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   الخالصة

تم دراسة  طيف االشعة فوق البنفسجية ، المرئية ، تحت الحمراء القريبة ، وتحت الحمراء       
متوسطة لجزيئة البنزين والتي تمتلك التركيب الحلقي ذات التناظر العالي والمنتمية للمجموعة ال

  . D6hالتناظرية 
حيث امتالكها للكثير من عناصر التناظر ومن اهمها , ان التناظر العالي لجزيئة البنزين         

في طيف االشعة ) سموحةم(يجعل االنماط االهتزازية للجزيئة اما نشطة , مركز انقالب ودوران
  .وبالتبادل ) Raman(تحت الحمراء او نشطة في طيف تشتت رامان 

في طيف االشعة تحت ) Fundamental Bands(وعليه فقد تم تشخيص الحزم االهتزازية االساسية 
ضـمن ) Combination Bands(الحمــراء المتوسطة وكذلك تم تشخيص بعض الحزم التجميعية 

بسبب تناظر الجزيئة ) Overtone Bands(نما لم تظـهر اي حزم فوقـيـة نفس المـدى ، بي
   .العالي

، فقط تم تشخيص حزم اهتزازية  (NIR)أما ضمن مدى طيف االشعة تحت الحمراء القريبة       
 .تجميعية اخرى ذات طاقة اعلى بينما لم تصل طاقة االهتزازات االساسية الى هذا المدى

بسـبب    350nmمنطقة فوق البنفسجية فقد ظهر قطع في المدى الطيفي ابتداءا من اما في ال         
،في حين لم تظهـر اي حـزم    δ*              δو     *π         π   االنتقاالت االلكترونية من نوع 

نـانومتر وهـذا مـا     800 – 400امتصاص ضمن المنطقة المرئية الممتدة ضمن االطوال الموجية 
  ود لون لمادة البنزين النقية يؤكده عدم وج

Spectroscopic Study of benzene molecular  
Abstract  
       The mid Infrared, Near infrared, visible, and Ultra-violet spectra of Benzene 
molecule have been studied. Since Benzene molecule belongs to D6h point group, 
with very high symmetry elements, therefore it may be expected for its external 
vibrations to be either infrared or Raman active only. The mid infrared spectrum of 
the molecule shows only the active infrared fundamental and combination bands. 
However no overtone bands have been detected within this region because of its 
symmetry. The ultra -violet region shows cut off starting at (350 nm) due to                              
δ          δ* and      π         π*  electronic transitions. However no absorption has been 
observed within visible  region (400-800)nm, which is confirmed since  pure  benzene 
liquid  has no color. 
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