -

 من التفاعل؟ 70الزمن الالزم إلنجاز %

𝑋 =  [𝐴]0 − [𝐴] 
[𝐴] =   [𝐴]0 − 𝑋 = 100 − 20 = 80  



  
[𝐴]0

[𝐴]
=

80

100
= 0.8  

 ((:4من العالقات ) ومن العالقة )أي شكل

𝑙𝑛
[𝐴]

[𝐴]𝑂
= −𝑘1. 𝑡 … … … … . . (4) 

ln(0.8) = −𝑘1. 10   𝑘1 = −
ln(0.8)

10
= 0.0223 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑡1
2

=
0.693

𝑘1
=

0.693

0.0233
= 31.2 𝑚𝑖𝑛 

  70عندما يحدث التفاعل بنسبة %

[𝐴] = 100 − 70 = 30  
[𝐴]

[𝐴]𝑂
=

30

100
= 0.3    𝑡 =  −  

ln0.3

0.0223
 ≈ 54 min   

 (: 2مثال)

يتفكك وفق تفاعل المرتبة األولى بثابت سرعة قدره  4mg/mlمحلول دوائي تركيزه 

0.0002mg/ml.day   120، كم يبقى من تركيز الدواء بعد day . 

 الحل: باستخدام العالقة 

ln[𝐴] =  ln[𝐴]𝑜 − 𝑘1 𝑡  
ln[𝐴] =  ln 4 −  0.0002 × 120  

ln[𝐴] =  1.386 −  0.048 

ln[𝐴] =  1.338 
[𝐴] =  3.81 𝑚𝑔/𝑙  

 ن التركيز األصلي للدواء:م %90ما هو الزمن الالزم ليتفكك  -

 [𝐴] =  [𝐴]𝑂 − 𝑋 = 100 − 90 = 10  
[𝐴]

[𝐴]0
=

10

100
= 0.1 

ln 0.1 =  − 0.0004 𝑡 

𝑡 = 5756 𝑑𝑎𝑦𝑠 

× 0.9يكون الناتج   %90أو: عندما يتفكك  4 = 3.6 

 [𝐴] =   [𝐴]𝑜 − × = 4 − 3.6 = 0.4 

ln
0.4

4
=  − 0.0004 𝑡 

𝑡 = 5756 𝑑𝑎𝑦𝑠 
 احسب عمر النصف للدواء: -

 األولى إذن: باعتبار التفكك من المرتبة

𝑡1
2

=
0.693

𝑘1
=

0.693

0.0004
= 1732 𝑑𝑎𝑦𝑠  

نالحظ من هذا المثال أهمية عمر النصف للدواء، حيث أن التفكك الكامل يستغرق زمناً طويالً جداً 

 وليس له معنى لذلك عمر النصف للتعبير عن سرعة التفاعل وبالتالي صالحية الدواء.

 عند زمنيين مختلفين من العالقة: يمكن تعيين سرعة التفاعل اللحظية وذلك -

𝑣 =
∆𝑐

∆𝑡
=

𝐶2 − 𝐶1 

𝑡2 − 𝑡1
 



𝐶𝑂  (𝑔)مثال: احسب سرعة التفاعل   - +
1

2
𝑂2 (𝑔) → CO2(g)    40إذا علمت أنه بعدsec  يكون

  mol/l 0.022  مساوياً  2COتركيز 

 C  0=1t ,1=0هو مادة ناتجة  2COباعتبار 

𝑣 =
0.022 − 0

40 − 0
= 5.5 × 10−4  

𝑚𝑜𝑙

𝑙
 

× 5.5أي خالل ثانية يتشكل  10−4  
𝑚𝑜𝑙

𝑙
 2COمن  

 mol/l 0.013ثانية أصبح تركيزه  40وبعد    0.031mol/lفي بداية التفاعل مساويا  COإذا كان تركيز 

 احسب سرعة التفاعل:

𝑣 =
0.013 − 0.031

40 − 0
=  −4.5 × 10−4 

أن  ن)ال يمكهنا تم الحساب بداللة المادة الداخلة في التفاعل، وإشارة )_( ال تعني أن السرعة سالبة 

 تكون السرعة سالبة(، وكما مر معنا في بداية الفصل:

𝑣 =  −
𝑑𝐴

𝑑𝑡
=

𝑑𝐵

𝑑𝑡
  

 تناقص التركيز. ( على-المادة الداخلة في التفاعل وتدل إشارة ) Aحيث 

 سرعة التفاعل:العوامل المؤثرة على 

 طبيعة المواد المتفاعلة: -1

تؤثر طبيعة المواد المتفاعلة على سرعة التفاعل، فعندما يكون التفاعل بين األيونات يكون التفاعل 

 سريعاً.

AgCl    (aq)(s) مثال:
-+ Cl(aq) 

+Ag  

 تتفاعل أيونات الفضة بسرعة مع أيونات الكلور في المحلول لتشكل راسب من كلوريد الفضة.

 هناك أيضاً خواصاً أخرى للجزيئات تؤثر في سرعة التفاعل مثل قطبية الجزيئة وحجمها.

 تركيز المواد المتفاعلة: -2

  A + B إذا كان لدينا التفاعل                       ناتج 

طدامها بعضها مع بعض ولكن يحدث التفاعل عادة نتيجة حركة الجزيئات وهذا يؤدي إلى اص

ليس كل اصطدام يؤدي لحدوث تفاعل، ولكي يحث التفاعل يجب أن يكون التصادم فعاالً 

effective collision  وبالتالي كلما ازداد عدد الجزيئات المتفاعلة )ازدياد التركيز( كلما ازداد ،

 د سرعة التفاعل.عدد التصادمات بيتها وبالتالي يزداد عدد التصادمات الفعالة وتزدا
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 فعال. غير تصادم – neبازدياد التركيز.  e ازدياد عدد التصادمات الفعالة 

 



 تأثير درجة الحرارة  -3

التصادمات  يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى ازدياد الطاقة الحركية للجزيئات وبالتالي ازدياد عدد

 وبالتالي ازدياد سرعة التفاعل.

ترتبط عالقة سرعة التفاعل بدرجة الحرارة من خالل عالقة رياضية هامة جداً تدعى عالقة 

 أرينوس وتعطى بالشكل:

𝑘 = 𝐴 𝑒−
𝐸𝑎
𝑅𝑇 

 .عن التفاعل( )يعبرثابت سرعة التفاعل  – kحيث 

     A -  التصادم.وله عالقة بتواتر المعامل قبل األسي 

    Ea –  للتفاعل.طاقة التنشيط 

    R – .ثابت الغازات العام 

    T - .درجة الحرارة 

 يمكن كتابة العالقة السابقة بالشكل:

ln 𝑘 = ln 𝐴 −
𝐸𝑎

𝑅
 ×

1

𝑇
 

 .kتزداد قيمة  Tنالحظ أنه كلما ازدادت 

𝑚ميله  يكون مستقيمنحصل على خط  T/1بداللة    ln k  الخط البياني في االحداثيات برسم  =

 −
𝐸𝑎

𝑅
 وبالتالي يمكن تعيين طاقة التنشيط للتفاعل.   

 

وعند قيمتين محددتين لدرجة الحرارة 

 :يمكن كتابة عالقة أرينوس بالشكل

ln  
𝑘2

𝑘1
=

𝐸𝑎

𝑅
 ( 

𝑇2 − 𝑇1

𝑇1𝑇2
) 

مثال: احسب طاقة التنشيط لمركب 

دوائي يتفكك وفق تفاعل من المرتبة 

األولى وحيث يكون ثابت السرعة مساويا 

ومساويا  o60C عند الدرجة  0.0001 

 oC80عند الدرجة  0.0009

 السابقة:الحل: باستخدام العالقة 

ln  
𝑘2

𝑘1
=

𝐸𝑎

𝑅
 ( 

𝑇2 − 𝑇1

𝑇1𝑇2
) 

ln  
0.0009

0.0001
=

𝐸𝑎

8.3 × 10−3
 ( 

353 − 333 

353 × 333
) 

𝐸𝑎 = 107
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
  

   Ionic strength األيونية:القوة  تأثير -4

 يعبر عن القوة األيونية من خالل تركيز األيونات في المحلول 

  توثر األيونات الموجودة في المحلول على في سرعة التفاعل، ويعبر عن ذلك من عالقة برونشيد– 

 بيرم: 

log 𝑘 = log 𝑘𝑜 + 2𝑄  𝑍𝐴𝑍𝐵√𝐼 
 حيث:

 AZ ,BZ  شحنة األيونين A  وB . 

ln k

103/T   , K

m=- E
a
/R

 



Q  ً0.509ثابت وتكون قيمته من أجل المحاليل المائية مساويا 

k  .ثابت سرعة التفاعل 

 ok ئيهاالن ثابت سرعة التفاعل عند تمديد. 

I –  األيونية للمحلول وتعطى بعالقة لويس  القوة𝐼 =
1

2
 ∑ 𝑍𝑖

2  𝐶𝑖   

 وتصبح العالقة السابقة بالشكل:

log 𝑘 = log 𝑘𝑜 + 1.02 𝑍𝐴𝑍𝐵√𝐼 
هذا التأثير بالتأثير  )يدعىتدل هذه العالقة على أن ثابت السرعة لتفاعل األيونات يتعلق بالقوة األيونية 

 (. kinetic salt effectالحركي للملح 

ومن  ok نحصل على خط مستقيم يمكن من خالل التقاطع تعيين قيمة   𝐼√بداللة  log kبرسم تغيرات 

 . BZ AZ الميل تعيين الجداء 

موجبا وبالتالي تزداد سرعة التفاعل بازدياد القوة  BZ AZفالجداء  إذا كانت شحنة األيونات متماثلة  -

 األيونية )شحنة الشوارد من نفس شحنة المادة المنحلة(.

 (a)مثال تفاعالت الحلمهة الحمضية للمركبات الدوائية الموجبة الشحنة   -

تتناقص سرعة  األيونات معاكسة لشحنة المادة المنحلة( )شحنةإذا كانت شحنة األيونات متعاكسة  -

 التفاعل 

يمثل حالة عدم وجود  (b)والخط  ( C )ل: الحلمهة القلوية للمركبات الدوائية موجبة الشحنةامث

 شحنات.

)إذا كانت إحدى المواد مشحونة واألخرى عديمة الشحنة 

 مساوياً للصفر(. BZ AZيكون الجداء 

 Effect of solventتأثير المذيب  -5

يختلف تأثير المذيب باختالف ثابت العزل الكهربائي 

 للمذيب ويعبر عن ذلك من خالل العالقة:

log 𝑘 = log 𝑘∈=∞ − 𝐾 𝑍𝐴𝑍𝐵/∈  
 حيث:

 للمذيب. الكهربائي عزلالثابت  ∋     

  𝑘∈=∞     مساويا لالنهاية عزل لمذيب  ثابتعندما يملك ا سرعة التفاعلثابت 

   𝐾   .ثابت 

عندما تكون شحنة األيونات والمادة الدوائية متماثلة فإنه بتناقص ثابت العزل الكهربائي  أيضاً:

 طرداً(. )يتناسبتتناقص سرعة التفاعل 

يؤدي إلى عندما تكون شحنة األيونات والمادة الدوائية متعاكسة فإن ازدياد ثابت العزل الكهربائي  -

 عكسا(. )يتناسبتناقص سرعة التفاعل 

 بازدياد القطبية( يزداد) يعبر ثابت العزل الكهربائي عن قطبية المحالت 

 Catalystالحفاز  -6

 اثناء التفاعل.الحفاز هو مادة تؤثر في سرعة التفاعل وال تستهلك 

 يؤدي إلى ازدياد سرعة التفاعل. :catalystيجابي الحفاز اال -

 يؤدي إلى تناقص سرعة التفاعل.: inhibitor  الحفاز السلبي -

 الحفاز ال يؤثر على وضع التوازن للتفاعل ولكنه يسرع في الوصول إلى حالة التوازن. -

 تنشيط أقل. يعمل الحفاز على فتح مسار جديد للتفاعل يحتاج إلى طاقة -

 يكون التفاعل الحفزي: -

 متجانساً: الحفاز والمواد المتفاعلة في طور واحد -أ

 الحفاز والمواد المتفاعلة في طورين مختلفين. غير متجانساً:  -ب

 أساس من أهم التفاعالت الحفزية. –يعد التفاعل الحفزي حمض  -

log k

I

(a)

(c)

(b)

  



يحدث التفاعل الحفزي غير المتجانس على السطح الفاصل بين الطورين، حيث تحدث عملية امتزاز  -

adsorption از مما يضعف الروابط في الجزيئات المتفاعلة.للمواد المتفاعلة على سطح الحف 

  ثاني أوكسيد الكربون، الكبريت( على )المركبات يمكن أن يحدث تسمم للحفاز، وهو ارتباط بعض

 الحفاز وإنقاض عدد المراكز الفعالة على السطح. سطح

 :يعد التفاعل الحفزي بوجود الحمض أو األساس من أهم العمليات الحفزية، وخاصة

  عندما تشارك أيونات الهيدروجين+H بالحفز الحمضي النوعي. يدعى التفاعل في التفاعل 

  عندما تشارك أيونات الهيدروكسيل-OH  بالحفز األساسي النوعي.يدعى التفاعل في التفاعل 

 أساس النوعي بالعالقة: –حمض السرعة الظاهري في حالة التفاعل ثابت عبارة  ىتعط

𝑘𝐴 = 𝑘𝑜 +  𝑘𝐻+[H+] + kOH−[OH−] … … … (1) 
 حيث: 

𝑘𝐴 الظاهري.السرعة  ثابت 

        𝑘𝑜  المذيب.ثابت السرعة بوجود  

      𝑘𝐻+ .ثابت السرعة للتفاعل المحفز بأيونات الهيدروجين 

       kOH−   .ثابت السرعة للتفاعل المحفز بأيونات الهيدروكسيل 

 عادة يكون أحد حدود العالقة السابقة مهمالً:

 بالشكل:إذا كان التفاعل محفزاً بأيونات الهيدروجين فقط تصبح العالقة  -1

𝑘𝐴 = 𝑘𝐻+[H+] 
𝑙𝑜𝑔  𝑘𝐴 = 𝑙𝑜𝑔 𝑘𝐻+ + 𝑙𝑜𝑔[H+] 

𝑙𝑜𝑔  𝑘𝐴 = log 𝑘𝐻+ − 𝑝𝐻 … … … . (2) 
 -1نحصل على خط مستقيم ميله يساوي  pH بتابعية  Alog k وعند رسم 

 .يخضع حلمهة السكروز في وسط حمضي إلى هذه العالقة 

 إذا كان التفاعل محفزاً بأيونات الهيدروكسيل فقط يكون:  -2

𝑘𝐴 = kOH−[OH−] 
𝑙𝑜𝑔 𝑘𝐴 = 𝑙𝑜𝑔 kOH− + 𝑙𝑜𝑔 [OH−] 

𝐾𝑊جداء األيوني للماء اللكن لدينا من  = [𝐻+][𝑂𝐻−] 

log 𝑘𝐴 = log kOH− + log 𝐾𝑊 + 𝑝𝐻 … … … (3) 
 +1ينتج خطاً مستقيما ميله  Hpبتابعية   Alog k يرسم 

 .يخضع تفاعل حلمة االسترات في وسط قلوي إلى هذا النوع من التفاعالت 

 فيكون:إذا كان تركيز كل من أيونات الهيدروجين والهيدروكسيل صغيراً جداً)مهمالً(  -3

𝑘𝐴 = 𝑘𝑜 … … … (3) 
 ويصبح التفاعل محفزاً بالمذيب فقط. 

ويمكن التعبير عن هذه العلميات بالشكل البياني 

 :االتي

 

 

 مثال:

  HClعند معالجة عينة من الغلوكوز في وسط 

يتخرب  CO130وعند الدرجة   0.02Mتركيزه 

الغلوكوز وكان ثابت السرعة الظاهري مساوياً 
1-hr 0.006  1فإذا كان ثابت السرعة بوجود المذيب مساويا-hr 0.001  احسب ثابت السرعة للتفاعل

 الهيدروجين.المحفز بأيونات 

log k
A

pH
 



( 1المذيب فيمكن أن نكتب العالقة )الحل: باعتبار التفاعل محفزاً بأيونات الهيدروجين وبوجود 

 بالشكل:

𝑘𝐴 = 𝑘𝑜 +  𝑘𝐻+[H+] 
 بالتعويض:

0.006 = 0.001 + 𝑘𝐻+ × 0.02 

𝑘𝐻+ = 0.25 ℎ𝑟−1 
 

 العوامل المؤثرة في ثبات المركبات الصيدالنية الصلبة:

   moistureالرطوبة -1

عند وجود الرطوبة على األدوية الصلبة يمكن أن ينحل الشكل الدوائي فيها، وبالتالي يصبح المركب 

كافة العوامل التي درست سابقاً.لذلك يجب تغليف المركب الدوائي الصلب بالدوائي عرضة للتأثر 

 للحماية من ذلك.

 excipients      السواغات -2

  الماء وبالتالي الـتأثير على ثبات المركب الدوائي.يمكن لبعض السواغات أن تحوي كمية من 

  تحدث أحياناً تداخالت كيميائيةchemical interaction  وبالتالي بين السواغات والمركبات الدوائية

 خفض الفعالية.

 تؤدي إلى تسريع تفاعل الحلمهة القلوية  (Lubricantsكمزلقات  يرات)تستعملتاالسمثالً: أمالح 

 temperature       درجة الحرارة: -3

ر عند درجات حرارة متوسطة هلكن بعض المركبات الدوائية تنص أرينيوس.مرت سابقاً وفقاً لعالقة 

 )تعاني التحاميل من هذه المشكلة(

 الضوء واألوكسجين: ذكر سابقاً. -4

   life –f lStability and she   الثبات وفترة الصالحية 

به أي يجب أن يحافظ على خواصه  ضرثابتاً وفق الشكل المحيجب أن يبقى المركب الدوائي   -

 الفيزيائية والكيميائية كي يؤدي غرضة العالجي.

 )Co25(صالحية يجب معرفة ثابت سرعة التفاعل عند درجة حرارة التخزين العادية اللتحديد فترة  -

 للتخزين.وتعيين الشروط المثلى لذلك يمكن دراسة تخرب الدواء عند درجة حرارة أعلى 

 يتم ذلك على عدة مراحل:

 تحديد مرتبة التفاعل. -أ

 حساب ثابت السرعة. -ب

تحدد عادة فترة الصالحية باالعتماد على قيمة ثابت السرعة وذلك من خالل تحديد الزمن الالزم  -

 لتخرب كمية محددة من المركب الدوائي.

 مثال:

وأن هذا الدواء يتخرب وفق  unit/ml 82لدينا مستحضر يحوي مركب دوائي تركيزه االبتدائي 

، وبفرض ان  Co25عند الدرجة  hr 5-10×  32.7-1 تفاعل من المرتبة األولى بثابت سرعة قدره 

يصبح غير فعاالً ويجب سحبه من األسواق،  unit/ml 40الدواء عندما ينخفض تركيزه إلى أقل من 

 ما هو تاريخ الصالحية الذي يجب كتابته على عبوة الدواء.

 باستخدام عالقة تفاعل من المرتبة األولى: الحل:

ln
[𝐴]𝑂

[𝐴]
= 𝑘1𝑡 

ln
82

40
= 2.73 × 10−1𝑡 

𝑡 = 2.6280 × 104ℎ𝑟 = 3 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 



  



 الحركية وثبات الدواء

Kinetics and drug stability 

عمل الدواء في الجسم هو عبارة عن تفاعالت كيميائية تحدث بسرعة معينة ومن المهم على العاملين في  

مجال األدوية أن يتأكدوا من ثبات الدواء بعد تصنيعه والتخزين لفترة معينة وذلك دون حدوث تغيرات في بنية 

ة الدوائية أو التحول إلى مركبات أخرى يمكن المادة الدوائية )المركب الدوائي( يمكن أن تؤدي إلى فقدان الفعالي

لذلك من خطر على صحة اإلنسان. أن تكون سامة وما  

 المبادئ األساسية المتعلقة بسرعة حدوث التحوالت 

  الثبات وعدم التنافر: تؤدي سرعة حدوث التفاعالت إلى فقدان فعالية الدواء )تفكك الدواء( أو تحول

 إلى شكل غير فعال.

  االنحاللية: أي سرعة تحول الشكل الصلب للدواء إلى مادة منحلة 

 .امتصاص الدواء وتوزعه في الجسم ومن ثم التخلص منه وطرحة خارج الجسم 

 الجزيئي. ىمفعول الدواء على المستو 

 chemical breakdown of drugsالتحطم الكيميائي للدوائي 

وتتخرب المركبات الدوائية في المحاليل، كما يمكن أن تتخرب وهي على شكل صلب كما في  تتحطم -

 المضغوطات والمساحيق ..... إلخ.

يمكن التنبؤ بتحطم الدواء من خالل معرفة البنية الكيميائية للمركب الدوائي والزمر الكيميائية المكونة  -

 له.

األكسدة، التماكب، الحلمهة،  المركب الدوائي مثل:هناك العديد من العمليات التي تؤدي إلى تخرب  -

 التفكك الضوئي، التماثر.

 يمكن الحد من تأثير هذه العمليات من خالل تحسين شروط تصنيع وتخزين الدواء. -

 Hydrolysisالحلمهة:  -1

 تعرف الحلمهة بأنها التفاعل مع الماء  -

حلمهة قلوية( وتتسرع )قلوي  حمضية( أو في وسط )حلمهةيمكن أن تحدث الحلمهة في وسط حمضي  -

 ة عندئذ.هعملية الحلم

 من األدوية التي تتعرض للحلمهة:

  أسيد(األدوية التي تحوي زمرة إستر مثل االسبرين)أسيتيل ساليسيليك 

 األدوية التي تحوي زمرة الكتام مثل البنسيلين، سيفالوسيورين...الخ 

 مثل المسكنات الموضعية مثل البروكائين، الكلورامفينيكول  األدوية التي تحوي زمرة إيميد

 ...الخ

 .األدوية التي تحوي زمرة الكتون مثل وارفارين .....إلخ 

 البنية اسم الزمرة
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لى حمض الخل من الحلمهة بوجود الرطوبة فيتحول إيعاني اإلسبربن ) اسيتيل ساليسيليك أسيد(  -

 ) تدل رائحة الخل في حبات اإلسبربن على تخربه(وفق التفاعل التاليوحمض الساليسيليك 
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 أسبرين              حمض الساليسيليك     حمض الخل                         

 

 الوقاية من الحلمهة:

  يمكن الوقاية من الحلمهة من خالل ضبط درجةpH  للحصول على ثباتية عالية، أو من خالل التأثير

 non-aqueausة وذلك بإضافة مذيبات ال مائي  dielectric constant في ثابت العزل الكهربائي 

solvents .مثل الكحول، الغليسرين، بروبلين غليكول 

  يمكن الوقاية من الحلمهة عن طريق تشكيل معقدات. يمكن تثبيط حلمهة محلول مائي من البنزوكائين

 كافئين. –عن طريق إضافة الكافئين فيتشكل بنزوكائين 

 من تأثير المركبات األخرى وبالتالي زيادة عمر النصف الدواء. الكافئين حدإذ ي

  إنقاص انحاللية المركب الدوائي أو إلغائها وذلك بإضافات مركبات أخرى تعمل على تغيير درجة

 الحموضة أو تشكيل مركبات غير منحلة.

بإضافة: السترات،  تهبنسلين من خالل تخفيض انحاللي –ة البنسلين في معلق بروكائين ي)تزداد ثبات

 غلوكانات(. ،الدكستروز، سوربتول

  لى مركب جاف أو تعليق الدواء بشكل مسحوق في وسط إنزع الماء بشكل كامل من الدواء وتحويله

 مناسب.

 Oxidationاألكسدة  -2

 تحدث للعديد من المركبات الدوائية علميات أكسدة وإرجاع .

 األكسدة: هي خسارة الكترونات.

 ربح الكترونات.اإلرجاع: هي 

  تتخرب بعض المركبات الدوائية نتيجة عمليات األكسدة الذاتيةauto oxidation  ويكون التفاعل

 بطيئاً ويحدث بوجود األوكسجين الجزيئي.

، متعددات  sterols، السيتروالت  steroidsمن األدوية التي تتخرب بفعل األكسدة: الستيروئيدات 

، الصادات الحيوية متعددة الروابط  polyunsaturated fatty acidsالحموض الدسمة غير المشبعة 

 polyene antibiotiesالمضاعفة 

 الوقاية من األكسدة:

 أثناء تصنيع وتخزين المركبات الدوائية يجب أخذ االحتياطات اآلتية:

 التخلص من األوكسجين الموجود في العبوات) تيار من اآلزوت( -أ

 ملية األكسدة مثل العناصر الثقيلة كالحديد، الكوبالت ...إلخ.تجنب تماس الدواء مع محفزات ع -ب

 التخزين عند درجات حرارة منخفضة. -ت

 مثل المركبات المرجعة )ميتابيسولفيت  antioxidantsإضافة بعض مضادات األكسدة  -ث

 الصوديوم(

 isomerizationالتماكب   -3



 الصيغة( والحفاظ على الوزن  التماكب هو تحول المركب الكيميائي من شكل إلى آخر ) اختالف

 الجزيئي.

  أقل فعالية. إلى دواء لى تحول الدواءإتؤدي هذه العملية 

 عند درجات الحموضة المنخفضة نتيجة التماكب. تهيفقد األدرينالين فعالي 

 .يتحول التتراسكلين عند درجات الحموضة المنخفضة إلى مركب سام نتيجة التماكب 

  photochemical decompositionالتفكك الضوئي  -4

  ،تعاني العديد من المركبات الدوائية من تفكك نتيجة تعرضها للضوء مثل: الهيدروكوريتزون

 الريبوفالفين، حمض الفوليك.... إلخ.

 رات كاللون أو تشكيل راسب.يغتتؤدي هذه العملية إلى فقدان الفعالية من جهة وتحدث بعض ال 

 اجية ملونة)عاتمة( أو بحفظه ضمن مضغوطات من يمكن تجنب ذلك بحفظ الدواء في عبوات زج

 البوليمير.

  polymerizationالتماثر)البلمرة(  -5

هي عملية اتحاد جزيئين أو أكثر، ويمكن أن يستمر تفاعل البلمرة لتشكيال بوليميرات عالية الوزن 

 الجزيئي 

 مثل: أمبسلين الصوديوم في المحاليل المائية.

  dehydrationنزع الماء  -6

التتراسكلين عند نزع جزيئة ماء من البنية الرئيسية للمركب، ويؤدي إلى تشكل مركب غير  يتخرب

 فعال وسام.

 Incompatbilitiesالتداخالت والتنافرات الدوائية  -7

 يحدث التخرب الدوائي نتيجة التداخل الكيميائي بين مركبين أو اكثر 

 ( عند مزجها مع البنسلين.جنتامايسين)غليكوزيدية لصادات الحيوية األمينولتثبط يحدث مثالً: 

 


