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فصل 1
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ثیَهَلکَلْبی لغجی آلی ٍ غیز آلی زر علَلْبی سًسُ فوستبً زر یک هحیظ آثی ٍخَز زاؽتِ ٍ ٍاکٌؼ اًدبم هی زٌّس .آة کِ هَلکَل
حبئش اّویت ثزای حیبت ثِ ؽوبر هی رٍز  ،ثیَهَلکَلْبیی اس لجیل اعیسّبی ًَکلئیک  ،پزٍتئیٌْب ٍ کزثَّیسراتْب را اس عزیك تؾکیل
پیًَسّبی ّیسرٍصًی ثب گزٍّْبی فولکززی لغجی ایي هَلکَلْب  ،حل کززُ ٍ ذقَفیبت آًْب را تغییز هی زّس.
زر حبلت خبهس ّز هَلکَل آة ثب چْبر هَلکَل زیگز
ّوزاُ اعت ٍ زر ٍضقیت هبیـ ایي تقساز لسری
کوتز(کوتز اس  3/5هَلکَل) هی ؽَز.ثٌبثزایي  ،ثسٍى زر
ًؾز گزفتي هبّیت گذارای ٍاکٌؾْبی ثیي هَلکَلی زر
آة  ،عبذتوبى هبکزٍهَلکَلی آة ثیؼ اس آًچِ تقَر
هی ؽَز ثِ عبذتوبى ید ؽجبّت زارز.
ثب تَخِ ثِ هؾرقبت زٍ لغجی آة  ،ارتجبط هتمبثلی ثِ
فَرت هٌؾن ٍ ثب ؽکل ٌّسعی زلیك ثیي آًْب ثزلزار
هی ؽَز کِ ایي ؽکل هزثَط ثِ حبلت ٌّسعی زاذل هَلکَل آة اعت.
تساذل فول الکتزٍاعتبتیک ثیي ّغتِ ّیسرٍصى یک هَلکَل آة ٍ خفت الکتزٍى غیزپیًَسی هَلکَل زیگز آة  ،پیًَس ّیسرٍصًی ًبم
زارز .پیًَس ّیسرٍصًی زر همبیغِ ثب پیًَس کٍَاالى ثغیبر ضقیف اعت .ثزای ؽکغتي یک پیًَس ّیسرٍصًی زر آة هبیـ  4/5کیلَکبلزی
ثِ اسای ّز هَل اًزصی هَرز ًیبس اعت.
ایي همسار اًزصی حسٍز  4زرفس اًزصی السم ثزای گغغتي پیًَس  O-Hزر هَلکَل آة اعت 110( .کیلَکبلزی زر ّزهَل)
غلؾت هحلَلْب )(Concentration of Solutions
هبیـ یکٌَاذت حبفل اس حل ؽسى یک خغن حل ؽًَسُ ( هبیـ  ،خبهس  ،گبس) زر یک حالل را هحلَل ) (Solutionsگَیٌس ٍ همسار
یب تقساز هَلکَل گزم اس خغن حل ؽًَسُ زر هحلَل را غلؾت ) (Concentrationآى خغن هی گَیٌس.
ّزگبُ غلؾت خغن حل ؽًَسُ زر هحلَل کن ثبؽس  ،هحلَل را رلیك هی ًبهٌس ٍ چٌبًچِ هحلَل زارای همسار کبفی اس خغن حل ؽًَسُ
ثبؽس  ،ثِ عَری کِ زر حدن ٍ فؾبر هقیي ثیؼ اس ایي همسار زر هحلَل حل ًؾَز  ،آى را هحلَل اؽجبؿ ؽسُ (Saturated
) Solutionگَیٌس .هحلَل فَق اؽجبؿ ) (Super Satuationهحلَلی اعت کِ هیشاى خغن حل ؽًَسُ زر آى ثیؼ اس همسار السم
ثزای اؽجبؿ ؽسى اعت.
اوًاع محلًلُا:
 -1هحلَلْبی ًزهبل
هحلَلْبی ًزهبل  ،هحلَلْبیی ّغتٌس کِ زر ّز لیتز آًْب یک اکی ٍاالى گزم ( ؽزفیت خغن ٍ /سى هَلکَلی خغن) اس خغن حل ؽًَسُ
هَخَز اعت .هحلَل یک ًزهبل اعیس کلزیسریک ) (HClثزاثز ثب  36/5 / 1گزم ٍ هحلَل یک ًزهبل اعیس عَلفَریک )(H2SO4
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 98 / 2گزم اعیس زر ّزلیتز زارز .هحلَلْبی  N / 2 ٍ N / 10 ، 3N ، 2Nثِ تزتیت  2ثزاثز  3 ،ثزاثز  ،یک زّن ثزاثز ٍ ًقف همسار
اکی ٍاالى گزم ( ؽزفیت ٍ /سى هَلکَلی ) اس آى هبزُ را زر ّز لیتز زارز.
ً Nؾبى زٌّسُ ًزهبلیتِ اعت.
E=M/n
زرایي فزهَل ٍE : ،سى اکی ٍاالى ٍM : ،سى هَلکَلی ٍ  n :تقساز ّیسرٍصى یب گزٍُ ّیسرٍکغیس زر یک اعیس یب ثبس لَی اعت.

ثزای عبذتي ًزهبلْبی ضقیف اس هحلَلْبی لَیتز ،اس فزهَل سیز اعتفبزُ هی ؽَز :
N1V1 = N2V2
 V1 ٍ N1ثِ تزتیت ًزهبلیِ ٍ حدن هحلَل اٍلیِ ٍ ً V2 ٍ N2زهبلیتِ ٍ حدن هحلَل ثبًَیِ اعت.
هثبل :چٌس هیلی لیتز اس هحلَل  2Nاعیس کلزیسریک ثزای عبذتي  500 mlاس هحلَل ً 0/1زهبل ّوبى اعیس السم اعت؟
N1V2 = N2V2
2 × V1 = 1 / 10 × 500
V1= 500 / 2 = 25 ml
هحلَلْبی ًزهبل را هحلَلْبی اکی ٍاالى هی گَیٌس چَى حدوْبی هغبٍی یک هحلَل ًزهبل اعیس ٍ ثبس ّوسیگز را ذٌثی هی کٌٌس.
اگز همسار خغن حل ؽسُ ثز حغت هیلی گزم زر لیتز ثبؽس ایي هحلَلْب را  ،هحلَلْبی هیلی اکی ٍاالى زر لیتز هی ًبهٌس(mEq / l ).
هثالً ثزای اعیس کلزیسریک :
1 Eq = 36/5 / 1
1 mEq = 36/5 × 10-3 / 1
1000 mEq = 1 Eq
اگز همبزیز فَق زر یک لیتز حالل ثبؽس آًْب را  ٍ Eq / lیب  mEq / lهی ًبهٌس .ثٌبثزایي
1000 mEq / l = 1 Eq / l
 -2هحلَلْبی هَالر

اعتفبزُ اس خشٍات هرقَؿ افزاز ثجت ًبهی ًرجگبى ثَزُ ٍ ّز گًَِ کپی ثززاری پیگزز لبًًَی زارز

3

مرکس تخصصی خدمات آموزشی گروه پسشکی فرهنگ گستر نخبگان
هحلَلْبیی ّغتٌس کِ زر ّز لیتز اس آًْب یک هَلکَل گزم(هَل) ]یک هَل ثزاثز ثب 6/023 × 1023هَلکَل اس یک خغن اعت [ اس
خغن حل ؽًَسُ ٍخَز زارز  .ثزای عبذتي هحلَل یک هَالر  NaOHهمسار  40گزم اس آًزا ثززاؽتِ ٍ زر همسار کوی آة حل ًوَزُ
عپظ حدن کل را ثِ یک لیتز هی رعبًٌسّ .وچٌیي ثزای اعیس عَلفَریک  98گزم ٍ اعیس کلزیسریک  36/5گزم السم اعت.
ثب یک ًگبُ عبزُ هقلَم هی ؽَز کِ هَلکَلْبی یک ؽزفیتی  ،زارای هحلَلْبی ًزهبل ٍ هَالر ّن غلؾت ّغتٌس ٍلی هَلکَلْبی عِ
ؽزفیتی هبًٌس  ٍ H3PO4زٍ ؽزفیتی هثل  ، H2SO4هحلَلْبی هَالرؽبى ثِ تزتیت عِ ٍ زٍ ثزاثز اس هحلَلْبی ًزهبلؾبى لَی تزًس.
هحلَلْبی هَالر را ثب ً Mؾبى هیسٌّس.

 -3هحلَلْبی هَالل
هحلَلْبیی ّغتٌس کِ زر ّز ّشار گزم آًْب یک هَلکَل گزم اس خغن حل ؽًَسُ ٍخَز زارز یب ثِ فجبرت عبزُ تز  ،تقساز هَل (هَلکَل
گزم ) خغن حل ؽًَسُ زر کیلَگزم حالل را هَاللیتی گَیٌس  .اگز حالل آة ثبؽس  ،هَالریتِ ٍ هَاللیتِ ثب ّن ثزاثزًس .
ثزای ًؾبى زازى هَاللیتی حزف  mرا ثکبر هی ثزًس ٍ ثزای هحبعجِ هَاللیتِ هی تَاى اس فزهَل سیز اعتفبزُ کزز :

کیلَ گزم حالل /هَلکَل گزم = m
هحلَلْبی زرفس
ایي هحلَلْب ثز عِ ًَؿ اًس:
 -1هحلَلْبی زرفس ٍسًی یب ٍسى زر ٍسى ) : (W/Wایي هحلَلْب ؽبهل گزم یب هیلی گزم اس خغن حل ؽًَسُ ّغتٌس  ،زر حبلی کِ
ٍسى کل هحلَل  100گزم اعت.
هثالً هحلَل  7زرفس لٌس  ،حبٍی  7گزم لٌس زر  100گزم ٍسى ًْبیی هحلَل اعت.
 -2هحلَلْبی زرفس ٍسًی /حدوی یب ٍسى زر حدن ) : (W/Vایي هحلَلْب زارای گزم یب هیلی گزم اس خغن حل ؽًَسُ اًس  ،زر حبلی
کِ حدن کل هحلَل  100هیلی لیتز اعت  .هبًٌس هحلَل  7گزم لٌس زر حدن ًْبیی فس هیلی لیتز هحلَل .
 -3هحلَلْبی زرفس حدوی یب حدن زر حدن ) : (V/Vایي هحلَلْب ؽبهل حدن هبزُ حل ؽسُ زر  100هیلی لیتز هحلَل ًْبیی ّغتٌس .
هثالٌ هحلَل حبفل اس حل ؽسى  10هیلی لیتز اس یک هبیـ زر  90هیلی لیتز حالل را هحلَل حدوی  10زرفس گَیٌس.


هٌؾَر اس ٍسى ًْبیی یب حدن ًْبیی هحلَل ایي اعت کِ همسار خغن حل ؽًَسُ را زر همساری حالل حل هی کٌین

ٍ عپظ ٍسى ًْبیی یب حدن ًْبیی هحلَل را ثِ  100هیلی گزم یب گزم یب هیلی لیتز هی رعبًین.
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: pH
چَى ثیبى غلؾتْبی هرتلف ] [H+ثب افساز تَاًسار هثل  ٍ 10-7غیزُ هؾکل ثَز زر عبل  Sörensen 1909ثب اعتفبزُ اس لگبریتن ،
غلؾت ّیسرٍصى را اس عزیك زیگزی هحبعجِ ًوَز ٍ آًزا  (Puissant de Hydrogen) pHذَاًس .ثب تقزیف اٍ  pHفجبرتغت اس
لگبریتن هٌفی ّیسرٍصى
]pH = - log [H+
ثب اعتفبزُ اس فزهَل ثبال  pHآة ذبلـ فجبرت ذَاّس ثَز اس :
pH = - log [H+] = - log [10-7] = 7
چَى غلؾت ] [H+] = [OH-هی ثبؽس پظ ً pOHیش ثزاثز ثب  7ذَاّس ثَز
ٍ اس آًدب
pH + pOH = 14
هثبل  pH :هحلَل  0/1 Mاعیس کلزیسریک چمسر اعت؟
HCl → H+ + ClpH = -log [H+] = -log 10-1 = 1
هثبل  pH :هحلَل  0/1 Mعَز را حغبة کٌیس؟
NaOH → Na+ + OHpOH = -log [OH-] = -log 10-1 = 1
pH = 14-1=13
هثبل  pH :هحلَل  0/1Mاعیس عَلفَریک را هحبعجِ ًوبییس.
H2SO4 → 2 H+ + SO42-

pH = -log [H+]= -log [2 × 0/1]= -log[2 × 10-1]= -log[2 × 10-1]= 0/7

pH =0/7
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معادلٍ Henderson – Hasselbalch
ٌّسرعَى ٍ ّبعلجبخ فزهَل اثز خزم را کِ زر هَرز یًَیشاعیَى ًیش فبزق اعت ثِ تزتیت لبثل اعتفبزُ ای ثزای پیسا کززى pH
هحلَلْبی اعیس ٍ ثبس ضقیف ًَؽتٌس کِ ثِ ًبم هقبزلِ ٌّسرعَى ٍ ّبعلجبخ هقزٍف ؽس.
) ]pH = pKa + log ( [A−] ⁄ [HA
ثِ فجبرت کبهلتز
)اسید  ⁄باز( pH = pKa + log
مىحىی تیتراسیًن
ثزای تقییي هیشاى یک اعیس هَخَز زر یک هحلَل ذبؿ اس تیتزاعیَى اعتفبزُ هی گززز .حدن هؾرقی اس یک اعیس تَعظ یک ثبس
لَی  (،هقوَالً  NaOHزارای غلؾت هؾرـ ) تیتز هی گززز NaOH.ثِ فَرت لغزُ لغزُ افشٍزُ ؽسُ ٍ زر حضَر یک هقزف
رًگی یب  pHهتز تیتزاعیَى آًمسر ازاهِ هی یبثس تب توبهی اعیس هَخَز هقزف (ذٌثی) گززز .غلؾت اعیس هَخَز زر هحلَل اثتسایی را
هی تَاى اس حدن ٍ غلؾت  NaOHاضبفِ ؽسُ ثسعت آٍرز.
ًوَزار  pHزر ثزاثز همسار  NaOHاضبفِ ؽسُ (یک هٌحٌی تیتزاعیَى)  ،هیشاى
 pKaاعیس ضقیف را هؾرـ هی ًوبیس.تیتزاعیَى یک هحلَل 0/1 Mاعیس
اعتیک ثب  0/1 M NaOHرا زر 25ºcزر ًؾز ثگیزیس.زر ایي فزآیٌس زٍ ٍاکٌؼ
تقبزلی لبثل ثزگؾت ؽزکت زارًس :
H2O ⇌ H+ + OH−
CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+
ایي تقبزلْب هی ثبیغت ثِ عَر ّوشهبى ثِ ثبثتْبی تقبزلی هؾرـ ذَز ثزعٌس کِ
ثِ تزتیت ثزاثزًس ثب :

Kw = [H+] [OH−] = 10-14 M2
Ka =[ H+][ CH3COO- ] / [CH3COOH ]=1/74 × 10-5 M
زر ؽزٍؿ تیتزاعیَى  ،لجل اس افشٍزى  ، NaOHاعیس اعتیک ثِ هیشاى هرتقز یًَیشُ هی ثبؽس
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کِ هیشاى آى را هی تَاى اس اس ثبثت تفکیک هزثَعِ ( ) Ka =[ H+][ CH3COO- ] / [CH3COOH ]=1/74 × 10-5 Mهحبعجِ
ًوَز.
ثب افشٍزى تسریدی  OH- ، NaOHاضبفِ ؽسُ ثب  H+آساز تزکیت ؽسُ ٍ تَلیس  H2Oهی ًوبیس  ،هیشاى ایي تزکیت زر حسی اعت

کِ ارتجبط تقبزلی زر هقبزلِ  Kw = [H+] [OH−] = 10-14 M2را تضویي کٌس .ثب ثززاؽت  ، H+هیشاى ثیؾتزی اس اعیس اعتیک یًَیشُ
ؽسُ تب ثِ ثبثت تقبزل ذَز ثزعس .ثب افشٍزى همبزیز ثیؾتز  NaOHزر عی پیؾزفت تیتزاعیَى ً ،تیدِ ثقَرت یًَیشاعیَى ثیؾتز ٍ ثیؾتز
اعیس اعتیک ٍ تَلیس اعتبت هی ثبؽس.زر ًمغِ هیبًی تیتزاعیَى زر حبلتی کِ  0/5اکی ٍاالى  NaOHافشٍزُ ؽسُ اعت ً ،یوی اس اعیس
اعتیک اثتسایی ثًَیشُ ؽسُ ٍ ثٌبثزایي حبال غلؾت اعیس اعتیک ثزاثز غلؾت اعتبت هی ثبؽس .زر ایي ًمغِ هیبًی  ،یک ارتجبط ثغیبر هْن
ٍخَز زارز pH :هحلَل اکی هَالر اعیس اعتیک ٍ اعتبت زلیمبً ثزاثز  pKaاعیس اعتیک اعت.
pH = pKa= 8/8

ثب پیؾزفت تیتزاعیَى عی افشٍزى همبزیز ثیؾتز  ، NaOHاعیس اعتیکی کِ
ٌَّس یًَیشُ ًؾسُ  ،ثتسریح ثِ اعتبت تجسیل هی ؽَزً .مغِ پبیبى تیتزاعیَى
زر  pH = 7هی ثبؽس  :توبهی اعیس اعتیک پزٍتَى ذَز را ثِ  OH-زازُ ٍ
ایدبز  ٍ H2Oاعتبت هی گززز .زر ؽکل سیز هٌحٌی تیتزاعیَى اعیس
فغفزیک ثب عِ ً pKaؾبى زازُ ؽسُ اعت.

هْوتزیي ًمغِ زر هٌحٌی تیتزاعیَى یک اعیس ضقیف کِ زر ؽکلْبی لجل
ًؾبى زازُ ؽس ً ،مغِ ای اعت کِ زر آى اعیس ضقیف ٍ آًیَى آى (یک
خفت اعیس – ثبس کًَضٍکِ ) ثِ فٌَاى ثبفز فول هی کٌٌس.

بافرَا
ثبفزّب عیغتن ّبی آثی ّغتٌس کِ توبیل زارًس زر ثزاثز تغییزات  pHزر ٌّگبم اضبفِ ؽسى همبزیز کن اعیس ) (H+یب ثبس )، (OH-
همبٍهت ًوبیس .یک عیغتن ثبفزی اس یک اعیس ضقیف (زٌّسُ پزٍتَى) ٍ ثبس کًَضٍگِ آى (گیزًسُ پزٍتَى ) تؾکیل هی ؽَز.

اعتفبزُ اس خشٍات هرقَؿ افزاز ثجت ًبهی ًرجگبى ثَزُ ٍ ّز گًَِ کپی ثززاری پیگزز لبًًَی زارز
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ثزای هثبل  ،هرلَعی اس غلؾتْبی ثزاثز اعیس اعتیک ٍ یَى اعتبت کِ زر ًمغِ هیبًی هٌحٌی تیتزاعیَى اعیس اعتیک لبثل هؾبّسُ اعت ،
یک عیغتن ثبفزی اعت .هٌحٌی تیتزاعیَى اعیس اعتیک زارای ًبحیِ ًغجتبً پٌْی هی ثبؽس کِ حسٍز یک ٍاحس  pHزر زٍ عزف = pH
 4/8اهتساز زارز.زر ایي ًبحیِ هیشاى  H+یب  OH-اضبفِ ؽسُ ثِ عیغتن زارای اثز کوتزی ثز رٍی  ، pHزر همبیغِ ثب ّویي هیشاى اضبفِ
ؽسُ زر ذبرج ایي زاهٌِ ثبفزی اعت .ایي ًبحیِ پْي ً ،بحیِ ثبفزی خفت ثبفزی اعیس اعتیک – اعتبت هی ثبؽس  .زر ًمغِ هیبًی ایي ًبحیِ
ثبفزی  ،کِ غلؾت زٌّسُ پزٍتًَی ( اعیس اعتیک ) زلیمبً ثزاثز گیزًسُ پزٍتَى (اعتبت) اعت  ،زر ایي ًبحیِ لسرت ثبفزی عیغتن حساکثز
هی ثبؽس ؛ یقٌی ثب افشٍزى  H+یب  ، OH-حسالل تغییزات  pHهؾبّسُ هی ؽَز.
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فصل  : 2ساختواى كربوهيذراتها
کزثَّیسراتْب یب لٌسّب ثِ عِ گزٍُ تمغین هی ؽًَس :
 -1هٌَعبکبریسّب )(Monosaccharides or Simple sugar
 -2اٍلیگَعبکبریسّب )(Oligosaccharides
 -3پلی عبکبریسّب )( Polysaccharides
مىًساکاریدَا یا قىدَای سادٌ :
هٌَعبکبریسّب تزکیجبت عفیس رًگ  ،کزیغتبلِ  ،لبثل حل زر آة ٍ ًغجتبً ؽیزیي ّغتٌس .اس لحبػ ؽیویبیی هٌَعبکبریسّب پلی ّیسرٍکغی
آلسئیس یب آلسٍس ٍ یب پلی ّیسرٍکغی کتَى یب کتَس هی ثبؽٌس .هٌَعبکبریسّبی عجیقی زارای عِ تب ّفت کزثي هی ثبؽٌس.
آًْب ثز اعبط ًَؿ گزٍُ کزثًَیل ٍ تقساز اتوْبی کزثٌؾبى عجمِ ثٌسی هی ؽًَس.
ثب اعتفبزُ اس پغًَس ً –oseبهگذاری هی ؽًَس.اگزچِ تقسازی اعتثٌبء ًیش ٍخَز زارز.
هٌَعبکبریسّب حسالل زارای  3کزثي زر عبذتوبًؾبى هی ثبؽٌس.کَچکتزیي هٌَعبکبریسّب
تزیَسّب یب لٌسّبی عِ کزثٌِ هی ثبؽٌس.لٌس عِ کزثٌِ آلسئیسی  ،گلیغزآلسئیس هی ثبؽس ٍ اس
آًدبئیکِ کزثي ؽوبرُ  2گلیغزآلسئیس ثِ چْبر گزٍُ هتفبٍت هتقل اعت ثِ آى کبیزال
) (chiralگَیٌس.
عِ کزثٌِ کتًَی یب  ، ketotrioseزی ّیسرٍکغی اعتَى هی ثبؽس کِ یک تزکیت ًبکبیزال ) (achiralهی ثبؽس سیزا زر عبذتبرػ
ّیچ اتن کزثي ًبهتمبرى ٍخَز ًسارز .توبهی هٌَعبکبریسّبی ثلٌستز اس ایي زٍ لٌس کبیزال هی ثبؽٌس.
هْوتزیي هٌَعبکبریسّبی هَخَز زر عجیقت زر خسٍل سیز آهسُ اعت :

آلديز

کتًز

تریًزَا C3

گلیغزآلسئیس

زی ّیسرٍکغی اعتَى

تتريزَا C8

اریتزٍس

اریتزٍلَس

پىتًزَا C5

آراثیٌَس -گشیلَس -ریجَس

گشیلَلَس

َگسيزَا C6

گلَگش -هبًَس -گبالکتَس

فزٍکتَس – عَرثَس

َپتًزَا C7
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پدیدٌ ایسيمری :
ایشٍهز :زٍ تزکیت کِ فزهَل ذبم یکغبى زاؽتِ ٍ ،لی اس لحبػ آرایؼ هَلکَلی هتفبٍت ثبؽٌس را ایشٍهز گَیٌس.
ثغَر کلی ایشٍهزّب ثِ زٍ زعتِ تمغین هی ؽًَس :
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 . Iایسيمرَای ساختاری  :تزکیجبتی ّغتٌس کِ اتوْبی آًْب ثِ عَر هتفبٍتی ثِ ّن پیَعتِ اًس هثل:
ثَتبى ٍ ایشٍثَتبى

 . IIایسيمرَای فضایی :
الف – ایسيمر َىدسی  :زر ایي ًَؿ ایشٍهز ،عزس لزار گزفتي گزٍّْب زر اعزاف یک پیًَس هتفبٍت اعت هثل :

ب – ایسيمر وًری  :هَلکَلْبی ایي ًَؿ ایشٍهزی زارای یک یب چٌس کزثي ًبهتمبرى ثَزُ  ،هحلَل آًْب ًَر پَالریشُ را زر خْبت
هرتلف هٌحزف هی کٌس.

ًَر پَالریشُ ّ :زگبُ ًَر هقوَلی را اس هٌؾَر ًیکل فجَر زّین  ،ثرؾی اس پزتَ ذزٍخی زر یک عغح اس هٌؾَر ذبرج هی ؽَز کِ ثِ
آى ًَر پَالریشُ یب لغجی گَیٌس.تزکیجبتی کِ زارای کزثي کبیزال ّغتٌس ًَر پَالریشُ را هٌحزف هی کٌٌس.
اگز لٌسی ًَر پَالریشُ را ثِ عوت چپ هٌحزف عبسز ثِ آى چپ ثز یب چپ
گززاى گَیٌس ٍ ثب فالهت )ً (-ؾبى هی زٌّس ٍ زر فَرتیکِ ًَر پَالریشُ را
ثِ عوت راعت هٌحزف عبسز ثِ آى راعت ثز یب راعت گززاى گَیٌس ٍثب
فالهت )ً (+ؾبى هی زٌّس.
هحلَل راعویک  :هرلَعی کِ ثِ زٍ ؽکل راعت ثز ٍ چپ ثز ثغَر یکغبى
ثَزُ ٍ زارای لسرت چزذؼ ًَری ففز هی ثبؽس.
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هثل ) (±اعیس الکتیک
فرم  Dي L
عجك عزح پیؾٌْبزی اهیل فیؾز ) (Emil Fisherثزای ًؾبى زازى عبذتوبى لٌسّب چْبر گزٍُ اعزاف ّز کزثي کِ زر چْبر گَؽِ یک
چْبرٍخْی لزار زارًس زر رٍی ففحِ ًؾبى زازُ هی ؽَز ثب ایي فزك کِ پیًَسّبی افمی پیًَسّبیی ّغتٌس کِ ثغزف خلَ ٍ ذبرج اس
ففحِ ٍ پیًَسّبی فوَزی پیًَسّبیی ّغتٌس کِ ثِ عزف فمت ففحِ لزار زارًس.
عجك ًؾز فیؾز اگز فبهل  OHآذزیي کزثي ًبهتمبرى لٌس  ،عوت راعت ثبؽس لٌس ًَؿ  Dاعت ٍ اگز فبهل  OHآذزیي کزثي ًبهتمبرى
لٌس  ،عوت چپ ثبؽس ًَؿ  Lاعت.
ثغَر کلی لٌسّبی عجیقی اس ًَؿ ّ Dغتٌس زر حبلیکِ لٌسّبی عزی  Lثیؾتز هقٌَفی ّغتٌس.
لٌسّبی  L ٍ Dهی تَاًٌس چپ گززاى یب راعت گززاى ثبؽٌس  ،ثٌبثزایي فزم  L ٍ Dرثغی ثِ اًحزاف ًَری ًسارز.
ّزگبُ خغوی کزثي ًبهتمبرى زاؽتِ ثبؽس ٍ ،لی زارای هزکش یب عغح تمبرى زاذل هَلکَلی ثبؽس  ،ثِ آى  Mesoگَیٌس کِ ایي تزکیت
زارای چزذؼ ًَری ففز هی ثبؽس .هثل اعیس هشٍ تبرتبریک

هٌَعبکبریسّب ثِ اعتثٌبی زی ّیسرٍکغی اعتي زارای یک یب چٌس کزثي ًبهتمبرى هی ثبؽٌس.عبزُ تزیي آلسٍسّب گلیغزآلسئیس اعت کِ
فمظ زارای یک کزثي ًبهتمبرى هی ثبؽس ٍ ثسیي خْت زارای تقَیز آیٌِ ای غیز لبثل اًغجبق ثب ذَز اعت ٍ ایشٍهز فضبیی ایدبز هی
کٌس.آلسٍّگشٍسّب چْبر کزثي ًبهتمبرى زارًس ٍ تقساز ایشٍهزی فضبیی آًْب  2n = 24 = 16هی ثبؽس.
تقساز ایشٍهزّبی ًَری کتَسّبی یک لٌس  ،کوتز اس آلسٍسّبی ّوبى لٌس هی ثبؽس سیزا یک کزثي ًبهتمبرى کوتز زارًس .هثالً گلَکش 24
 ٍ = 16فزٍکتَس  23 = 8ایشٍهز زارز.

اپی مرَا ): (Epimers
زٍ لٌس کِ فزهَل ذبم یکغبى زاؽتِ ٍ اذتالفؾبى فمظ زر ٍضقیت فضبیی فَاهل
هرتلف حَل یک کزثي ًبهتمبرى ثبؽس  ،اپی هز یکسیگز هی ثبؽٌس؛ هثالٌ گبالکتَس ٍ
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گلَکش کِ زر کزثي ؽوبرُ  4اپی هز یکسیگز ّغتٌس ٍ یب اپی هزی گلَکش ٍ هبًَس زر کزثي ؽوبرُ . 2

ساختمان حلقًی قىدَا
عبذتوبى آلسٍسّب ٍ کتَسّبی هرتلف ثقَرت سًدیز ثبس ذغی هَرز ثزرعی لزار گزفت .فزهْبی عبذتوبًی فَق ثزای هٌَعبکبریسّبیی
اس ًَؿ تزیَس ٍ تتزٍس فبزق اعت ٍلی ثیؾتز هٌَعبکبریسّبیی کِ پٌح کزثي یب ثیؾتز زر عبذتوبى ذَز زارًس ثقَرت تزکیجبت حلمَی
زر هی آیٌس.
زر اثز ایي حلمَی ؽسى زٍ ایشٍهز فضبیی ثسعت هی آیس ؛ یکی  D – αگلَکش زارای لسرت چزذؼ ًَری یب لسرت اًحزاف ًَری
ثزاثز ثب  + 112/2 ºاعت ٍ زیگز کِ زارای لسرت چزذؼ ًَری یب لسرت اًحزاف ًَری ثزاثز ثب  18/7 ºهی ثبؽس .اگز ایي زٍ ًَؿ
ایشٍهز  β ٍ αگلَکش را زر آة حل کٌین  ،لسرت اًحزاف ًَری آًْب ثب سهبى تغییز هی کٌس .لسرت اًحزاف ًَری  αرٍ ثِ کبّؼ هی
گذارز ٍ لسرت اًحزاف ًَری ایشٍهز  βافشایؼ هی یبثس تب ًْبیتبً لسرت اًحزاف ًَری ثزای ّز زٍ ایشٍهز ثزاثز ثب  +57/2 ºگززز.
ایي تغییز لسرت اًحزاف ًَری را زر لٌسّب هَتبرٍتبعیَى ) (Mutarotationهی ًبهٌس.فزآیٌس  Mutarotationهَرز هغبلقِ لزار
گزفتِ ٍ کبهالً ثبثت ؽسُ اعت کِ ّز لٌسی زارای زٍ آًَهز) β ٍ α (Anomerهیجبؽس .زر هَرز گلَکش  ،زر چزذؼ ًَری ثبثت
هرلَعی اس  ٪38ایشٍهز  % 62 ٍ αایشٍهز  βذَاّین زاؽت .ثٌبثزایي ًتیدِ هی گیزین کِ اس ًؾز فضبیی  ،فالٍُ ثز ایشٍهزّبی عزی ٍ D
یب  ، Lایشٍهزّبی ً β ٍ αیش ٍخَز زارًس .یک لٌس هوکي اعت عزی  Dثَزُ ٍلی ًَؿ آى هی تَاًس  ٍ αیب  βثبؽس.
ثِ هٌؾَر ایدبز عبذتبر حلمَی  – Dگلَکش  ،چزذؼ عبزُ پیًَس اتوْبی  C5 ٍ C4زر ذالف خْت فمزثِ ّبی عبفت هَخت حزکت
گزٍُ ّیسرٍکغیل  C5زر هَلقیتی هی ؽَز کِ ثب گزٍُ آلسئیس ٍ C1اکٌؼ هی زّس .زر ایي حبلت یک حلمِ ّوی اعتبل ایدبز هی
گززز.
ّوی اعتبل تزکیت یک گزٍُ آلسئیسی ثب یک گزٍُ الکلی هی ثبؽس .زر
حبلت ایدبز ّوی اعتبل زر تزکیت -Dگلَگش گزٍُ  CH2OHزر
هَلقیتی لزار هی گیزز کِ لجالً ثَعیلِ ّیسرٍصى  C5اؽغبل ؽسُ ثَز .ثِ ایي
تزتیت پل اکغیضًی ثیي کزثي ؽوبرُ  5 ٍ 1ایدبز هی گززز.

زر اثز ایدبز پل اکغیضًی  ،کزثي ؽوبرُ یک ًبهتمبرى ؽسُ زر ًتیدِ زٍ
ایشٍهز فضبیی ثِ ًبهْبی  β ٍ αکِ آًَهز ّن هی ثبؽٌس ایدبز هی ؽَز کِ
زر آًَهز  αفبهل  OHکزثي ؽوبرُ  ٍ 1پل اکغیضًی زر یک خْت لزار
زارًس زر حبلیکِ زر آًَهز  βفبهل  OHکزثي ؽوبرُ  ٍ 1پل اکغیضًی زر
زٍ عوت هربلف لزار گزفتِ اعت.
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زر فَرت پسیس آهسى پل اکغیضًی ثیي کزثٌْبی  ، 5 ٍ 1حلمِ ؽؼ ضلقی ثٌبم پیزاى ) ٍ (Pyranزر فَرت پسیس آهسى پل اکغیضًی
ثیي کزثٌْبی  ، 4 ٍ 1حلمِ پٌح ضلقی ثٌبم فَراى حبفل هی ؽَز.

زر همبیغِ تزکیجبت فَراًَس ثب پیزاًَس  ،چَى حلمِ ؽؼ ضلقی زر هحلَلْب پبیسارتز اعت  .فزم پیزاًَس زر هحلَلْبی آلسٍّگشٍس ثیؾتز
تؾکیل هی گززز کتَّگشٍسّب ًیش ثقَرت آًَهزی ٍ β ٍ αخَز زارًس.زر ایي تزکیجبت فبهل الکلی ؽوبرُ  5ثب فبهل کزثٌیل ؽوبرُ 2
فزم حلمَی پٌح ضلقی را ثِ ٍخَز هی آٍرز  ،کِ ثِ ًبم حلمِ فَراًَس هَعَم اعت.
طرز وًشته فرمًل حلقًی قىدَا بٍ ريش َايرث )(Haworth
 -1زر حلمِ پٌح ضلقی  ،اکغیضى زر ثبالی حلمِ ٍ زر حلمِ ؽؼ ضلقی  ،اکغیضى زر ثبال ٍ گَؽِ عوت راعت حلمِ لزار هی گیزز.
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 -2فَاهل  OH ٍ Hکِ زر فزهَل فیؾز زر عوت راعت لزار زارًس  ،زر پبییي حلمِ ٍ
آًْبیی کِ زر عوت چپ لزار زارًس  ،زر ثبال ٍ یب زر زاذل حلمِ ًَؽتِ هی ؽًَس.
 -3زر لٌسّبی عزی  ، Dزر ًَؿ  ، αفبهل  OHهزثَط ثِ کزثي آًَهزی زر پبییي حلمِ ٍ زر
ًَؿ ، βفبهل  OHزر ثبالی کزثي آًَهزی لزار هی گیزز .زر لٌسّبی عزی ٍ Lضقیت لزار
گزفتي فبهل  ، OHثزفکظ ًَؿ  Dاعت.
 -4فبهل الکلی ًَؿ اٍل ) (CH2OHاًتْبیی  ،زر فزم  Dثبالی حلمِ ٍ زر فزم  ، Lزرٍى
حلمِ لزار هی گیزًس.

خًاص شیمیایی مربًط بٍ عامل آلدئیدی يکتًوی قىدَا
 -1ذبفیت احیبء کٌٌسگی لٌسّب  :لٌسّبیی کِ زارای فبهل احیبءکٌٌسُ آساز (فبهل آلسئیسی یب کتًَی) هی ثبؽٌس  ،هی تَاًٌس زر
هحیظ للیبیی ٍ ثِ کوک حزارت ثب اهالح هظ زٍ ؽزفیتی تزکیت ؽًَس ٍ هظ زٍ ؽزفیتی را ثِ هظ یک ؽزفیتی احیبء ًوبیٌس .اس
ایي ذبفیت ثزای تؾریـ لٌسّب زر هبیقبت ثیَلَصیک اعتفبزُ هی ؽَز.
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ر وش تشخيص کيفی
حرارت

2 CuOH + R - COOH + H 2O

قليا

گ
زرد رن

+ H2 O

1) R - CHO + 2Cu(OH) 2
قنذ احياءکننذه
حرارت

CuO

2) 2 CuOH
گ
زرد رن

قليا

رسوب قرمس آجري

روش تشخيص کمی

λ max = 660 nm

موليبذنوم
آبي رنگ (احياء

Cu+

فسفو موليبذيک اسيذ

شذه (

 -2اثز اعیسّب ثز لٌسّب  :لٌسّب زر هدبٍرت اعیسّبی لَی هبًٌس اعیس عَلفَریک ٍ یب اعیس کلزیسریک غلیؼ  ،آة اس زعت زازُ  ،ثِ
تزکیجی حلمَی ثِ ًبم فَرفَرال ٍ یب هؾتمبت آى تجسیل هی گززز.
پٌتَسّب ثِ عَْلت زر هحیظ اعیس غلیؼ ثِ فَرفَرال تجسیل هی گززًس زر حبلیکِ گلَکش زر ایي ؽزایظ ثِ ّیسرٍکغی هتیل فَرفَرال
تجسیل هی ؽَز.

پلی عبکبریسّب تحت اثز اعیسّبی رلیك ٍ ثِ کوک حزارت ّیسرٍلیش ؽسُ  ،هٌَعبکبریس را ثِ ٍخَز هی آٍرًس.
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 -3اثز ثبسّب ثز لٌسّب  :هحلَل غلیؼ ثبسّب هبًٌس  ٍ NaOHیب  KOHهَخت پلیوزیشُ ؽسى ٍ یب تدشیِ لٌسّب هی گززًس ٍ ،لی ثبسّبی
رلیك هَخت تَتَهزیشاعیَى لٌسّب ٍ تجسیل آًْب ثِ یکسیگز هی ؽًَس  ،ثقٌَاى هثبل  – Dگلَکش زر هحیظ ثبس رلیك ثب تجسیل ؽسى ثِ فزم
ٍاعظ اًسیَل (فزم اًَلی ) ثِ لٌس هبًَس ٍ فزٍکتَس تجسیل هی ؽَز.
 -4احیبء ؽسى لٌسّب  :گزٍُ کزثًَیل هٌَعبکبریسّب زر حضَر آًشین ٍ یب زر هدبٍرت ّیسرٍصى ٍ کبتبلیشٍرّبی هقسًی احیبء ؽسُ ثِ
الکل هزثَعِ تجسیل هی گززز .هبًٌس تجسیل ؽسى ریجَس ثِ رثیتَل  ،فزٍکتَس ٍ گلَکش ثِ عَرثیتَل  ،گبالکتَس ثِ زالغیتَل ٍ هبًَس ثِ
هبًیتَل .

ًکته ههن :داوطلبيي هحترم توجه فرهایيذ كه با تهيه ایي جسوات دیگر ًياز به
خریذ هيچ گوًه كتاب هرجع دیگری ًخواهيذ داشت .برای اطالع از ًحوه
دریافت جسوات كاهل با شواره های زیر تواس حاصل فرهایيذ.
021/66902061-66902038-09372223756
(رشت)013/33338002
(الهيجاى)013/42342543
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