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به انم خدا
جزوه شیمی یازدهم فصل اول

شیمی آلی

بخش سوم

جمالت حفظی:
 نفت خام یکی از سوخت های ف سیلی ا ست که به شکل مایع غلیظ سیاه رنگ یا قهوهای متمایل به سبز از دل زمین بیرونکشیده میشود.
  2نقش اساسی نفت خام در دنیای کنونی: -1منبع تامین انرژی
 -2ماده اولیه برای تهیه بسیاری از مواد و کاالهای صنایع گوناگون
 کاربردهای نفت خام%50
سوخت در
وسایل
نقلیه
مواد
آرایشی

شوینده

پارچه

الیاف

الستیک

مواد
منفجره

پالستیک

رنگ

کمتر از
 %10برای
تولید مواد

نفت خام

حدود %40
برای تامین
گرما و انرژی
الکتریکی

مخلوطی
شامل انواع
زیادی از
هیدروکربنها

 تفاوت در رفتار هیدروکربن ها به علت تفاوت در سااااختار آنها اسااات .همچنین شااامار اتم های کربن نقش مهمی در رفتارهیدروکربنها دارد .با تغییر تعداد اتمهای کربن ،اندازه و جرم مولکولهای تغییر مییابد و در پی آن نیروی بین مولکولی ،نقطه
جوش ،گرانروی ،و  ...تغییر مییابد.
 اتم کربن میتواند با اتم عنصرهای هیدروژن ،اکسیژن(گروههای عاملی صفحه  )15و نیتروژن (آمین و آمید) و  ...به شیوههایگوناگون متصاال شااده و مولکول شاامار زیادی از مواد مانند کربوهیدراتها ،چربیها ،آمینواساایدها ،آنزیمها ،پروتئینها و  ...را
بسازد.
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 -از آنجایی که اتم کربن در آلکانها چهار پیوند خود را با چهار اتم دیگر تشااکیل داده

میزان سمی بودن کمتر

اساات ،بنابراین آلکانها تمایل چندانی به انجام واکنشااهای
شیمیایی ندارند.

استنشاق آن بی تاثیر بر ریه انسان

پس

تنها سبب کاهش میزان اکسیژن دم میشود

 فرآورده پتروشیمیایی :ترکیبات ،مواد و وسایل گوناگون که از نفت یا گاز طبیعی به دست میآیند.برخی
نمکها به
مقدار کم

مقدار اسید و نمک
در نواحی گوناگون
متفائت است.

مواد
موجود در
نفت خام

اسیدها به
مقدار
بسیار کم

هیدروکربنها
ی گوناگون
افزایش

بنزین و
خوراک پتروشیمی

گرانروی

نفت سفید
افزایش

گازوئیل

ارزش
اقتصادی

نفت کوره
 پس از جداکردن نمکها و اسیدها نفت خام را پاالیش میکنند .در واقع با استفاده از روش تقطیر جز به جز هیدروکربنهارا به صورت مخلوطهایی با نقطه جوش نزدیک به هم جدا کرده.
ورود به برج
تقطیر از
قسمت پایین

جداسازی مخلوط
هیدروکربنهایی با نقطه
جوش نزدیک به هم

در هر طبقه مخلوطهایی
با نقطه جوش نزدیک
جدا میشوند

بخار از بین سینی ها
از پایین به باال حرکت
کرده و سرد میشود

نفت خام را گرما
داده تا بخار شود

پاالیش به
روش تقطیر
جز به جز

جدا سازی
نمکها و اسیدها
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بیرنگ

بی بو

متان
CH4

سبک

میزان بیش از
 %5خطر انفجار

طول عمر
ذخایر 500
سال

استخراج
سخت
انفجار

1

•انفجار معدن به اغلب علت تجمع متان بیش از
مقدار  %5در هوای معدن .راه مقابله استفاده از تهویه
مناسب و قوی است.
ریزش
2
•فرو ریختن معدن
مرگ

یک نوع
سوخت
فسیلی

ذغال سنگ
VS
بنزین
گونه های
آالیندگی
بیشتر از
بنزین

NO2

3

•در  100سال اخیر بیش از پانصدهزار نفر در معادن
ذغال سنگ جان باخته اند

ارزش
سوختی
کمتر از
بنزین
مقدار کربن
دی اکسید
تولیدی
بیشتر از
بنزین

SO2

 -1شستشو ذغال سنگ به جهت حذف
گوگرد و دیگر ناخالصیها

دو روش
بهبود کارایی
ذغال سنگ

 -2به دام انداختن گاز گوگرد
دی اکسید طبق واکنش زیر

واکنش

CO
,CO2

 H2Oفرآورده دیگر حاصل از سوختن
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هیدروکربن ها:
اتم کربن ،به علت وجود چهار الکترون تک در ساااختار الکترون نقطه خود ،توانایی برقرار کردن چهار پیوند را دارد .همچنین اتم
های کربن ،تمایل شدیدی به برقراری پیوند (یگانه و دوگانه و سه گانه) با هم ،و تشکیل زنجیره ها و حلقه های کربنی را دارند.
به همین دلیل میتواند میلیونها ترکیب متفاوت را تشکککیل دهد به دساااته از از مواد شااایمیایی که فقط از کربن و
هیدروژن تشاااکیل شاااده اند ،هیدروکربن میگویند.
ه یدروکربن ها بخش ع مده ن فت و گاز طبیعی را
تشکیل می دهند.

هیدروکربن های حلقوی گونه ای از هیدروکربن ها هسااتند که زنجیره آنها
ابتدا و انتها نداشته و کربن ها به صورت حلقه به هم وصل شده باشند.

آلکان ها:
د سته ای از هیدروکربن ها که در ساختار آن تمام کربن ها به کربن ،یا هیدروژن مت صل شده اند ،و کربن ها فقط با پیوندهای
یگانه به یکدیگر متصل شده باشند .فرمول عمومی الکان ها به صورت ......................است n .میتواند هر عدد طبیعی باشد.
چند مورد از موارد زیر از خانواده آلکانها است؟
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تغییر خواص آلکان ها با افزایش تعداد کربن:
با تغییر تعداد اتمهای کربن ،اندازه و جرم مولکولهای تغییر مییابد و در پی آن نیروی بین مولکولی ،نقطه جوش ،گرانروی ،و
 ...تغییر مییابد .به عبارت دیگر با افزایش تعداد کربن در آلکان ها ،مولکول ها ساانگین تر شااده ،در نتیجه نیروی بین مولکولی
آنها افزایش می یابد .این افزایش نیروی بین مولکولی سبب :
 -1افزایش نقطه جوش
 -2کاهش میزان فرار بودن
 -3افزایش گرانروی می شود.
خاصیب فرار بودن :به میزان تمایل تبخیر یک مایع ،در دماهای پایین تر از نقطه جوش ،میزان فرار بودن می گویند.
گرانروی :به میزان عدم تمایل یک مایع برای جاری شدن ،گرانوری یا ویسکوزیته می گویند.
تذکر:

نکته :1در صورت ثابت ماندن تعداد کربن ،با افزایش شاخه های فرعی ،نقطه جوش آلکان ها کاهش می یابد.
مثال :نقطه جوش دو ترکیب زیر را باهم مقایسه کنید:

نکته :2چهار آلکان اول ( متان ،اتان ،پروپان و بوتان ) در دمای اتاق به حالت گاز
هستند.
مثال :فرمول آلکانهایی که در دمای اتاق به صورت گاز هستند را بنویسید:
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و

توجه :آلکان ها به علت قطبی بودن در آب نامحلولند .پس میتوان از آنها برای محافظت از فلزات اساااتفاده کرد .چطوری؟ با
قرار دادن فلزات در آلکانهای مایع یا اندود کردن سطح فلزات و و سایل فلزی با آنها ،میتوان مانع از ر سیدن آب به سطح فلز
شد ،و درنتیجه از خوردگی فلز جلوگیری میشود.
آلکان ها به دو دسته  -1بدون شاخه و  -2شاخه دار تقسیم میشوند.
به نظر شما کدوم آلکان شاخهدار و کدام بدون شاخه است؟

آلکان های بدون شاخه فرعی:
آلکان هایی هستند که در زنجیره آنها ،هر کربن حداکثر به یک یا دو کربن دیگر متصل باشد.
مثال:

نامگذاری آلکان های بدون شاخه:
اصول نامگذاری آلکان های بدون شاخه ،بر پایه تعداد کربن آنها و اعداد رومی پایه گذاری شده است.

به جز  4آلکان اول که نام های خاص دارند ،بقیه آلکان ها با اضافه کردن
پسوند " آن " به آخر عدد رومی مربوط به تعداد کربن آنها نامگذاری می شوند.

عدد

نماد

نام

1

I

منو

2

II

دی

3

III

تری

4

IV

تترا

5

V

پنتا

6

VI

هگزا

7

VII

هپتا

8

IIX

اوکتا

9

IX

نونا

10

X

دکا
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آلکان های شاخه دار:
دسته ای از آلکان ها که در زنجیره کربنی آنها حداقل یک کربن را بتوان یافت که به سه یا چهار کربن دیگر وصل باشد.
مثال:

نامگذاری آلکان های شاخه دار:
گام نخست :انتخاب زنجیره اصلی :بلندترین زنجیره کربنی ممکن ،که اگر با خودکار از روی کربن های آن عبور کنیم ،از روی
هیچ کربنی  2بار نگذریم
انتخاب صحیح:

انتخاب اشتباه:

گام دوم :م شخص کردن شاخه های فرعی :هرآنچه که داخل زنجیره ا صلی قرار ندا شته با شد ،شاخه فرعی یا گروه آلکیل نام
دارد.
مثال :گروه آلکیل را در آلکانهای شاخهدار زیر مشخص کنید:

تبصره :برای نامگذاری شاخه های فرعی ،مانند آلکان های راست زنجیر عمل می کنیم ،فقط پسوند (آن) را حذف کرده
و به جای آن از پساااوند (ایل) اساااتفاده میکنیم .فرمول عمومی آلکیلها به
صورت  .............است.
اتیل و پروپیل را به صورتهای زیر نیز نمایش میدهند:
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گام سوم :شماره گذاری زنجیره ا صلی :از هر دو طرف ،زنجیره ا صلی را شماره گذاری میکنیم .شماره گذاری مورد قبول ا ست
که با کوچکترین عدد به شاخه فرعی برسد ( .اگر در عدد اول هر دو شماره گذاری برابر شدند ،دومین عدد رو مقایسه میکنیم و
) ...
مثال :زنجیره اصلی ترکیبات زیر را به روش صحیح شمارهگذاری کنید.

گام چهارم :نوشتن نام آلکان شاخه دار :به مثالهای زیر دقت کنید
مثال:

نکته :زمانی که از یک شاخه فرعی بیش از یکی داشته باشیم ،عالوه بر شماره کربنهای مربوط به شاخه فرعی ،تعداد آنها نیز با
استفاده از اعداد رومی باید ذکر شود.
مثال:

نکته :زمانی که روی یک کربن از زنجیره اصلی دو شاخه فرعی مشابه وجود داشته باشد به صورت زیر عمل می کنیم.
مثال:

پس شااماره کربن که شاااخه فرعی روی آن قرار گرفته را دو بار تکرار کرده و تعداد شاااخه فرعی را با عدد رومی مشااخص می
کنیم.
مثال:
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نکته :در صورتی که چند شاخه فرعی متفاوت در آلکان شاخه دار وجود دا شته با شد ،برای رعایت تقدم و تاخر ذکر شاخه های
فرعی باید به نام التین آنها توجه کرد Ethyl .و  Methylدر الکان فوق به علت تقدم حرف  Eدر زبان انگلیسی نسبت به  Mبه
صورت زیر نامگذاری می شود.
مثال:

هلو برو تو گلو :اگر برای مقایسااه تقدم و تاخر (کی اول بیاد کی دوم) شاااخه های فرعی مشااکل دارید ،برای کنکور حفظ
ترتیب زیر میتونه کار رو براتون راحت کنه!
اول برومو()Br

دوم کلرو()Cl

سوم اتیل

چهارم متیل

پنجم پروپیل

نکته :در صورت قرار گرفتن هالوژن ها به عنوان شاخه فرعی ،با اضافه کردن پسوند "و" در انتهای آن نامگذاری می شود.
مثال:

نکته :درصورتی که  2زنجیر را میتوانستیم به عنوان زنجیره اصلی انتخاب کنیم ،انتخابی صحیح است که منجر به تولید شاخه
های فرعی بیشتری شود.
مثال:

نکته :در شماره گذاری زنجیره اصلی در صورت برابر شدن عدد تولید شده ( در صورت شماره گذاری از هر دو طرف )  ،سعی
می شود عدد کوچکتر به گروهی آلکیلی تعلق گیرد که نام آن زودتر ذکر می شود.
مثال:
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هشدار!
هرگاه در نامگذاری آلکان ها به موارد زیر برخورد کردید ،قطعا در یکی از مراحل نامگذاری اشتباه کرده اید.
الف ) -1اتیل

ب ) -1متیل

ج ) -2اتیل

در واقع در آل کان ها هیچ گروه آلکیلی روی کربن اول ( یا کربن آخر) قرار نمیگیرد .اگر در حین نام گذاری به این مشااا کل
برخوردید ،قطعا شاخه مذکور جز زنجیره اصلی بوده است
اگر گروه اتیل روی کربن دوم باشد ،باز هم در انتخاب زنجیره اصلی اشتباه رخ داده است.
مثال:

توجه :بدیهی است که گروه های کلرو و برومو می توانند روی کربن شماره  1قرار بگیرند.
مثال:

نکته :یادمان باشد به گونه ای زنجیره اصلی را انتخاب کنیم که گروه کلرو و برمو روی زنجیره اصلی قرار بگیرد.
مثال:

تمرین:
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انواع نمایش آلکان ها:

مثال مهم :ترکیب زیر را نامگذاری کرده و فرمول مولکولی آن را بنویسید.

آلکن ها:
گروهی از هیدروکربن ها ،که تنها تفاوت آنها با آلکان ها ،وجودیک پیوند دوگانه کربن-کربن در زنجیره ا صلی آنها ست .به علت
وجود این پیوند دوگانه کربن-کربن ،به آنها هیدروکربن ساایر نشااده می گویند .وجود این پیوند دوگانه ساابب شااده تا
آلکنها به جای چهار اتم به سه اتم دیگر متصل شده باشند و ناپایدارتر از آلکانها باشند و میل بیشتری به انجام واکنش داشته
باشند .فرمول عمومی آلکن ها به صورت ...................می باشد.

نکته :اولین عضو خانواده آلکن ها دو کربن داشته و اتن نام دارد .که در گذشته به آن اتیلن هم گفته میشد.

عضو نخست
خانواده آلکن
ها

اتن یا
اتیلن
در کشاورزی از آن به
عنوان گاز عمل آورنده
استفاده میشود.

سبب سریعتر رسیدن
میوه نارس میشود

سنگ بنای صنایع
پتروشیمی

زیراحجم انبوهی از
مواد گوناگون از آن
تولید میشود

موز و گوجه فرنگی
رسیده آن را آزاد
میکند
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نامگذاری آلکن ها:
از این بخش طبق کادر حاشیه صفحه  38کتاب درسی نباید در ارزش یابی ها سوال طرح شود .اما چون صفحه  39کتاب چند
آلکن راست زنجیر را با نام ذکر کرده ،مجبور به توضیح این مطلب هستیم.

نامگذاری آلکن های بدون شاخه:
گام اول :مانند آلکان ها ابتدا تعداد کربن را شمرده و آن را با عدد رومی مربوط و پسوند (  ِ-ن ) نامگذاری می کنیم.
گام دوم :شااماره کربنی که پیوند دوگانه دارد ،باید ذکر شااود .برای این کار زنجیر کربنی از ساامتی شااماره گذاری میشااود که
کربن دارای پیوند دوگانه عدد کمتری را به خود اختصاص دهد.
مثال:

نکته :اگر موقعیت پیوند دوگانه روی کربن ،تفاوتی در نامگذاری آلکن ایجاد نکند ،شماره آن نوشته نمی شود.
مثال:

تولید الکل از آلکن ها:
همانطور که گفته شد ،مرتبه دوم پیوند کربن-کربن ،در آلکن ها پایدار نبوده و تمایل زیادی به شک سته شدن ،و برقراری پیوند
جدید با اتم های دیگر دارد .آلکن ها در واکنش با آب ،در مجاورت اسید سولفوریک (اسید سولفوریک کاتالیزگره) به صورت
زیر واکنش می دهند:

در این واکنش ،مرتبه دوم پیوند کربن-کربن در آلکن می شکند ،و پیوند یکی از هیدروژن های آب نیز شکسته شده و  Hو OH
جذب آلکن میشاااوند ،و آلکل را به وجود می آورند .الکل ها هیدروکربن هایی با یک یا چند گروه عاملی هیدروکسککیل
( )OHهستند
مثال :ساختار الکل بدست آمده از آلکن زیر را رسم کنید:
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اتانول در مقیاس صنعتی به همین روش

الکل
2کربنی

تولید میشود.

بیرنگ

فرار
اتانول
به هر نسبتی
در آب حل
میشود

ضد عفونی
کننده در
بیمارستان

C2H5OH

مهمترین
حالل
صنعتی

تهیه مواد
دارویی،
بهداشتی،
آرایشی

نامگذاری الکل ها راست بدون شاخه:
همانند آلکن های بدون شاخه نامگذاری می شوند ،با این تفاوت که در انتها از پ سوند –ُ ل قرار میگیرد .و اگر عامل هیدروک سیل
روی کربنی جز کربن اول قرار بگیرد ذکر شااماره آن کربن الزامیساات .فرمول عمومی الکلهای تک عاملی به صااورت ..............
است.
مثال:

نکته :اگر موقعیت گروه عاملی هیدروکسیل روی کربن ،تفاوتی در نامگذاری الکل ایجاد نکند ،شماره آن نوشته نمی شود
مثال:

هالوژن دار کردن آلکن ها:
آلکن ها با هالوژن ها مخصوصا کلر و برم و ید واکنش داده و آلکان دیهالوژن دار تولید میکنند.

کاربرد  :این واکنش جهت شناسایی وجود آلکن ها در یک مخلوط استفاده میشود .به این صورت که ماده مجهول را وارد ظرفی
حاوی گاز برم کرده ،در صورت کمرنگ شدن برم ،مشخص میشود ترکیب ما سیر نشده بوده است.
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نکته :همواره در ماده ای که از این واکنش بدست می آید دو اتم هالوژن به دو کربن متوالی متصل هستند.
تذکر :ممکن است آلکان هالوژن داری وجود داشته باشد که هالوژن هایش به دو کربن متوالی متصل نباشد.
مثال پانزدهم :کدامیک از مواد زیر را نمیتوان از واکنش هالوژن دار کردن آلکن ها بدست آورد؟

نکته :البته آلکنها با هالیدهای هیدروژن هم واکنش داده و به صورت زیر آلکان تک هالوژن تولید میکنند.

هیدروژن دار کردن (سیر کردن) آلکن ها:
آلکن ها در واکنش با گاز هیدروژن در شرایط منا سب با شک ستن مرتبه دوم پیوند کربن-کربن ،هیدروژن را جذب کرده و به
آلکان تبدیل می شوند.

مثال :نام آلکان سیر شده از آلکن را بنویسید:

آلکین ها:
د سته ای از هیدروکربن ها که در زنجیره کربن خود یک پیوند سه گانه کربن-کربن دا شته با شند .از آنجایی که مرتبه سوم
پیوند کربن-کربن ،از مرتبه دوم پیوند کربن-کربن هم ضعیف تر است ،پس آلکین ها به نسبت آلکان ها و آلکن ها واکنش
پذیرتر و اصطالحا سیر نشده تر هستند فرمول عمومی آلکین ها به صورت ..................است .برای نامگذاری آلکین ها دقیقا
همانند آلکن ها عمل می کنیم ،تنها به جای پسوند ِ-ن از پسوند ین استفاده میکنیم.
مثال:
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اولین آلکین
با  2کربن و
 2هیدروژن

برشکاری
فلزات به
وسیله سوختن

نکته بسیار مهم تستی

اتین یا
استیلن
C2 H 2

جوشکاری
کاربید به
وسیله سوختن

کم اتم ترین
هیدروکربن
با مجموع 4
اتم

نکته :هیچ شااااخه فرعی روی کربن هایی که در یک آلکین پیوند ساااه گانه دارند ،قرار نمیگیرد( .چون هر کربن تنها می تواند
چهار پیوند برقرار کند).
مثال:

همپار (ایزومر)
ایزومرها مولکول هایی با فرمول یکسان اما ساختار های متفاوت می باشند.
مثال :کدام یک از ترکیبات زیر باهم همپار هستند؟

نحوه رسم همپارهای مختلف یک آلکان:
 -1رسم زنجیره اصلی شامل کل کربن ها
 -2رسم زنجیره اصلی با یک کربن کمتر و قرار دادن یک شاخه متیل روی کربن های مختلف زنجیره اصلی
 -3رسم زنجیره اصلی با دو کربن کمتر و قرار دادن دو شاخه متیل روی کربن های مختلف زنجیره اصلی
..... -4
 -5رسم زنجیره اصلی با دو کربن کمتر و قرار دادن یک شاخه اتیل روی کربن های مختلف زنجیره اصلی
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 -6ر سم زنجیره ا صلی با سه کربن کمتر و قرار دادن یک شاخه متیل و یک شاخه اتیل روی کربن های مختلف زنجیره
اصلی
..... -7
نکته :توجه داشته باشید در زمان رسم همپار های مختلف ،آلکان های تکراری تولید نکنید!
نکته :متان و اتان و پروپان هرکدام تنها یک ایزومر دارند.

نکته :بد نیست تعداد ایزومتر های زیر را حفظ کنیم:
 2 C4H10تا
 3 C5H12تا
 5 C6H14تا
 9 C7H16تا
مثال :همپارهای دو آلکان با فرمول ..................و....................را رسم کنید:
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هیدروکربن های حلقوی:
زنجیره کربنی در این هیدروکربن ها به صورت حلقه بوده و به دو دسته معروف آنها سیکلو آلکان ها و سیکلو آلکن ها می باشند.
نامگذاری سیکلو آلکان ها ،شبیه آلکان ها ا ست ،و سیکلو آلکن ها نیز شبیه آلکن ها نامگذاری می شوند و تنها در پ شت نام
حلقه اصلی پیشوند سیکلو قرار می گیرد.
مثال:

فرمول عمومی ساایکلوآلکان ها به صااورت..................و ساایکلوآلکن ها (که تنها یک پیوند دوگانه در حلقه خود دارند) به صااورت
 .............می باشد.

نکته:آلکن ها و سیکلو آلکان های هم کربن به علت یکسان بودن فرمول مولکولی ایزومر همدیگر هستند.

خانواده آروماتیک ها:
به گروهی از هیدروکربن ها که در ساااا ختار خود حداقل یک حلقه بنزنی داشاااته باشاااند آروماتیک گفته می شاااود .بنزن با
فرمول ............و نفتالن (ضاااد بید برای نگهداری لباس و فرش در زمان های قدیم) با فرمول.....................دو عضاااو معروف از این
خانواده بزرگ هستند که شکل آنها به صورت زیر است.

نکته :توجه داشته باشید  2کربن میانی دارای پیوند دوگانه نمیباشد.
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گروه های عاملی اکسککی ن دار :این گروه ها نقش تعیین کننده ای در خواص ترکیبات آلی دارند .مهمترین گروه های
عاملی به شرح زیر میباشند:
نام گروه عاملی فرمول ساختاری

نام خانواده

مثال

هیدروکسیل

الکل

اتانول

..............

اتر

اتر

دی متیل اتر
متوکسی متان

.............

آلدهید

آلدهید

استالدهید
اتانال

..............

کربونیل

کتون

استون
پروپانون

...............

کربوکسیل

کربوکسیلیک استیک اسید
..............
اسید
...............

.............

متیل استات
.............

.............

استر

استر

فرمول ساختاری

تعداد کربن اولین
عضو خانواده

ترکیبات آلی با گروه های عاملی مشابه خواص مشابهی دارند و خود این گروه های عاملی باعث تغییر خواص ترکیبات آلی می
شود.
مثال:
-2پنتانون

پنتالدهید
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در دو مثال صفحه قبل هر دو دارای فرمول مولکولی یکسان  C5H10Oبوده اما ساختار و خواص متفاوتی دارند .این دو مولکول
ایزومر (همپار) برای مولکول  C5H10Oهستند.
مثال :فرمول عمومی تمامی خانواده های هیدروکربنی صفحه  14را بنویسید:

مثال بسیار مهم :در بین ترکیبات آلی که با آنها آشنا شده اید کدام خانواده ها ایزومر هم هستند؟

جمعبندی همه گروههای عاملی:
 )1آلکنی
 )2آلکینی
 )3سیکلو یا حلقه
 )4بنزنی
 )5هیدروکسیل
 )6اتری
 )7آلدهید
 )8کتون
 )9کربوکسیل
 )10استر
 )11آمین
 )12آمید
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نکته :برای بدست آوردن تعداد هیدروژن در فرمول مولکولی ترکیبات آلی با گروههای عاملی متفاوت به صورت زیر عمل می-
کنیم.
 -1ابتدا تعداد کربنها و اکسیژنها را شمرده و فرمول را به صورت  .......................مینویسیم که  nتعداد کربن و  xتعداد اکسیژن
است.
 -2سپس به ازای هر یک از گروههای عاملی آلدهیدی ،کتونی ،اسیدی ،استری ،آلکنی ،حلقه سیکلو ،به تعداد  2اتم هیدروژن از
فرمول اصلی کم میکنیم.
 -3به ازای هر گروه آلکینی  4اتم هیدروژن کم میکنیم.
 -4گروههای اتری و هیدروکسیل در تعداد هیدروژن تاثیری ندارند.
 -5حضور نیتروژن ،دقت بیشتری برای محاسبه را ایجاب میکند.
مثال:
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