
 ww.endbook.netw                                                                                       گروه آموزشی مهندس خلیلی                 

                                                                                

2 
 ورپ دکتر قسامی  -شیمی آلی جامع کنکور ارشد 

 شماره صفحه        فهرست مطالب

 18-3       مقدمه ای بر ساختمان و خواص فصل اول:

  38-19     واکنش های جانشینی رادیکالیآلکان ها و صل دوم: ف

 61-39   آلیفاتیک واکنش های جانشینی نوکلئوفیلیآلکیل هالیدها و : سوم فصل

 80-62 آسیلیواکنش های جانشینی نوکلئوفیلی کربوکسیلیک اسیدها/مشتقات آن و  :چهارمفصل 

 85-81     آروماتیک: واکنش های جانشینی نوکلئوفیلی پنجمفصل 

 111-86     آروماتیکیلی واکنش های جانشینی الکتروف فصل ششم:

 149-112     واکنش های افزایشیآلکن ها، آلکین ها و : هفتمفصل 

 154-150        : واکنش های حذفیهشتمفصل 

 185-155        : واکنش های تراکمینهمفصل 

 199-186        واکنش های نوارایی: دهمفصل 

 215-200       : واکنش های همزمانییازدهمفصل 

 246-216        : شیمی فضاییدوازدهمفصل 

 256-247        فصل سیزدهم: الکل ها و اترها

 261-257         فصل چهاردهم: آمین ها

 297-262        : کربوهیدرات هاپانزدهمفصل 

 308-298      ها ا، پپتیدها و پروتئین: آمینواسیدهشانزدهمفصل 

 314-309         فصل هفدهم: لیپیدها

 334-315       فصل هجدهم: طیف سنجی مادون قرمز

 364-335     : طیف سنجی رزونانس مغناطیس هستهنوزدهم فصل

 451-365    : پیوست: نمونه سواالت کنکور ارشد و استخدامیبیستم فصل
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 فصل اول: مقدمه ای بر ساختمان و خواص

 کوچک ترین جزء سازنده ماده که خواص آن ماده را دارا می باشد. اتم:

ذرات زیر اتمی: الکترون، پروتون و نوترون را گویند. جایگاه نوترون و پروتون در هسته اتم و الکترون در الیه 

 ها و زیرالیه های اطراف آن می باشد.

 تم قرار گرفته اند.الکترون های الیه ظرفیت: الکترون هایی که در آخرین الیه یک ا

 پیوند: اتصال اتم ها از طریق الکترون های الیه ظرفیت اتم را گویند.

 فلزی-3یونی )الکتروواالنسی(       -2کوواالنسی )اشتراکی(         -انواع پیوند: ا

 تئوری اوربیتال مولکولی-2تئوری پیوند ظرفیت   -1تشکیل پیوند بر اساس دو نوع تئوری بررسی می شود: 

 )مدل کوانتومی(

 بررسی تشکیل پیوند کوواالنسی از طریق تئوری پیوند ظرفیت:

می  دو عنصر نافلزیپیوند کوواالنسی: نتیجه اشتراک الکترون های جفت نشده )تک الکترون( الیه ظرفیت 

 باشد. 

هشت تایی  به عنوان مثال دو اتم کلر یک الکترون الیه ظرفیت خود را به اشتراک می گذارند تا هر یک به

الکترونی برسند و پایدار شوند. اشتراک الکترون به صورت فرورفتگی ابرهای الکترونی به شکل زیر نمایش داده 

 می شود و به قسمت فرو رفته، ناحیه هم پوشانی گویند.

 

اده می شود. اگر پیوند شامل یک خط برای نمایش راحت تر پیوند کوواالنسی از یک خط مابین دو اتم استف-

 باشد به آن پیوند یگانه گویند.

 در چنین حالتی فاصله بین دو هسته اتم که تشکیل پیوند داده اند را طول پیوند می نامند.-

هر چه شعاع اتم هایی که تشکیل پیوند داده اند بزرگ تر باشد، فاصله بین دو هسته نیز بیشتر شده و طول -

 می شود. پیوند بلندتر

طول پیوند کواالنسی با انرژی آن پیوند رابطه عکس دارد. هر چه طول پیوند بیشتر باشد، انرژی پیوند کم تر -

 است و آن پیوند ضعیف تر خواهد بود.
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دو اتم می توانند بیش از یک الکترون الیه ظرفیت را به اشتراک بگذارند و پیوند دوگانه یا سه گانه ایجاد -

 کنند. 

 

 

 

 پیوند کوواالنسی پیوند متداول در ترکیبات کربن و مهم ترین پیوند در شیمی آلی است.-

جدول تناوبی می باشد که یک نافلز بوده  14شیمی آلی، شیمی ترکیبات کربن است. کربن اولین عنصر گروه 

های گوناگون در طبیعت دیده می شود. این عنصر نافلزی در اکثر مواقع تمایل به اشتراک و به شکل آلوتروپ 

 گذاشتن الکترون های الیه ظرفیت خود و تشکیل پیوند کوواالنسی )اشتراکی( را دارد.

یکی از مهم ترین ویژگی های اتم کربن تمایل به تشکیل هر سه نوع پیوند یگانه، دوگانه و سه گانه است. به -

همین دلیل تنوع ترکیبات حاوی کربن بسیار زیاد بوده و خانواده های زیادی در شیمی آلی از این عنصر 

                          تشکیل می شوند.

مولکول به دست می آید. در تئوری پیوند ظرفیت برای نمایش ساختار  مولکول از اتصال دو یا چند اتم به هم

 استفاده می شود. مراحل این روش به صورت زیر می باشد: روش لوئیسها از 

 O2H این کار را با رسم ساختار مولکول آب انجام می دهیم:

 نمی مرکزی اتم گاه هیچ هیدروژن. باشد می مرکزی است کمتر تعداد نظر از که اتمی: مرکزی اتم انتخاب-ا

 خود سمت به پیوندی الکترون کشیدن برای کمتری تمایل که اتم همیشه یکسان تعداد با اتم دو بین. شود

 .شود می ) الکترونگاتیوی کمتر( انتخاب دارد

 نکته: در بین اتم ها، بیشترین تمایل برای کشیدن الکترون های پیوندی مربوط به عناصر زیر می باشد:

F>O>N>S,Cl>C>H 

 تمایل یک در اتم در پیوند اشتراکی برای کشیدن الکترون های پیوندی به سمت خود الکترونگاتیوی:

در یک ردیف از جدول دوره ای از چپ به راست تمایل برای کشیدن الکترون )الکترونگاتیوی( بیشتر می -

تمایل شود. در یک گروه از باال به پایین تمایل برای کشیدن الکترون کم تر می شود. بنابراین بیشترین 

 )بیشترین الکترونگاتیوی( مربوط به اتم فلوئور می باشد.

 چهار ابتدا. شود می چیده اتم اطراف در اتم آن ظرفیت های الکترون و شده نوشته مرکزی اتم نماد -2

 .  کنیم می ها آن کردن جفت به شروع بود مانده باقی الکترونی اگر بعد و جهت چهار در تک الکترون
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 ظرفیتش الکترون با همراه هیدروژن نماد یون سمت تک الکترون ها، در هیدروژن های اتم تعداد به سپس -3

 .کنیم می رسم را

 
 

 تایی هشت اتم هر تا کنیم می جفت مجاور های اتم های الکترون تک با را مرکزی اتم های الکترون تک -4

. اگر اتم مجاور (گیرد می قرار اطرافش در الکترون دو که هیدروژن جز به) باشد داشته خود اطراف الکترونی

بیش از یک الکترون تک داشته باشد، اول تمام الکترون های تک آن را با اتم مرکزی جفت کرده و پیوند 

 ه جفت کردنسایر اتم های مجاور می کنیم.های دوگانه یا سه گانه تشکیل می دهیم و سپس شروع ب

 
 

 مثال: ساختار لوئیس ترکیبات زیر را رسم کنید؟

PCl3                    CO2                      HCN                     CH4             CH2O 

 باشد.درصد  99ناحیه ای از فضا که احتمال حضور الکترون در آن اوربیتال یا زیر الیه: 

 تقسیم می شوند. …,s, p,d,f,gاوربیتال ها بسته به شکل آنها در فضا به اوربیتال های ساده 

هفت تا هستند.  از نظر شکل  fپنج و اوربیتال  dسه تا، اوربیتال  pیکی، اوربیتال  sاز نظر تعداد اوربیتال  

 ال ها به صورت زیر می باشند:این اوربیت

نمونه از این اوربیتال ها در  4گل هفت پر. شکل  fگل چهارپر به جز یکی و  dدمبلی،  pکروی،  sاوربیتال 

 شکل زیر آمده است.

 

 

 

 

 

 همانطور که دیده می شود در اوربیتال های ساده تقارن در شکل دیده می شود و همه آنها متقارن هستند.
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اتم هیدروژن می باشد،  4وجود ندارد و کوچک ترین هیدروکربن متان با  2CHاز آنجا که در طبیعت مولکول 

 تئوری برانگیختگی مطرح شد.پس این روش تشکیل پیوند منقضی شد و 

: اوربیتال ها یا زیر الیه هایی که در یک الیه الکترونی قرار دارند از نظر سطح انرژی به هم تئوری برانگیختگی

نزدیک می باشند به طوری که امکان انتقال الکترون از اوربیتال پایین تر به اوربیتال باالتر با جذب گرما از 

 محیط وجود دارد.

در  2Pپر به اوربیتال خالی  2Sبه این تعریف امکان انتقال یکی از الکترون های موجود در اوربیتال با توجه 

 الیه دوم وجود دارد و آرایش کربن بعد از برانگیختگی به صورت زیر می شود:

 

وژن تشکیل پیوند کوواالنسی داده و مولکول اتم هیدر 4حال این کربن با داشتن چهار تک الکترون می تواند با 

 متان را تولید کند.

و پرتونگاری به وسیله آن، دانشکندان قادر شدند که طول  Xبا پیشرفت تکنولوژی و روی کار آمده اشعه 

تعیین کنند. اندازه گیری طول پیوند در مولکول  Xپیوندهای شیمیایی و زاویه پیوندی را توسط دستگاه اشعه 

 هیدروژن طول یکسانی دارند.-شان داد که هر چهار پیوند کربنمتان ن

اوربیتال کربن هم  4با  sاتم هیدروژن از طریق اوربیتال های کروی  4اگر تئوری برانگیختگی صحیح باشد، 

 کروی می باشد. sدمبلی شکل و یک    pتا 3پوشانی کرده اند ولی اوربیتال های کربن شامل 

می باشد. پس انتظار داریم که یکی از  s-pکوتاهتر از طول پیوند  s-sطول پیوندهمان طور که می دانیم 

این را رد می کند و تئوری برانگیختگی زیر سوال می  xهیدروژن کوتاهتر باشد ولی اشعه -پیوندهای کربن

 رود.

 بررسی تشکیل پیوند کوواالنسی در مولکول متان از طریق تئوری اوربیتال مولکولی: 

این تئوری عالوه بر اوربیتال های ساده در اطراف بعضی اتم ها امکان تشکیل نوع دیگری اوربیتال به بر اساس 

 هست که از هم پوشانی اوربیتال های ساده به دست می آیند. هیبریدینام اوربیتال 

ان می در مورد اتم کربن امکان تشکیل سه نوع اوربیتال هیبریدی وجود دارد. اولین نوع آن در مولکول مت

باشد. دانشمندان معتقدند که بعد از برانگیختگی در اتم کربن، اوربیتال های الیه ظرفیت اتم با هم هم پوشانی 

 می کنند و به تعداد برابر با اوربیتال های هم پوشانی شده، اوربیتال هیبریدی تشکیل می دهند.
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به وجود آمده  زیاد اتم غیریکسان با اختالف الکترونگاتیوی اگر پیوند کوواالنسی از اشتراک الکترون بین دو

باشد، چنین پیوندی را قطبی گویند. بر این اساس اگر ممان دوقطبی )گشتاور دو قطبی( پیوندی مخالف 

 ( آن پیوند قطبی است.μ≠0صفر شود )

 ( می باشد.Dیکای اندازه گیری ممان دوقطبی دبای )-

 به عنوان مثال پیوندهای نمایش داده شده در زیر ناقطبی می باشند:
 

Cl-Cl       F-F        H-H      O=O          C-C    C=C          I-I         Br-Br       Si-Si 

 

 و پیوندهای زیر قطبی می باشند:

 
C-O     C=O     C-F      H-F       O-F       B-F       Si-Cl       S-O      P-Br        N-H  

 

 زیر استفاده می شود: برای نمایش قطبی بودن پیوند از سه روش-

δ+ 
C---------Oδ-                

 

 الف                                   ب                                     پ                       

در مدل الف جهت حرکت الکترون را با فلش از سمت اتم با الکترونگاتیوی کم تر به سمت اتم با التکرونگاتیوی  

 بیشتر نشان می دهند. 

در مدل ب که به آن نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی گویند، ابر الکترونی را به صورت کره نمایش می دهند. 

را با کره بزرگ تر و به رنگ قرمز و اتم دیگر را با کره کوچک تر  اتمی که تمایل الکترونگاتیوی بیشتری دارد

 و به رنگ آبی نمایش می دهند.

در مدل پ، بار الکتریکی جزئی را با عالمت دلتا مثبت برای اتم با تمایل کم تر و دلتا منفی برای اتم با تمایل 

 بیشتر نشان می دهند.

الکترون های پیوندی در اطراف آن اتم بیشتر از اتم دیگر عالمت منفی به معنی آن است که احتمال حضور -

 است.

 بررسی شکل و ساختار مولکول ها و قطبیت آنها:

همان طور که قبال اشاره شد، مولکول ها ساختارهای فضایی مختلفی دارند. تعداد الکترون های روی اتم 

 مرکزی و تعداد اتم های متصل به اتم مرکزی، در این زمینه نقشی کلیدی بازی می کند. 

ترکیب رسم ساختار لوئیس  متداولچند روش برای تعیین جفت الکترون روی اتم مرکزی وجود دارد. روش 

می باشد. در این روش ابتدا برای هر مولکول ساختار لوئیس مربوط به آن را رسم می کنیم و سپس با توجه 

 به اطالعات جدول زیر، ساختار مولکول، حدود زاویه پیوندی و قطبیت آن را مشخص می کنیم.
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 مثال غیرقطبی قطبی زاویه شکل مولکول

 2N √ - 180 خطی دواتمی با اتم های یکسان

 HCl - √ 180 خطی دواتمی با اتم های غیر یکسان

سه اتمی و اتم مرکزی فاقد زوج الکترون 

 ناپیوندی و دو اتم دیگر یکسان

 2CO √ - 180 خطی

سه اتمی و اتم مرکزی فاقد زوج الکترون 

 ناپیوندی و دو اتم دیگر غیریکسان

 COS - √ 180 خطی

(SCO) 

الکترون سه اتمی و اتم مرکزی دارای زوج 

 ناپیوندی

 O2H - √  زاویه دار

چهار اتمی و اتم مرکزی فاقد زوج الکترون 

 اتم دیگر یکسان 3ناپیوندی و 

مثلث 

 مسطح

120 - √ 3BF 

 الکترون زوج فاقد مرکزی اتم و اتمی چهار

 غیریکسان دیگر اتم 3 و ناپیوندی

مثلث 

 مسطح

120 √ - 2BFCl 

الکترون نا چهار اتمی و اتم مرکزی دارای زوج 

 پیوندی

 3NH - √ 107 هرمی

 4CH √ - 5/109 چهاروجهی پنج اتمی و اتم های متصل به اتم مرکزی یکسان

پنج اتمی و اتم های متصل به اتم مرکزی 

 غیریکسان

 3CHCl - √ 5/109 چهاروجهی

 است؟: ساختار لوئیس ترکیبات زیر را رسم کنید و مشخص کنید کدام قطبی و کدام ناقطبی مثال

  گوگردتری اکسید                    سیلیسیم تتراکلرید                        دی هیدروژن سولفید

 ناقطبی                                           ناقطبی                                       ناقطبی

 

 



 ww.endbook.netw                                                                                       گروه آموزشی مهندس خلیلی                 

                                                                                

15 
 ورپ دکتر قسامی  -شیمی آلی جامع کنکور ارشد 

هیدروژن بیشتر باشد -پیوند کربن sبیشتر می باشد. هر چه خصلت  sدارد، زیرا پیوند بیرونی دارای خصلت 

خاصیت اسیدی بیشتر است. هیدروژن در کیوبان نسبت به هیدروژن بنزن خصلت اسیدی خیلی بیشتری دارد 

 ن بیرونی می باشد.ژهیدرو-پیوند کربن sآن مشابه با سیکلوپروپان افزایش خصلت که دلیل 

 

آروماتیک شدن در سیستم های آنیونی حلقوی باعث پایداری بیش از حد باز مزدوج اسید شده و خاصیت  

اسیدی را افزایش می دهد. به طور مثال هیدروژن های سیکلوپنتا دی ان به شدت اسیدی هستند و قدرت 

وکربن ها مقایسه شده در جدول زیر خاصیت اسیدی تعدادی از هیدر. اسیدی آنها به اندازه الکل ها می باشد

 عدد کوچک تری باشد، اسید قوی تر خواهد بود. apKاست. هر چه 
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 واکنش های جانشینی رادیکالیآلکان ها و  : دومفصل 

 آلکان ها )هیدروکربن های سیر شده(

ترکیبات آلی یک فرمول مولکولی عمومی دارد که از روی آن می توان فرمول مولکولی اعضای از هر خانواده 

 خانواده را تعیین کرد.

 آلکان ها:فرمول عمومی مولکولی برای 

 

به جای کربن در فرمول عمومی  1کوچک ترین آلکان دارای یک اتم کربن است. بنابراین با جایگزاری عدد 

 می توان فرمول مولکو.لی آن را پیدا کرد:

n=1                 C1H2×1+2                     CH4 

دست می آیند. در جدول زیر سایر اعضا به  سایر اعضای خانواده با قرار دادن اعداد بعدی در فرمول عمومی به

 همراه نام آنها نوشته شده است:

 CnH2n+2 فرمول مولکولی نام هیدروکربن حالت فیزیکی

 

 CH4 n=1 متان گاز

 C2H6 n=2 اتان گاز

 C3H8 n=3 پروپان گاز

 C4H10  n=4 بوتان گاز

 C5H12 n=5 پنتان مایع

 C6H14 n=6 هگزان مایع

 C7H16 n=7 هپتان مایع

 C8H18 n=8 اوکتان مایع

 C9H20 n=9 نونان مایع

 C10H22 n=10 دکان مایع

 

: فرمولی که در آن طریقه اتصال اتم ها بدون در نظر گرفتن جفت الکترون های پیوندی فرمول ساختاری

 نمایش داده می شود.

 رسم فرمول ساختاری در آلکان ها:

خط در اطراف کربن  4ابتدا اتم کربن را به صورت اتم مرکزی نمایش می دهیم. بعد  فرمول ساختاری متان:

 رسم کرده و اتم ها ی هیدروژن را در انتهای هر خط می نویسیم )مدل ساختار لوییس(

CnH2n+2 
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یک باشد ابتدا اتم های کربن را زنجیروار به هم وصل می  وقتی تعداد اتم کربن بیش ازفرمول ساختاری اتان: 

                     کنیم:

کربن های زنجیر، خط  منهای تعداد پیوند با 4است، در اطراف هر کربن به تعداد  4سپس چون ظرفیت کربن 

 کامل شود. 4اطراف هراتم کربن می کشیم تا ظرفیت 

 

 در انتهای هر خط اتم هیدورژن می گذاریم.

 مانند اتان عمل می کنیم:فرمول ساختاری پروپان: 

 

 

 

 فرمول ساختاری بوتان:

 اتم کربن، دارای بیش از یک فرمول ساختاری هستند. 3نکته: آلکان ها با بیش از 

 شود:اولین فرمول ساختاری بوتان مشابه پروپان و اتان رسم می 

 

 

 دومین فرمول ساختاری به روش زیر رسم می شود:

ابتدا یکی از اتم های کربن کم می کنیم. سپس با تعداد کربن باقی مانده یک زنجیر سه کربنه مثل پروپان 

              رسم می کنیم:

سپس کربن چهارم را روی کربن وسط قرار می دهیم: )اگر کربن چهارم را به کربن اول و اخر وصل کنیم 

 کربنی مرحله قبل تکرار می شود( 4همان زنجیر 
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 برسد: 4حال ظرفیت کربن ها را با کشیدن خط کامل می کنیم تا به 

 

 انتهای هر خط هیدروژن می گذاریم:

 

 

 :ها آلکان فیزیکی خواص بررسی

 شده تشکیل هیدروژن و کربن های اتم اتصال از آلکان های مولکول: مولکولی بین جاذبه نیروهای بررسی-الف

 مولکول کل باشند، ناقطبی پیوندها مولکولی در اگر. است ناقطبی تقریبا پیوند یک هیدروژن-کربن پیوند. اند

 ناقطبی، های مولکول سایر مشابه و هستند ناقطبی های مولکول ها آلکان بنابراین. شد خواهد ناقطبی نیز

 .باشد می واندروالسی ضعیف نیروهای آنها، در مولکولی بین جاذبه نیروی

 قوی نیز نیروها این باشد، بیشتر مولکول دو بین تماس چه هر و هستند تماسی نیروهای واندروالسی، نیروهای

 سازنده کربن های اتم تعداد شدن بیشتر و مولکولی جرم افزایش مولکول، اندازه افزایش بنابراین. شوند می تر

  .شود می مولکولی بین جاذبه نیروهای افزایش باعث مولکول

 آلکان در مولکولی بین جاذبه نیروهای کاهش باعث مولکول، دو بین تماس کردن کم دلیل به شدن دار شاخه

 قوی مولکولی بین جاذبه نیروهای زنجیر راست آلکان یکسان، کربن تعداد با آلکان دو بین بنابراین. شود می ها

 .شود می مولکولی بین جاذبه نیروی ترشدن ضعیف باعث ها، شاخه تعداد افزایش .دارد تری

 کنید؟ مقایسه زیر های آلکان در را مولکولی بین جاذبه نیروهای: مثال عنوان به
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 نیز آلکان جوش نقطه باشد، تر قوی ها آلکان در مولکولی بین جاذبه نیروهای چه هر :جوش نقطه بررسی-ب

 .شد خواهد بیشتر

 کنید؟ مقایسه هم با را قبل سوال های آلکان جوش نقطه: مثال عنوان به

 دمای در که طوری به دارند پایینی جوش نقطه بوتان، و پروپان اتان، متان، :اول آلکان ده جوش نقطه بررسی

 بین جاذبه نیروهای افزایش و مولکول اندازه افزایش دلیل به آنها بقیه ولی دارند شکل گازی حالت اتاق

 .باشند می مایع اتاق دمای در و داشته باالتری جوش نقاط مولکولی،

 شدن جاری برابر در مقاومت یا شدن جاری به تمایل عدم :)ویسکوزیته( روی گران بررسی-پ

 و است قیرگرانروتر قیر، و نفت بین مثال. شود می جاری تر سخت باشد، (ویسکوزتر) گرانروتر ای ماده چه هر

 .کند می حرکت و شود می جاری تر سخت شود می ریخته وقتی

 گران مولکولی، بین جاذبه نیروهای افزایش دلیل به شوند بیشتر کربن تعداد و اندازه نظر از ها آلکان چه هر

 .شوند می ویسکوزتر عبارتی به یا کنند می پیدا بیشتری روی

 .کند می پیدا هم بیشتری چسبندگی شود، می ویسکوزتر ای ماده چه هر: نکته

 است؟ (گرانروتر)ویسکوزتر کدام زیر ماده دو بین: مثال

52H25C        62H30C 

 .است کمتر نیز آن فراریت باشد، بیشتر آلکان جوش نقطه چه هر :فراریت ررسیب-ت

 است؟ فرارتر زیر های آلکان از یک کدام: مثال

                                               22H10C                     10H4C 

 از بتوان تا شود می باعث ویژگی این. اند نامحلول آب در بودن ناقطبی دلیل به ها آلکان :حاللیت بررسی: ث

 سطح اندودکردن یا مایع های آلکان در فلزها دادن قرار که طوری به. کرد استفاده فلزها از حفاظت برای آنها

. کند می جلوگیری فلز خوردگی از و شود می فلز سطح به آب رسیدن از مانع آنها، با فلزی وسایل و فلزها

آلکان های  .باشد می موارد این از هایی نمونه قطعات، کاری گریس یا و فلزی های لوله سطح کردن قیراندود

مایع به عنوان حالل های غیر آبی )آلی( کاربردهای زیادی دارند. از جمله هگزان، بنزین )مخلوطی از 

 هیدروکربن ها( و..... آلکان ها به عنوان حل شونده در حالل های آلی حل می شوند.

 دیگر اتم چهار به تراکیاش پیوند چهار با کربن، اتم هر ها آلکان ساختار در :ها آلکان شیمیایی خواص بررسی

 های واکنش انجام به چندانی تمایل ها آلکان دلیل، همین به. هستند سیرشده اصطالح به و بوده متصل

 و ها شش بر آنها استنشاق و شده کمتر آنها بودن سمی میزان تا شود می سبب ویژگی این. ندارند شیمیایی

 .شوند می دم هوای در اکسیژن مقدار کاهش سبب تنها و باشد نداشته چندانی تأثیر بدن
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 :ها آلکان گذاری نام

 آنها گذاری نام و باشند می شاخه دارای ها آلکان مواقع گاهی. شدید آشنا زنجیر راست آلکان ده گذاری نام با

 قراردادی روشی آیوپاک، نام به شیمی مهندسی و شیمی جهانی انجمن دلیل همین به. شود می دشوار و سخت

 .است داده پیشنهاد ها آلکان گذاری نام برای را

 :ها آلکان گذاری نام در آیوپاک روش

 :است شده آورده شده، متصل آلکانی زنجیر به که مهم شاخه چند نام زیر جدول در

 فرمول شاخه نام شاخه فرمول شاخه نام شاخه )استخالف(

 بوتیل )ترسیو بوتیل(-CH3 t- متیل

 
 Br- برمو CH2CH3 (-C2H5)- اتیل

n-پروپیل -CH2CH2CH3 فلوئورو -F 

i-)پروپیل )ایزوپروپیل 
 

 Cl- کلرو

n-بوتیل -CH2CH2CH2CH3 فنیل -Ph 

s-)بوتیل )سکندری بوتیل 
 

 OH- هیدروکسی

i- ایزوبوتیل(بوتیل( 
 

  

 :گذاری نام مراحل

 (اصلی زنجیر) کربنی زنجیر بلندترین انتخاب-ا

 .گیرد تعلق کمتری شماره شاخه به متصل کربن اتم به که سمتی از زنجیر کربن های اتم گذاری شماره- 2

 اصلی زنجیر آلکانی اسم شاخه، اسم-شاخه حاوی کربن شماره :زیر صورت به ترکیب نام نوشتن- 3

 :شود می دیده زنجیر نوع سه زیر آلکان در مثال عنوان به

 



 ww.endbook.netw                                                                                       گروه آموزشی مهندس خلیلی                 

                                                                                

32 
 ورپ دکتر قسامی  -شیمی آلی جامع کنکور ارشد 

 و داده واکنش(Br2Cl ,2ها ) هالوژن با زیاد حرارت یا و( UVخورشید ) فرابنفش نور مجاورت در ها آلکان-ب

 .گیرد می انجام هیدروژن با هالوژن اتم جانشینی

 .باشد می هالید آلکیل واکنش اصلی فراورده-ت

 I2>Br2>Cl2F<<2: باشد می روبرو صورت به ها هالوژن پذیری واکنش ترتیب-ث

 .دهد نمی انجام را واکنش این ید-ج

 .است همراه زیادی جانبی محصوالت تولید با واکنش-ح
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 یا خورشید فرابنفش نور تابش با مرحله این در: شروع یا آغازی مرحله-الف

 رادیکال و شده شکسته هالوژن های اتم بین کوواالنسی پیوند زیاد، حرارت

 .کند می تولید را هالوژن آزاد های

 

 به که است دیگر مرحله دو شامل مرحله این: زنجیر رشد یا انتشار مرحله -ب 

 و شده نزدیک آلکان به رادیکالی هالوژن اتم -1. شود می تکرار زنجیری صورت

 و (متیل مثال این در) آلکیل رادیکال تولید ،حالت گذار یک از گذر از بعد

 کند می کلرید هیدروژن

 

 

 مکانیزم انجام واکنش:

حمله کرده و با  رادیکال متیل تشکیل شده به یک مولکول هالوژن دیگر-2

گرفتن یک اتم هالوژن تبدیل به آلکیل هالید شده و یک رادیکال هالوژن جدید 

 تولید می کند.

 

 

 کرده برخورد هم به آزاد های رادیکال مرحله این در: پایانی یا اختتام مرحله-پ

 بوده ناخواسته محصوالت این از بعضی. کنند می ایجاد را پایداری محصوالت و

 .دنباش می زنجیری واکنش جانبی محصوالت جزو و

 

 رفتن بین از با و شود می انجام حرارت و نور قطع با معموال مرحله این 

 .کند می پیدا خاتمه واکنش ها رادیکال
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 نکات مهم:

  3اتم کربن در آلکان ها چهاروجهی بوده و از هیبریداسیونsp  استفاده می کند ولی کربن رادیکالی

 قرار دارد. pداشته و ساختار مثلث مسطح دارد. تک الکترون نیز دراوربیتال )زیر الیه(  2spهیبریداسیون 

  مرور زمان بین آلکان اولیه و آلکیل هالید با تولید آلکیل هالید اولیه و افزایش غلظت آن در محیط به

رقابت برای از دست دادن هیدروژن و تشکیل رادیکال آزاد به وجود می آید و این امر باعث تشکیل 

محصول جانبی حاوی د واتم هالوژن می شود )در اینجا دی کلرو متان( همین روند تا اتمام هاتم های 

دی کلرومتان تبدیل به کلروفرم و کلروفرم تبدیل به کربن هیدروژن متصل به محصول ادامه می یابد و 

 تتراکلرید می شود.

 

 در ماده این غلظت تا داریم برمی بیشتر استفاده مورد برم یا کلر گاز با مقایسه در را متان اولیه مقدار: حل راه

 .شود تشکیل اصلی محصول عنوان به کلرید متیل و. باشد میدان برنده رقابت در و شده زیاد واکنش محیط

  برای بیان راحت تر واکنش ها از نمودار انرژی پتانسیل نسبت به پیشرفت واکنش استفاده می شود. در

( و Intermediate(، حدواسط )Transition stateاین نمودار سطوح انرژی مواد اولیه، حالت گذار )

 فراورده ها نسبت به هم رسم شده است.
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 در هر مرحله سرعت واکنش ( به انرژی فعال سازی آنaE )اختالف انرژی بین ماده اولیه و حالت گذار( )

 بستگی دارد. هر چه انرژی فعالسازی کمتر باشد سرعت واکنش بیشتر می شود.

حالت گذار یا کمپلکس فعال گونه ای است فرضی و غیر قابل جداسازی که در آن بعضی پیوندها شروع 

. بنابراین شناسایی و جداسازی ه شده می کنند و در قله انرژی پتانسیل قرار داردبه تشکیل و یا شکست

اکثر واکنش های شیمیایی آن و در نتیجه تعیین دقیق سطح انرژی پتانسیل آن امکان پذیر نمی باشد. 

بعداز گذر از حالت گذار تشکیل گونه واقعی و قابل شناسایی به نام حد واسط را می دهند که در سطح 

انرژی پایین تری و نزدیک به حالت گذار قرار دارد. به دلیل امکان تعیین انرژی حدواسط برای تعیین و 

استفاده می شود. بر اساس این اصل هر عاملی که بتواند حالت  اصل هاموندمقایسه سرعت واکنش ها از 

افزایش می دهد. بنابراین  گذار را پایدار کند همان عامل حدواسط را هم پایدار می کند و سرعت واکنش را

اصل برای مقایسه سرعت واکنش می توان با یک تخمین کلی پایداری حدواسط ها را مالک قرار داد. هر 

 چه حد واسط یک واکنش پایدارتر باشد، سرعت آن واکنش بیشتر خواهد بود.

 ( در واکنش های چند مرحله ای، مرحله تعیین کننده سرعتRDS واکنش مرحله ای است ) که آهسته

تر از سایر مراحل اتفاق می افتد و بنابراین سرعت کل واکنش توسط آن مرحله تعیین می شود. در مورد 

، مرحله تعیین تشکیل رادیکال آزاد آلکیلواکنش جانشینی رادیکالی مرحله اول از انتشار زنجیر یعنی 

 کننده سرعت واکنش می باشد.

 های هیدروژن نوع نتیجه در و ها کربن نوع شدن متفاوت دلیل به اتان، و متان از بزرگتر های آلکان در 

 .می شوند تولید هالیدها آلکیلانواع  آنها، به متصل

 

کربن نوع اول کربنی است که فقط به یک کربن دیگر متصل باشد. هیدروژن متصل به این کربن نیز 

شود. در آلکان هایی که بیش از یک نوع هیدروژن دارند، اگر هیدروژن نوع هیدروژن نوع اول نامیده می 

 اول جدا شود تشکیل رادیکال آلکیل نوع اول را می دهند.

کربن نوع دوم به د وکربن دیگر متصل است و هیدروژنی که به این کربن متصل باشد را نوع دوم می 

 دوم تشکیل می شود.نامند. با جدا شدن این هیدروژن، رادیکال آلکیل نوع 

 کربن نوع سوم نیز در اثر از دست دادن هیدروژن نوع سوم تشکیل رادیکال آلکیل نوع سوم می دهد.

 کربن متصل است و بنابراین فاقد هیدروژن برای از دست دادن می باشد. 4کربن نوع چهارم به 

 متیل<نوع اول<نوع دوم<از نظر پایداری:           رادیکال نوع سوم 
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  در بین چند محصول تشکیل شده محصول اصلی، محصولی خواهد بود که تشکیل رادیکال نظر تئوری از

 پایدارتر می دهد.

 در کلردارشدن و دمای اتاق  )فعالیت نسبی( سرعت نسبی جدا شدن هیدروژن های نوع اول و دوم و سوم

 می باشد. 1600-82-1درجه سانتی گراد به ترتیب  127و در برم دار شدن و دمای  5-8/3-1به ترتیب 

 :برای محاسبه درصد محصوالت تشکیل شده از رابطه زیر استفاده می شود 

 تعداد هیدروژن مورد نظر×=سرعت نسبی جدا شدن درصدمحصول

 نسبی فعالیت شوند، تشکیل شده ارائه درصدهای با نظر مورد محصول دو زیر واکنش در سوال: چنانچه

 باشد؟ می گزینه کدام چپ به راست از ترتیب به دوم به سوم نوع هیدروژن

1) 2:1     2 )1:1       3 )1:2         4 )2:3 

 

 

  یعنی تغییر ساختار نمی دهند و کربنی که هیدروژن از دست می  نوارایی نمی کنندرادیکال های آزاد

 دهد رادیکالی می شود.

 شود، استفاده نوری فعال خالص و کایرال آلکیل هالید یک از اگر آزاد، رادیکال جانشینی واکنش در 

دلیل این امر مسطح بودن رادیکال آزاد و امکان حمله از  .شد خواهد نوری فعال غیر راسمیک و محصول

 می باشد: 50:50هر دو سمت به نسبت 

 

 
 

  گزینش باشد  کمترواکنش  سرعتسرعت کلردار شدن به مراتب بیشتر از برم دار شدن می باشد. هر چه

واهد شد و اختالف در درصد  بیشترهالوژن برای انتخاب نوع هیدروژن و نهایتا نوع محصول پذیری 

 محصوالت تشکیل شده نیز بیشتر می شود. پس برم دار شدن با گزینش پذیری بیشتری انجام می شود. 
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واکنش هایی که سوبسترا و واگنشگر در دو فاز جدا از هم قرار دارند، به منظور  درکاتالیزور انتقال فاز: 

نزدیک کردن این دو ماده و امکان انجام واکنش بین آنها، ازموادی استفاده می شود که به دلیل ساختار هم 

یل پیوند جزئی به مواد واکنش دهنده آنها در فاز آلی  وهم در فاز آبی حل می شوند. این مواد قادرند با تشک

 را از یک فاز وارد فاز دیگر کرده وباعث انجام واکنش شوند. به این مواد کاتالیزور انتقال فاز گویند. 

اترهای تاجی )کرونا اترها(، سیکلودکسترین ها و نمک های چهارتایی آمونیوم )مثل تترابوتیل 

 ه کاتالیزورهای انتقال فاز هستند.از جمله مهم ترین دست آمونیوم کلرید(
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 واکنش آلکیل هالیدها با فلزات:

 شامل ترکیباتی تا دهندمی واکنش مشخص، فلزات از برخی با آلی یدیدهای و برمیدها کلریدها، بیشتر

 Orgonaometallic) «فلزیآلی ترکیبات» نام با را ترکیباتی چنین. شوند ایجاد فلز-کربن پیوندهای

Compounds  )اتر در منیزیم فلز با هاهالوآلکان واکنش طریق از معمول طور به هافرآورده این. شناسندمی 

 به ترکیب آلی منیزیم واکنش گر گرینیارد گویند. .شوندمی تولید خشک

 

هوا حمله کرده و تولید پراکسید و این واکنشگر می تواند به عنوان نوکلئوفیل به کربن دی اکسید و اکسیژن 

 کربوکسیلیک اسید کند:

 

 . کندمی تولید هیدروکربن و دهدمی واکنش پروتون از منبعی نوع هر با این واکنش گر به عنوان بازمی تواند
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بنابراین برای تهیه این ترکیبات باید از جو خنثی مثل نیتروژن و آرگون و حالل خشک استفاده کرد. 

 همچنین از آلکیل هالیدهای دارای هیدروژن اسیدی نیز نمی توان معرف گرینیارد ساخت.

 

 ند:ترکیبات آلی لیتیم  و سدیم نیز به همین روش ساخته می شو

                      

 برای تهیه ترکیبات آلی مس به روش زیر عمل می شود:

 

 شود می منفی بار جزئی دارای کربن کربن، و فلز بین کوواالنسی پیوند تشکیل دلیل به فلزی آلی ترکیبات در

 و کرده حمله هالیدها آلکیل جمله از شونده ترک گروه حاوی ترکیبات به نوکلئوفیل عنوان به تواند می و

 می باشد: هاوس-کوریارزان ترین روش برای این کار سنتز  .کند ایجاد را کربن-کربن جدید پیوندهای
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ترکیبات آلی سدیم به علت واکنش پذیری زیاد به محض تشکیل با آلکیل هالید اولیه جفت می شوند و تولید 

 گویند. سنتز ورتزآلکان های متقارن می کنند. به این سنتز، 

 

 

کاهش یافته و تبدیل یا سدیم روی و محیط اسیدی  ات فعال مثلفلزهالیدها می تواند در حضور آلکیل  نکته:

   به آلکان اولیه شوند:

                                              

 

کاربرد دارند. نمونه هایی از واکنش های آلکیل هالیدها به عنوان ماده اولیه برای سنتز انواع مشتقات آلی 

 شامل سوبسترای آلکیل هالیدی را در شمای زیر مالحظه می کنید:
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 واکنش جانشینی نوکلئوفیلی آسیلیکربوکسیلیک اسیدها/ مشتقات آن و : چهارمفصل 

ترین ترکیبات آلی در آزمایشگاه و اندامک زنده می ات آن از فراون ق( و مشتH2RCOکربوکسیلیک اسیدها )

 باشند. انواع گوناگونی از این مشتقات وجود دارند.

 

 

از آنجا که بسیاری از کربوکسیلیک اسیدها جزو نخستین ترکیبات  آلی شناخته شده هستند، تعداد زیادی از 

 اسیدها نام های عمومی دارند:
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 (:RCOXآسیل هالیدها )اسیدهالیدها( )

نام گذاری اسیدهالیدها با نوشتن نام گروه آسیل مربوطه  و اضافه کردن لفظ هالید صورت می گیرد. برای 

می افزاییم  و یا با برداشتن  "یل"را از انتهای نام اسید برداشته و به آن  "یک اسید"نوشتن نام آسیل 

 ن کار انجام می شود.کربوکسیلیک اسید از انتهای نام اسید و گذاشتن لفظ کربونیل ای

 

 (:COR2RCO'اسیدانیدریدها )

انیدریدهای حاصل از کربوکسیلیک اسیدهای ساده و انیدریدهای حلقوی حاصل از دی کربوکسیلیک اسیدها، 

 با جایگزین کردن واژه اسید با انیدرید نام گذاری می شوند.

 

 (:2RCONHآمیدها )

با آمید یا جابه  "یک اسید"یا  "وییک اسید"جایگزین کردن بدون استخالف با –2NHآمیدهای دارای گروه 

 جایی کربوکسیلیک اسید با کربوکسامید نام گذاری می شوند.
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 95ارشد 

 

 

 

 

 

 

 

 




