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نامگذاریآلکانهایشاخهدار :

گروهآلکیل :بنيانی است كه با كم كردن یک اتم هيدروژن از یک مولكول آلكان به دست می آید .برای نامگذاری گروه آلكيل بهه اهای هن ونهد
«ان» در آلكان ،ن وند «ایل» قرار داده می شود.
آلكان هایی كه در ساختار آن ها ،اتم كربن به بيش از  1اتم كربن دیگر متصل شده باشد ،آلكان های شاخه دار نام دارند.
-1انتخابزنجیراصلی :زنجيری كه بيش ترین تعداد اتم كربن را داشته باشد ،به عنوان زنجير اصلی انتخاب می كنيم.
 نكته :در صورتی كه دو زنجير اصلی با بيش ترین تعداد اتم كربن واود داشته باشد ،زنجير اصلی زنجيری است كه بيش ترین تعهداد شهاخه را
داشته باشد به عبارت دیگر بيش ترین تراكم شاخه ها را داشته باشد .به عنوان نمونه:

-2شمارهگذاری :زنجير اصلی را از طرفی كه به شاخه فرعی نزدیک تر است شمارهگذاری می كنند .در صهورتی كهه دنهد شهاخه فرعهی داشهته
باشيم ،شمارهگذار ی را از طرفی انجام می دهيم كه با كنار هم گذاشتن شماره ها عدد كودكتری حاصل شود.

در شكل (ب) از كنار هم گذاشتن شماره ها عدد  166حاصل می شود اما اگر از طرف دیگر شمارهگذاری می كردیم عدد  166حاصل می شد.
 نكته :در صورتی كه برای شمارهگذاری  1امكان مشابه واود داشته باشد از سمتی شمارهگذاری می كنيم كه به شاخه ای نزدیک تر باشهد كهه
در حروف الفبای التين مقدم باشد.
شاخه های فرعی متداول و ترتيب حرف اول آن ها در الفبای التين:
 )4رو يل
 )1متيل
 )6یدو
 )6فلوئورو
 )6اتيل
 )1كلرو
 )0برمو
به عنوان نمونه:

نامگذاری :ابتدا شماره كربن شاخه فرعی ،سپن نام شاخه فرعی و در انتها نام آلكان مربوط به زنجير اصلی را می نویسيم.
 -3
 نكته :در صورتی كه تعداد شاخه فرعی مشابه بيش از یک باشد با اسهتفاده از اعهداد یونهانی (دی ،تهری ،و )...تعهداد آن را بعهد از ركهر شهماره
شاخهها می نویسيم.
 نكته :در نامگذاری ،اولویت ،ركر نام شاخه های فرعی بر اساس حروف الفبای التين می باشد .به عنوان نمونه:

 نكته :در صورتی كه برای ساختاری بيش از یک حالت واود نداشته باشد بهتر است از ركر شماره شاخه خودداری نمود .به عنوان نمونه:

 توجه :در صورتی كه نام تركيبی را بدهند و فرمول ساختاری گسترده آن را بخواهند ،كافی است ابتدا زنجير اصلی را با تواه به نهام داده شهده
رسم نمایيد ،سپن شاخه ها را روی آن رسم كنيد.

ايزومرهایساختاری :به تركيب هایی گفته می شود كه فرمول مولكولی یكسان ولی فرمول ساختاری متفاوت دارند و در نتيجه خواص فيزیكی و
شيميایی آن ها با هم متفاوت است.
 توجه :در آلكان های با بيش از  6اتم كربن می توان دند ایزومر یا هم یار را رسم نمود.
روشنقطه-خط :در یكی از روش های نمایش فرمول ساختاری آلكان ها (نقطه -خط) ،يوند بين اتم های كربن بها یهک خهط تيهره و اتهم ههای
كربن با نقطه نشان داده می شوند .در این روش اتم های هيدروژن را نشان نمی دهند .به نمونه های مقابل تواه كنيد.

«آلکنها» 
) دارند آلكن می گویند.
به هيدروكربنهای سيرنشدهای كه یک يوند دوگانه كربن -كربن (
 توجه :واود يوندهای دوگانه و سه گانه سبب سير نشده بودن هيدروكربن ها می شود.
برای نامگذاری آلكن های راست زنجير كافی است كه ن وند «ان» در آلكان ها را برداشته و به اای آن سوند «هِ ن» قرار داد.
ساده ترین آلكن ها ،اتن می باشد( .نام قدیمی آن اتيلن است).
اتن (  ) 1 6ماده هورمون مانندی است كه در بيش تر گياهان واود دارد گواه فرنگی رسيده ،اتن آزاد مهی كنهد .اتهن آزاد شهده از یهک گواهه
فرنگی به نوبه خود مواب «رسيدن» سریع تر گواه فرنگی های دیگر می شود.
در كشاورزی از اتن به عنوان عامل «عمل آورنده» استفاده می كنند ،زیرا اغلب ميوه هها را بها تواهه بهه مشهكلت حمهل و نقهل بهيش از رسهيدن
می دينند و سپن در محل توزیع در اتاقک هایی به كمک گاز اتن آن ها را به عمل می آورند.

