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شيمی در زندگی

« شیمی در زندگی »
طعم ،بو یا مزه غذاها ،ميوه ها ،ادویه ها ،گياهان دارویی و خوشبوكننده ها به دليل وجود تركيب های آلی در آن هاست .آنتی بيوتيک ها ،داروهاای
مُسكن و تب بر نيز هر كدام دارای یک ماده آلی ویژه ای هستند.
گستردگی و تفاوت خواص فيزیكی و شيميایی تركيب های آلی به دليل آرایش ویژه اتم ها در آن هاست.
گروه عاملی :آرایش مشخصی از اتم هاست كه به مولكول های آلی دارای آن ،خواص فيزیكی و شيميایی منحصر به فردی می بخشد.
ترکیب های آلی اکسیژن دار:
تركيب هایی كه عالوه بر كربن و هيدروژن در ساختار آن ها اتم اكسيژن نيز وجود داشته باشد ،تركيب های آلی اكسيژن دار ناميده می شوند.
آلدهیدها:
نمایش داده می شوند كه در آن  Rمی تواند هيادروژن

) هستند و با فرمول عمومی

آلدهيدها دارای گروه عاملی آلدهيد (
یا آلكيل باشد.
) است كه محلول آبی آن برای نگهداری نمونه های جانوری به كار می رود.
ساده ترین آلدهيد ،فرمالدهيد یا متانال (
بنزآلدهيد یک نمونه از آلدهيدهای آروماتيک است كه در بادام وجود دارد.

کتونها:
كتون ها دارای گروه عاملی كربونيل (
هيدروكربنی (آلكيل) است.

) هستند و با فرمول عمومی

نماایش داده مای شاوند ،كاه در آن  Rو ' Rنمااد سسامت

) است كه به عنوان یک حالل پركاربرد است.
ساده ترین كتون ،استون (
 -5هپتانون ،كتونی است كه در ميخک وجود دارد.
 نكته :در كتون  Rو ' Rنمی تواند هيدروژن باشد ،در این صورت ماده حاصل آلدهيد خواهد بود.
 نكته :آلدهيدها و كتون ها با یک دیگر ایزومر (همپار) هستند و دارای فرمول عمومی

5

هستند.

کربوکسیلیک اسیدها:
) هستند و با فرمول عمومی

كربوكسيليک اسيدها (اسيدهای آلی) دارای گروه عاملی كربوكسيل (
كه  Rمی تواند هيدروژن یا آلكيل باشد.
) است كه به جوهر مورچه نيز معروف است و در بدن مورچه یافت می شود.
ساده ترین كربوكسيليک اسيد ،فرميک اسيد (
استيک اسيد ،اسيد آلی دیگری است كه در سركه یافت می شود.
شير ترش دارای الكتيک اسيد است.
این اسيد دارای گروه عاملی هيدروكسيل ( )OHاست كه در ادامه با آن آشنا خواهيد شد.
ریواس ،ليمو ،پرتقال ،نارنگی و انواع ترشی ها دارای اسيدهای آلی هستند.

نمایش داده می شود

استرها:
نمایش داده میشوند كه در آن  Rمی تواند هيادروژن

) هستند و با فرمول عمومی

استرها دارای گروه عاملی استر (
یا آلكيل باشد اما ' Rحتماً آلكيل است.
ساده ترین استر متيل متانوات است.
طعم و بوی خوش گل ها و ميوه ها به دليل وجود استرها در آن ها است.
مزه آناناس ناشی از اتيل بوتانوات موجود در آن است.

آسپرین جزو معروف ترین داروهاست كه شامل گروه كربوكسيل و استر است( .ساختار آن را به خاطر بسپارید) این ماده
به طور طبيعی در پوست درخت بيد یافت می شود .مصارف آن سابب تساكين درد ،تاب و التهااش مای شاود .مصارف
آسپرین تپش های سلبی و احتمال وسوع سكته را كاهش میدهد .مصرف آسپرین برای افرادی كه به بيماری زخم معاده
مبتال هستند توصيه نمی شود ،زیرا آسپرین سبب خونریزی معده می شود.
الكلها:
) هستند با فرمول عمومی

نمایش داده می شوند كه  Rیک آلكيل است.

الكل ها دارای گروه عاملی هيدروكسيل (
 ) 3است.
ساده ترین الكل متانول (
دومين خانواده الكل ها است كه به عنوان حالل و در مصارف پزشكی كاربرد فراوان یافته است.
اتانول
3
5
بوی گل های رز و محمدی ناشی از مولكول های آلی با گروه عاملی الكلی در آن ها است.
اتـرها:
اترها دارای گروه عاملی اتر (
ساده ترین اتر دی متيل اتر ( 3

) هستند و با فرمول عمومی
 ) 3است.

نمایش داده می شوند كه در آن  Rو ' Rآلكيل هستند.

ترکیب های آلی نیتروژن دار:
آمین ها:
) هستند كه در آن  6تا  3اتم كربن به نيتروژن متصل است.
را در نظر بگيرید كه به جای  ،Hگاروه
است( .در حقيقت می توانيد مولكول آمونياک

آمين ها دارای گروه عاملی آمين (
فرمول عمومی آمين ها به صورت 5 6
آلكيل جایگزین شده است).
 ) 3است.
ساده ترین آمين متيل آمين ( 5
بوی بد ماهی فاسد شده به دليل آزاد شدن مولكول تری متيل آمين است.
آمیدها:
آميدها دارای گروه عاملی آميد (

) هستند فرمول عمومی آميدها به صورت

6

5

است.

) است.
ساده ترین آميد متيل آميد (
كوالر پليمری است كه دارای گروه عاملی آميدی است .این پليمر  4برابر از فوالد هم وزن خود مقاوم تر است .كاوالر در تهياه تاایر اتومبيال ،باال
هواپيما ،سایق بادبانی و جليقه های ضدگلوله به كار می رود.

 توجه :نامگذاری تركيب های آلی غيرهيدروكربنی جزو اهداف كتاش درسی نيست به همين دليل در این جا به آن نمی پردازیم.

