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İzomerlik hadisəsinin təsnifatı. 

Tərkibcə eyni quruluşca müxtəlif  olan maddələrə izomerlər deyilir. 

İzomerlərin əmələ gəlməsi hadisəsinə izomerlik deyilir. İzomerlərdə eyni növ 

atomlar olsa da (tərkibcə eyni olsa da) atomların birləşmə ardıcıllığı  fərqli olur. 

Ona görə də, izomerlərin xassələri də fərqli olur. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu izomerlik növlərini ayrı-ayrılıqda araşdıraq.  

 

Quruluş izomerliyi. Bu izomerlik növündə molekulda atomların birləşmə 

ardıcıllığı müxtəlifdir., lakin onların molekulyar formulu eynidir, quruluş 

formulları isə atomların birləşmə ardıcıllığına görə fərqlənir. Quruluş formulu 

həm üzvi, həm də qeyri-üzvi maddələrdə mövcuddur.  

 Qeyri-üzvi maddələrdə quruluş izomerliyinə aid xromun xloridləri 

əsasında misallar göstərək. 

 Onlar xlorid ionlarının məhlulda mövcudluğu ilə və ya liqand kimi xrom 

karbonuna birləşməsi ilə fərqlənirlər (CrCl3 məh.). 

İzomerlər 

Quruluş izomerləri 

Molekulu eyni molekulyar formula 

malikdir, lakin quruluş formulları 

müxtəlifdir. 

Sterioizomerlər 

Molekulu eyni quruluş formuluna 

malikdir, lakin atomların fəzada 

yerləşməsi müxtəlifdir. 

Həndəsi izomerlik Optiki izomerlik 
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Üzvi birləşmələrdə quruluş izomerliyinin bir neçə növü vardır.  

1) Karbon zəncirinin şaxələnməsinə görə quruluş izomerliyi. Məsələn:  
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Sterioizomerlərdə  molekullarda eyni quruluş formuluna malikdir, lakin 

atomlar fəzada müxtəlif vəziyyətlərdə yerləşir. Sterioizomerlər aşağıdakı 

formalarda mövcud olur: 

1) Molekulun hissələrinin müəyyən vəziyyətdə fırlanması ilə yaranır. Bu haldakı 
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izomerlik həndəsi sterioizomerlik adlanır. 

2) Molekulda müstəvi və oxla kəsilmiş simmetriya olmadıqda yaranır (mərkəzi 

atoma 4 müxtəlif  qruplar birləşirsə bu atom asimmetrik adlanır. Asimmetrik 

atomu olan birləşmələrin yaratdığı izomerlər optiki sterioizomerlik adlanır. 

Həndəsi izomerlik.  Həndəsi izomerlik bəzi qeyri-üzvi və üzvi 

birləşmələrdə yarana bilər. İkiqat rabitəli karbonlara birləşmiş radikallar, ikiqat 

rabitənin yerləşdiyi müstəvinin bir tərəfində yerləşirsə, belə izomerlərə həndəsi 

(və ya sis-) izomerlik deyilir. Radikallar müstəvinin müxtəlif tərəfində yerləşirsə 

trans izomer adlanır. Məsələn: 
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Optiki izomerlik.   Xətti və ya müstəvi simertiyası olmayan molekullar 

şüanın polyarizasiyası müstəvisini əks istiqamətə fırladır.  

Xirallıq özünün müstəvi güzgüdə əksi ilə birlikdə yerləşə bilməyən cismlərə 

aiddir. Məsələn, sağ və ya sol ələ aid əlcəklərin əksini eyni bir müstəviyə 

yerləşdirmək mümkün olmadığı cisimlərin güzgü əkslərini eyni bir müstəviyə 

yerləşdirmək mümkün deyil.   

Əlcəklər, qayçılar, vintlər, propellər bu cür cisimlərə aiddir.  

Optiki izomerləri çəkmək üçün (təsvir etmək üçün ) əvvəlcə güzgü xətti 

çəkilir, sonra birinci izomerin hər bir hissəsinin güzgü əksi güzgü xəttinin digər 

tərəfinə yazılır.  

Müxtəlif xassələrə malik maddələr, müxtəlif əllərdəki əlcəklər və ya sol 

formaya malikdir. Onlar haqqında xiraldırlar deyilir. Əksər molekullar aydın 

görünən müxtəlif  xassələrə malik deyil, ona görə də onlar “axiraldır”. 

Optiki izomerlərin hər bir forması enantiomer  adlanır və ya onlara  

enantomorfom deyilir və  işığın polyarizasiya müstəvisini yalnız bir tərəfə 

fırladırlar, onda digər izomer əksinə adlanır.  

Optiki izomerliyi həm qeyri-üzvi, həm də üzvi maddələr əmələ gətirə bilər. 

 

 
 

Üzvi maddələrdə optiki izomerlərə misallar göstərək. 

Molekulunda bir karbon atomuna 4 müxtəlif atomlar qrupu birləşirsə, belə 

karbon atomu asimmetrik karbon atomu adlanır. Asimmetrik karbon atomu olan 

üzvi maddələr optiki  izomerlik əmələ gətirir. 
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Hər bir izomerdən bərabər miqdarda olan qarışıqlar rassemik qarışıqlar  və 

ya  rasematlar  adlanır. Bu qarışıqlar işığın polyarizasiya müstəvisini fırlamırlar, 

çünki işığın polyarizasiya müstəvisini müxtəlif tərəflərə fırladan eyni miqdarda 

izomerlər qarışığından ibarətdirlər. Bir çox reaksiyalarda rassemik qarışıq əmələ 

gəlir. Bir sıra reaksiyalarda, xüsusilə də, canlı sistemlərdə yalnız bir optiki 

izomerlik əmələ gəlir.  
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А.Дж.Махмудова 

 

ФОРМА ОТЧЕТА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ О 

ЯВЛЕНИЯХ ИЗОМЕРИИ 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Проводится обучение о явлениях изомерии и его видов во всех классах по 

органической химии и в определенной  части  неорганической химии. 

Учащиеся всегда затрудняются ответить на вопросы на эту тему. Нехватка 

отделенного времени для обучения химии в общеобразовательных школах не 

позволяет более подробному объяснению данной темы. 

 

 

 

A.J.Mahmudova 

 

REPORT FORM FOR INDEPENDENT WORKS OF STUDENTS ABOUT 

ISOMERISM PHENOMENA 

 

SUMMARY 

 

Lessons about the isomerism phenomena and its types are teaching in all classes of 

the organic and in a certain part of inorganic chemistry. 

It`s hard for students to answer the questions on this subject. The lack of time for 

teaching chemistry in secondary schools doesn`t allow a more detailed explanation of this 

subject. 

 

 

 

Açar sözlər: izomerlik, izomer, stereoizomerlik, həndəsi izomerlik, quruluş formulu. 

 

Ключевые слова: изомерия, изомер, стереоизомерия, формула строения. 

 

Key words: isomerism, isomer, stereoisomerism, structural formula. 

 


