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شیمی آلی و اهمیت تدریس گسترده آن در کتب دبیرستان
9،2

میرزائی مهدی ،*9،2عشقی حسین ،2صابری ستار

 - 1دانشجوی دکتری دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهید بهشتی مشهد
-2دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم ،گروه شیمی ،ص پ1341 -51119 :

چکیده
وارد زنادگی بشار شاده اسا .
شیمی آلی امروزه به صورت گسترده ای در زمینه مواد غذائی داروها پوشاا
تاکنون بیش از  22میلیون ترکیب آلی شناخته یا سنتز شده اسا  .بیشاترین واحاد هاای درسای شایمی در
دانشگاه ها در زمینه شیمی آلی ارائه میشود .با این وجود تدریس شیمی آلی در دبیرستان به حاشیه رانده شده
اس و بصورت بسیار ساده و نامفهوم در کتاب شیمی دبیرستان به آن پرداخته اسا و در داناش آماوزان را
نسب به شیمی آلی دچار مشکل کرده اس  .تا آنجا که دانش آموزان در هنگاه ورود باه دانشاگاه در راب اه باا
شیمی آلی با یک مبحث کامال جدید روبه رو میشوند .در حالی کاه در درو شایمی دبیرساتان باا توجاه باه
اطالعات اندکی که در باره شیمی آلی گفته شده اس مباحث پیجیدهای همانند هیدرولیز قلیای آمینو اسیدها
حال لهای آلی و سنتز مشتقات مختلف از نف ارائه شده اس  .بنابراین دانش آماوزان عالقهاای باه یااد گیاری
شیمی آلی از خود نشان نمی دهند وفهم آنها از ساختارهای ترکیبات آلی بشدت کااهش یافتاه اسا بناابراین
انتظار می رود با تجدید نظر در این راب ه نسب به گسترش شیمی آلی در دبیرستان گامهای اساسی برداشاته
شود.

کلمات کلیدی
شیمی آلی  ،داروها  ،شیمی دبیرستان  ،ساختارهای آلی ،در

صحیح ساختارهای آلی

شیمی آلی و اهمیت تدریس گسترده آن

مقدمه
 شیمی آلی زیر مجموعه ای از دانش شیمی اسا کاه دربااره ترکیباات کاربن یاا ماواد آلای ساخن
میگوید .شیمی آلی ب ور گسترده در رنگ،کاغذ ،جوهر سازی ،مواد غذائی ،پوشا  ،پتروشیمی ،مواد
1-4

پالستیکی ،الستیکی ،دارو سازی ،پزشکی ،زیس شناسی مورد استفاده قرار میگیرد.
3

 -9کاربردهای شیمی آلی
 -1-1تقلید شیمیایی

زنبور عسل ماده از گونه آندرنا نیگورونیا مخلوط پیچیدهای از 13

4
c
آلکان
m

و آلکن حاوی  21تا  25اتم کربن تولید می کند بوی

این مخلوط زنبور عسل نر از همان گونه را جذب می کند .گیاه ارکیده از گونه اورفیس به زنبور عسل نرازگونه آندرنا برای گرده
افشانی متکی ووابسته اس

واکس برگ دارای آمیخته ای تقریبا مشابه ازمخلوط فرومون آندرنا می باشد که شامل آلکانهایی

تریکوزان ،پنتاکوزان ،هپتاکوزان با نسب های  9:3:3اس .

-2-9جایگزینهای CFC
کلروفلوروکربن آلکانهایی هستند که درآنها تمام هیدروژن هابافلورکلرجایگزین شده اند .این
ترکیبات ازنظرحرارتی پایدارند و گازهای بی بووغیرسمی می باشندازکاربردهای تجاری به عنوان
سرمازامی باشد CFC .های جایگزین ازنظر شیمیایی فعال ترند وبه مراتب دربرابرتجزیه و تخریب
درارتفاعات پایین تر اتمسفرحسا

ترند .لذا تهدید آنها برای اوزون استراتوسفر به مراتب

کمتراس .

-3-9 موادمنفجره


سنتزکوبان ومشتقات آن به عل

کاربرد موثرشان به عنوان مواد منفجره مورد توجه قرارگرفته

اس  .بدین ترتیب کوبان کربوکسیلیک اسید که به صورت تجاری دردستر

می باشد.

مرحله کلیدی واکنش استخالفی رادیکال کوبان کربوکسیلیک اسید به کربونیل کلرید اس
که می توان آنرا به تتراکوبان تبدیل کرد.

-4-9 شیمی فضایی


بسیاری ازترکیبات آلی موجوددرطبیع

بصورت یک انانیتومر و بعضی ازهردو یاف

می شود.

برای مثال آالنین فقط به یک فرم وجود دارد .کاروون دارای یک مرکزفضایی دریک حلقه
شش تایی اس

 .هردو انانیتومر کاروون درطبیع

یاف

می شوند بوی مشخص دانه های

زیره سیاه مربوط به انانیتومر Sو طعم نعناع مربوط به انانیتومر  Rاس
ماکروسکو پی مثال صدف حلزون های خوراکی عمدتا راس

.شکل .1دردنیای

گرد اس  .آسپارژین  Sطعم

تلخ و آسپارژین  Rطعم شیرین دارد .شکل  Sدی کلرو پروپ فعال و دی کلروپروپ R
غیرفعال اس  .بازارجهانی برای داروهای کایرال درسال 2222ازمرز222میلیون دالر گذشته
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اس

.جایزه نوبل درشیمی در سال 2221به سه پژوهشگر در زمینه کاتالیس

انانتیومری گزینشی بوده اند تعلق گرفته اس

های از نظر

 .آمینو اسیدها واحد های هستند که پلی

پپتید راتشکیل می دهند پلی پپتیدهای بزرگ در طبیع

پروتئن ها یا وقتی تبدیل کننده

یک تبدیل بیولوژیک باشند آنزیم نامیده می شوند .آنزیمها دارای حفر های هستند که فقط
قادرند یکی از انانتیومرها را جذب کنند.

o

شکل  :9انانتیومر

-5-9 طعم مواد غذایی


در سیر خرد کردن حبه آنزیم های موسوم به آلیناز آزاد می کند که پیش مااده ساولفونیک
اسیدی تبدیل می کند .سپس با از دس دادن آب به ترکیبات مع ر مثل آلیسین تبدیل می
شود .سیر س ح کلسترول را پایین می آورد و از تجمع پالک ها جلوگیری می کنند.شکل.2

شکل  :2طعم غذا


-6-9شیمی لومینانس



ترکی اب پراکس اید1و2-دی اکساس ایکلوبوتان(1و2دی اکسااتان) اس ا  .ای ان گونااه ترکیبااات
کربونیلی تجزیه میشودکه ازخود ناور منتشارمی کناد (لومیناانس شایمیایی) مثاالی ازیاک
مولکول لومینانس درطبیع

فرین درحشره شب تاب اس  .اکساایش باازی ایان مولکاول

منجربه ایجاد واس ه دی اکساسیکلوبوتانون شده و تجزیه آن سبب انتشار نور می شود.

-7-9 پلیمرها


االستول که بیش ازصد سال از مصرف آن می گذرد .وقتی این ماده به روی سا حی ازروغان
پاشیده شود زنجیرهای پلیمری آن به هم نزدیک شده بصاورت یاک تاوده ویساکوز درآماده
درس ح آب کف می کند .االستول می تواند صد برابر حجم خاود را نفا نیماه سانگین یاا
سنگین جذب کند .نف

خام را می توان درانتها با پمپ خارج کرد .ازاین ماده می توان بارای

خارج کردن (متیل ترسیو بوتیل اتر) که جایگزین تترا اتیل سرب شده ودرآب های سا حی

شیمی آلی و اهمیت تدریس گسترده آن

محیط زیس رابه مخاطره می اندازد استفاده کرد.

-8-9 آلوتروپهای کربن


گرافی  ،الما  ،فولرن



عناصر می توانند فرمهای مختلفی داشته باشند .عنصر کربن بیش از  32که بیشتر آنهاا غیار
بلور هستند .برای مثال کک ماده ای اس که پس از تق یر نف خام و ذغال سانگ تشاکیل
می شود .دوده و کربن سیاه که یک ماده تجارتی مهم در صنع چاپ و تصفیه فاضالب و هوا
در ماسک ها مورد استفاده قرار می گیرد .گرافی یکی از پایادارترین اشاکال کاربن اسا  .و
بنزوئید پلی ان حلقوی جوش خورده ب ور کامل یا سیستم می باشد و از الیه های شبیه النه
زنبور عسل و با فاصله  4/94آنگستروم تشکیل شده اس  .در الماا

شابکه غیار هاادی باه

صورت حلقه های سیکلو هگزان با آرایش صندلی متصل بیکدیگر تشکیل شده اسا  .الماا
در اثر تابش با پرتو های با انرژی باال به گرافی تبدیل می شود .کور
با کشف بو

کروتر در ساال 1551

می سنتر فولرن  ، C60موفق به دریاف جایزه نوبل شد .این ماده در حال لهاای

آلی حل می شود طیف کربن آن یک سیگنال در سیگما  13نشان می دهد کاه در ناحیاه
آروماتیک اس  .از جمله کاربردهای بسیار مفید ،سنتز لوله های تو خالی گرافیتای بناام ناانو
تیوب اس که بر اسا

درون مایه فولرن اس نانو تیوب ها حتی از الما

سخترند در حالی

که خاصی االستسکی داشته و خواص مغناطیسی و الکتریکی غیر عادی از خاود نشاان مای
دهند.


-1-9شیمی بینایی



ویتامین  Aیک عامل تغذیه کننده بینایی اس  .کمبود ویتامین  Aسبب شاب کاوری مای
شود .ارگانیسمهای زنده  ،آنزیمی بنام رتیناول دهیادروژناز را جها اکساایش ویتاامین باه
ترانس رتینال به کارمی گرند .این مولکول درسلولهای گیرنده نورچشم انسان وجود دارد .ولی
قبل ازاینکه بتواند عمل بیولوژیکی خود را انجام دهد باید توسط رتیناال ایزوماراز باه سایس
رتینال ایزومره شود .این مولکول به خوبی درمحل فعال یک پروتئین به نام اپسین جای مای
گیرد .وقتی یک فوتون به اپسین برخورد می کند قسم سیس رتینال با سرع بسایار زیااد
درحدود 12-5پیکوثانیه به ایزومرترانس تبدیل می گردد .این عمل یک تغییر فاحش درشاکل
هندسی مولکول ایجادمی کند .دراین مرحله یک پالس عصبی ایجاد می شود که توسط ما باه
صورت نوراحسا

می شود.



-91-9پالستیک های قابل تجزیه



ایجاد پلیمرهای قابل تجزیه زیستی و پالساتیک هاا باه عناوان کیساه فایلم وب اری هاای
یکبارمصرف مدنظرند .از پلی(  -βهیدروکسی بوتیرات  β-هیدروکسی والرات) برای ساخ
مواد بسته بندی ویژه وسایل ارتوپدی وحتی وسایل کنترل آزاد شدن دارو استفاده می شاود.
درکنترل آزادشدن دارو ماده دارویی داخل پوششی ازپلیمار قارار مای گیارد و پاس از آنکاه
پوشش پلیمری به اندازه کافی تجزیاه زیساتی شاده دارو آزاد مای گاردد .ایان مااده باه -4

هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران
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هیدروکسی بوتانیک اسید و-4هیدروکسی پنتانوئیک اسید تجزیه مای گاردد .همچناین مای
تواند توسط باکتری تجزیه گردد.



-99-9جایگزین نفت



سوخ انتخابی بارای موتورهاای احتارا داخلای دیازل هاای رادولاف درنمایشاگاه پااریس
درسال 1522روغن بادام زمینی معرفی می شود .پس ازتقریبا یاک قارن پاژوهش و م العاه
سوخ های موسوم به بیودیزلها به نحوی گسترده جایگزین مخلوط هیدروکربن های حاصال
ازنف درمولکولهای دیزلی شده اند .با یک استری شادن سااده زنجیرهاای طویال اسایدهای
چرب می توانند متیل استرهای باوزن های مولکولی پایین تررا ایجاد کنند .روغن سویا وحتی
گریس به کاربرده شده رستوران ،مواد خام مناسبی برای بیو دیزل ها اس  .درایااالت متحاده
ساالنه 4میلیارد گالن روغن آشپزی ضایع دور ریخته می شود .بیودیزل ها تمیزتار از ساوخ
های مرسوم می سوزند و هیچگونه ترکیب گوگردی یا مواد آلی فراری ندارند .شکل 4



شکل  :4روغن های سوختی


-9-2شیمی آلی دبیرستان




باتوجااه بااه اهمی ا گسااترده ش ایمی ال ای تاادریس ان دردبیرسااتان درحاش ایه قرارگرفتااه
اس .درکتاب شیمی اول(شیمی وزندگی)درفصل اخرابتدابه بررسی نف وخواص ان پرداختاه
شده اس وبه صورت ناگهانی وارد ترکیبات کربن والی شده.بدون طبقاه بنادی ترکیباات باه
معرفی الکانهازنجیری،شاخه دار،ایزومرشدن،سوختن پرداخته شده اس

ودرنهایا

الکان هاا

والکین های به طورمختصرتوضیح داده شده اس بدون اینکه دانش اماوز پیونادهای دوگاناه
وسه گانه رابداند.واکنش های افزایشی وپلیمری شدن به دانش اموزمعرفی می گرددودرنهای
9

بدون اینکه لذتی ازشیمی الی برده شود.



 -2-2درسال دوم مجددادرفصل آخروارد ترکیبات کربن می شوند وبه صورت مختصر دربااره
کربن توضیح داده می شود و تمام گروههای عاملی درداخل جدول (شکل  )3به داناش آماوز

شیمی آلی و اهمیت تدریس گسترده آن

معرفی می گردد وت اکیدی بریادگیری آنها نشده اسا  .ترکیباات حلقاوی را باا ساه مثاال
1

درباره سیکلوهگزان ،بنزن و نفتالین به پایان می رساند.

شکل  :3ترکیبات آلی



-4-2درسال سوم شیمی آلی واقعا به حاشیه رانده می شاود تاا جاایی کاه 52درصاد کتااب
معرفی ترکیبات آلی درحاشیه کتاب انجام شده اس

و پیوستگی بین ترکیباات دیاده نمای

شود و دانش آموز بدون دانستن مفهوم انواع کربن باید انواع الکلها را بداند.شکل .9ارتباط بین
الکل ،اتر ،آلدئید ،اسید رابه خوبی نمی داند و در نهای

انواع حاللها وق بی آنهاا ،هیادرولیز
1

استرها مورد بررسی قرار می گیرد وبدون اینکه دانش اموزارتباط بین این ترکیبات رابداند.

شکل  :9معرفی الکلها



-3-2درشیمی پیش دانشگاهی درفصل سوم کتاب وارد ترکیبات الی شده اس که بیشاتر در
قسم فکرکنید و بیشتربدانید اس  .دانش آموز بادون دانساتن اساید آلای و تفااوت آن باا

هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران
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4

اسیدهای معدنی به بررسی  PHآنها و انواع واکنش ها می پردازدمی پردازد.


-1-3-2واکنش های هیدرولیز قلیایی ،ا سیدی ،استری شدن ،انواع اسیدها  ،اسیدهای امینه



به طور مختصر و پراکنده توضیح داده شده اس (.شکل. ) 1

شکل  :1هیدرولیز قلیایی ،اسیدی


 -3نتیجهگیری
بنابراین به نظر می رسد باید با تجدید در آموزش شیمی آلی با توجه به اهمی آن درصنع  ،نحوه آموزش
آنرا به طورجدی تغییر داد ویک فصل کامل و پیوسته از کتاب درسی را به بررسی شیمی آلی  ،واکنشها
،ارتباط مواد آلی بیکدیگر اختصاص داد تا دانش آموزان کاربرد شیمی در زندگی خود را بهتر در کنند
وکتاب شیمی لذت وبهره بیشتری را ببرند .

مراجع
[ ]1موریسون تورنتون ،رابرت  :بوید نیلسون ،رابرت؛ شیمی آلی موریسون
[]2سعیدی محمد رضا؛ شیمی آلی –اساس زیس ،سعیدی ،محمد رضا :ویرایسته یزدانی ،ساعد:ویرایش دو م ،اصفهان انتشارات دانشگاه
صنعتی اصفهان1415،

[ ]4جلیلی،سیف اهلل؛ عزآبادی ،علی؛سمیعی ،دوس محمد؛ارشدی،نعم

اهلل؛شیمی (9و)2فرآیندهای شیمیایی

[ ]3مجید میر محمد صادقی ،محمد رضا سعیدی ،مجید هروی؛شیمی آلی ساختار و کاربرد . ،پتر سی ولهارد ،نیل ای
شور؛انتشارات نور پردازان .1411
[ ]9شیمی اول دبیرستان؛ خلخالی ،مرتضی؛ قنبری ،بهرام؛ عابدینی ،منصور؛ سیدی ،اصفهانی ؛؛ شرک چاپ و نشر کتابهای
درسی ایران.1451

شیمی آلی و اهمیت تدریس گسترده آن

[ ]1شیمی دوم و آزمایشگاه؛ ارشدی ،نعم

اهلل؛ قنبری ،بهرام؛ عابدینی ،منصور؛ سیدی ،اصفهانی ؛ چاپ و نشر کتابهای

درسی ایران .1451
[ ]1شیمی سوم و آزمایشگاه ؛ ارشدی ،نعم
نشر کتابهای درسی ایران .1451

اهلل؛ روح الهی  ،احمد؛ جلیلی  ،سیف اهلل؛ سمیعی  ،دوس

محمد ؛ چاپ و

