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 بسمه تعالی

 

(1شیمی معدنی )جزوه تقارن   

 برای کنکور کارشناسی ارشد و دوره کارشناسی

 رضا فالحتی

  

 دپارمتان ختصصی شیمی

 

 

 

 

 

 

 

          ویرایش اول

 .کپی و تکثیر آن پرهیز کنیدلطفا از .تمام حقوق مادی و معنوی این جزوه متعلق به دپارتمان تخصصی شیمی می باشد
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 (Symmetry)تقارن

عت تقارن یكي از فراگيرترین مفاهيم در جهان است که در طبي .است مرکز تقارن یا محور ها حول  به معنای تشابه بخش تقارن 

وقتي یک تبدیل روی آن  يبا خود آن ش يیعني یكي شدن تصویر یک ش تقارن در اصل. شماری از آن وجود دارد های بي نمونه

   .تقارن دارد مي گویيم نسبت به آن ،با انجام یک تبدیل به خودش تبدیل شود يبه عبارتي اگر یک ش. صورت مي گيرد

                               
  

  (Symmetry elements)عناصر تقارن

 .باید پنج عنصر تقارن زیر را بشناسيم  ،مولكول ها تقارنبرای درک 

E (Identity):                            عمل یكساني یا همساني 

Cn (Rotation axis):  یا محور اصلي  یا محور چرخش متعارف محور چرخشي یا محور تقارن                

σ ( Reflection plane):  صفحه انعكاسي            

i ( Center Of inversion): مرکز وارونگي          

Sn (Rotation-reflection) :       انعكاسي یا محور چرخشي مرکب -محور چرخشي                 

 

(Rotation axis)   محور چرخشی 

درجه  nدر اصل یک نماد یا سمبل برای نشان دادن چرخش متعارف مي باشد و  Cنشان مي دهند که   Cn ي را با محور چرخش 

حول آن بچرخانيم، شكل مولكول  2Π/nمحوری است که اگر مولكول را به اندازه  Cnمحور چرخشي  .چرخش را مشخص مي کند

 .از شكل اوليه آن قابل تميز نباشد
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با دانستن  مي توان را به راحتي nمقدار  .مي گویند (Principle axis)را محور اصلي  nمحور چرخشي با بيشترین مقدار : نكته

  .زوایای مولكول حساب کرد

n = 
   

 
 

α= 360           C1 
α=180            C2 
α= 120           C3 
α= 90             C4 
α= 72             C5 
α = 60            C6 

 

گونه حاصل با که مي شود منجر  ،اعمال شدهکه روی شكل درجه  09با چرخشي معادل  C4سمبل  ) (Aقسمت   در شكل زیر 

منجر  ،درجه که روی شكل انجام مي شود 09با چرخشي معادل  C4سمبل  (B)ولي در شكل  ،حالت اوليه تفاوتي نداشته باشد

  .ندارد C4مي شود گونه حاصل با حالت اوليه تفاوت داشته باشد، بنابراین این گونه محور چرخشي 
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  .هم تغيير مي کند Cnمقدار  ،در جدول زیر با تغيير زوایای چرخش

 

 چند مثال از محورهای چرخشي

 

 

 (Identity) عمل یکسانی 

تمام مولكول های ساده و پيچيده این . مولكول بدون تغيير باقي مي ماند ،مي باشد و اگر روی مولكول اعمال شود Eنماد آن  

 که است (nC) متعارف دوران محور از بخصوصي حالت یک و هست تقارني عمل یک واقع در یكساني عمل .عنصر تقارني را دارند

 .است درجه ۰۶9 ندازها به دوران شامل که باشد مي 1C دوران محور همان یكساني عنصر دراصل .است =1nیعني آن مرتبه

 .است شده گرفته واحد معنای به inheitE آلماني لغت از E عالمت * 
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 (Reflection plane) صفحه انعکاسی    

.که مولكول را دو نيم مي کند که هر نيمه آینه نيمه دیگر باشد و دارای سه نوع مي باشد استصفحه سطحي   

 

σv (vertical mirror plane)             عمودیصفحه انعكاس  

σh (horizontal mirror plane)          صفحه انعكاس افقي   

σd (diagonal mirror plane)        صفحه انعكاس قطری یا دو وجهي  

 

σv                 صفحه ای است که محور اصلي را در بر مي گيرد  

 hσ         بر آن عمود است   ( را دارد Cnمحوری که باالترین ) صفحه ای است که محور اصلي

 dσ            مي باشد C2نوعي صفحه که نيمساز دو محور        

 

و به عبارتي صفحه  قرار دارد هم،صفحه  ،وجود دارد C2محور چرخشي  در مكاني از مولكول که ،مشاهده مي شود زیردر شكل 

  .مي باشد σvم یا ئپس صفحه از نوع انعكاسي قا ،را در بر گرفته است C2محور چرخشي  ،انعكاسي
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مي باشد از  C4که ( باالترین محور چرخشي ) یک مولكول مسطح نشان داده شده است که محور چرخشي آن  زیردر شكل   

از طرفي همان طور که در شكل مشخص است یكي از  (با مربع نشان داده شده است) مرکز مولكول و از سمت باال وارد مي شود

درجه را تشكيل داده شده از  09محور چرخشي زاویه  صفحه دیگری که با .مي باشد σvصفحه ها این محور را در برگرفته و از نوع 

 .مي باشد σdرا از وسط دو نيم کرده است که این صفحه هم معرف  C2محورهای  دیگریو صفحه  σhنوع 

 

 .نشان داده شده است hσ  و vσصفحه انعكاس عمودی  Fe(CO)5در مولكول 

 

  .در شكل های زیر انواع صفحات افقي، عمودی و وجهي نشان داده شده اند
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مشخصه سيستم های مسطح، داشتن پيوندهای دو یا چندگانه مي  مولكول های مسطح حتما یک صفحه دارند و یكي از :كتهن

به عبارتي مولكول های مسطح دارای صفحه تقارني هستند که کل مولكول را در بر مي گيرد و اگر مولكول به این صفحه  .باشد

  .روی خودش مي افتد ،منعكس شود

(Center of inversion) مرکز وارونگی    

نقطه ای است که اگر از هر یک از اتم ها به آن نقطه خطي وصل کنيم و به همان اندازه و در همان راستا امتداد دهيم به اتم 

 . مشابهي مي رسيم

 

 

 

آیا مولكول های زیر مرکز تقارن دارند؟( مثال  
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