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ملخص البحث :
ط فً هذا الل ث دراتة دثٌر ال رهٌز ملى أ ٌاع اام با والفلور للهومارٌن ٌ 44ث لو ظ أن
مل قارون
وهذا ٌر ل
زٌاد ال رهٌز ؤدي لى زٌاد الكد الرتلٌة ليم با
لٌر -املر أمـا ٌـع الفلور فلو ـظ أن الهفـات الهمٌة للفلور ازداد مل زٌــاد ال رهـٌز ما لٌن
) (10-4-10-6مواري ولط ٌظرر أي دثٌر للداٌمر أو ااهتاٌمر فً دود هذه ال راهٌز ا أرة ظرر ز ع
والفلور ر و اف وال الموجٌة ال وٌلة مل زٌاد ال رهٌز (Red
فً اف وال الموجٌة ليم با
مقدمة
).Shift

ٌنرررع ملررط اف ٌرراع لدرررة الدراتررة ال ررً ر
ل فامل الموجرا الهررومنرا ٌترٌة مرل المراد  ،وان
دراتة أ ٌاع جزٌئا لٌرزر البرلنة هارر وا زالر
ملى درجة هلٌر من افهمٌة لما وفره هذه الدراتة
من مفراهٌط ولٌاررا مرن رهٌرب الجزٌئرا وأكرهالرا
الرردترررٌة و لٌنرررة ال فرررامي فٌمرررا لٌرررررا لرررال ر
ال قلٌدٌررة الفٌزٌاوٌررة[ ،]1وملررى الرررنط مررن الرجا ررا
افولٌرة فرً مجرال اللٌررزر ال رً رط رجازهرا لاتر داط
المواد البللة والنازٌة ا ن التوائل أٌضا ً أظررر
مهارٌا رررا فرررً ولٌرررد اللٌرررزر ،ومرررررا لٌرررزر البرررلنة
والبرررلنة هرررً ملرررار مرررن مررراد م فلرررور مضررروٌة
رررذوب فرررً مرررذٌلا منٌررررة ،و كررر هرررذه البرررلنا
ألواررررا مررن أر قررة ذا ام بابررٌة قوٌررة قررل فرررً
المر قة المرئٌة.
ن افرظمة اللٌزرٌة البللة والنازٌة ن ً فنرل
لٌررزري لنرردد م رردود مررن اف رروال الموجٌ رة فررً هررذا
الجارررب م رراز م الٌررل البررلنة لهوررررا رنررد مبررادر
ن ً فنل لٌزري لمدى أوتل من اف وال الموجٌرة،
وهرً مررن ال روا الفرٌررد ال رً م ررل لررا لٌررزرا
البلنة ٌث ٌمهن ال بول من وتائ م لفة ملى
مدى ٌفرً واترل لرٌن  )250-1100( nmولال رالً
ٌمهررن ولٌفررة ( )Tuningوال بررول ملررى لٌررزرا
ذا أ وال موجٌة مدٌد جنل مرة المبدر المثالً
للدراتا ال ٌفٌة.
ن الرررلا الررذي ٌمهررن رررازه فررً م الٌررل هررذه
مال جداً ، ،لهن هراك لنض ال دثٌرا ال رً
البلنا
ٍ
ٌمهررا أن ؤثر ملى لٌزر البلنة ،و تلب فً

ار فراض هفات ررا لوبررفرا أوترا ا ً فنالرة للٌررزر،
ومررررررا رررردثٌر المررررذٌب ودرجررررة ال رررررار وال رهٌررررز
والكوائب مثل افوهتجٌن ونٌره [. ]2
جزٌئررة البررلنة الضرروت (فو ررون)
مررردما م ر
واام با هو مملٌة ا زال الكد ل رددا منٌرة
(أ ررررررررروال موجٌررررررررر ة منٌررررررررررة) مرررررررررن ا كرررررررررنا
الهررومنرا ٌتررً وبررنود الجتررٌما مررن مت ر وى
منٌن لى متر وى ذي اقرة أملرى ر ٌجرة ال ردثر لرٌن
مررررزط ثرررررائً الق ررررب الهررلررررائً لرررررذه الجتررررٌما
والمرهلررررة الهررلائٌررررة لككررررنا الهررومنرا ٌتررررً
(فو رررون) فررران ار قرررااً اله رورٌرررا ٌ ررردث مرررن أو رررد
مت ر وى اه ررزازي مائررد لررى ال الررة المت ر قر ()So
لررى أ ررد المترر وٌا ااه زازٌررة النلٌررا النائررد لررى
ال الة الم رٌجة افولرى )(First exited state S1
والرررذي هرررون اق رررة متررراوٌة لرررى اقرررة الفو رررون
التررراق (الممررر ) لول زمررران .ن ا مرررال ررردوث
اار قرررال مرررن  Soلرررى  S2ممهرررن أٌضرررا ً ا أن منظرررط
جزٌئا البلنة ت نارً ار يل ترٌل جداً (Rapid
 )10-10-10-11(sec )decayلى المت وى . S1
أن ام بابٌة م لول البرلنة راترب مرل رول
المتار  يل الم لرول و رهٌرز المراد المابرة C
ومنامل ا ماد المواري  εوو دا ة هً ل ر ترط
 1مول ) lit cm-1 mol-1( 1-وٌن مرد منامرل ا مراد
المواري ملى لٌنة الماد وال ول الموجً التراق
أي أن اام بابٌة هً:
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اف وال الموجٌة ال وٌلة وٌتمى)(Stoke’s shift
[.]6
ن ٌفررررً اام بررررا والفلررررور همررررا بررررور ان
مرآ ٌ رران ذا هار ر المتررافة لررٌن مت ر وٌا ااه ررزاز
فً ال ال ٌن المت قر والم رٌجة م كرالرة.

…………
…(1) A 

وٌ هررط اام بررا قررارون لٌررر-املررر الررذي
راترب مرل
ٌر ملى ارة همٌرة الضروت الممر
مدد الجزٌئرا المابرة لرة و راترب اام بابرٌة
مرررل النوامرررل الثيثرررة الم ررردد فرررً المنادلرررة )(1
وال نلٌر الرٌاضً لقارون لٌر املر هو[:]3
…………,
I
)ln  e εC  ….. (2
Iο
ٌث
 Iهً كد ا كنا مرد ول موجً منٌن.
 dIهً ال نٌر لالكد ر ٌجة اام با .
 تمك النٌرة.
لنررررد رررردوث مملٌررررة اام بررررا ولنررررد أن قضررررً
الجزٌئررا ف ررر قبررٌر جررداً ) (10-9-10-6ثارٌررة فررً
[]4
المت ر وي الم رررٌو وهررو مررا ٌنرررع لررزمن النمررر
فالفلور ٌمهن أن دث مرردما نرود الجترٌما لرى
المت ر وي افرضررً لامثر ًرة فو ورررا و نرررع الفلررور
لد ّررا مملٌة ارلناث لقائٌة دث لٌن مت وٌٌن لرمرا
رفررا ال نددٌررة [ .]5ففررً درجررة رررار النرفررة هررون
منظط الجزٌئا فً أو د مت وى اه زازي للمتر وي
افرضرً لرذلك فران اام برا ٌ ردث مرن المتر وي
ااه رررزازي البرررفري للمتررر وي افرضرررً لرررى أ رررد
المتررر وٌا ال النرررة للمتررر وي الم ررررٌو وفرررً هرررذه
ال الرررررة فاررررررة ٌمهرررررن أن ررررردث الفلرررررور ل ررررردى
النملٌ ٌن-:
النملٌررة افولررى :أمررا أن ٌرلنررث فو ررون ر ٌجررة ار قررال
الجزٌئة من رفا المت وي ااه رزازي الرذي رٌجر
لة أواً لى ال الة افرضٌة ،و تمى الفلور الررٌرٌة
و ررردث فرررً أنلرررب اف ٌررران فرررً رررور النررراز ومررررد
الضنو الوا ئة.
النملٌررررة الثارٌررررة :أن نررررارً الجزٌئررررة نٌرررررا فررررً
المترر وٌا ااه زازٌررة قلررل أن ٌ رردث اار قررال لررى
ال الرررة افرضرررٌة و لنرررث فو وررررا ً وٌن مرررد ذلرررك ملرررى
لٌنرة الجزٌئررة ،و ترمى الفلررور اام ٌادٌرة و رردث
فررررً الم الٌررررل وافوتررررا الهثٌفررررة ومرررررد الضررررنو
النالٌة.
هرررذه ال نٌٌررررا فرررً المتررر وٌا ااه زازٌرررة لل الرررة
الم رٌجرررة ال رررً ترررل ررردوث الفلرررور اام ٌادٌرررة
ترررمى لااتررر ر ات ااه رررزازي و ررردث فرررً زمرررن
رروالً ) (10-13-10-11ثارٌررة ولررذلك فرران ارلنرراث
الفو ون فً الم الٌل ٌ ردث دائمرا ً فرً أو رد متر وى
اه رررررزازي لل الرررررة الم رٌجرررررةٌ .ترررررلب ااتررررر ر ات
ااه زازي ار فاما ً فً درجة رار النٌرة هما ٌتلب
اات ر ات ااه رزازي ز رع فرً ٌرع الفلرور ر رو

أمررا النملٌررا نٌررر ا كررنامٌة و كررمل اار قررال لررٌن
المترر وٌا ااه زازٌررة الم ترراوٌة لال اقررة ال النررة
لمت وٌا له رورٌة م لفة و زداد ا مالٌة اار قال
الي كررررنامً هلمررررا هرررران ال كررررالك هلٌررررراً لررررٌن هررررذه
المتررررر وٌا وٌررررردمى اار قرررررال الي كرررررنامً لرررررٌن
المتررر وٌا ا له رورٌرررة ال رررً لررررا رفرررا ال نددٌرررة
لال ول الدا لً ) (internal conversionو رزداد
ا مالٌررة هررذا اار قررال الي كررنامً فررً المترر وٌا
ا له رورٌة الم رٌجة النلٌا ذ هون فجو ال اقة لٌن
المت وٌا قلٌلرة فرً رٌن هرون اا مالٌرة أقرل فرً
المتر وى ا له رورررً الم رررٌو اف ررادي افول لتررلب
هلررر فجررو ال اقررة لررٌن المت ر وي  S1 والمت ر وي

ا له رورً افرضً  S ن مملٌة دوث ال وٌل
الدا لً ترٌنة جداً و دث يل  10-11ثارٌة.
أمررررا ذا هرررران اار قررررال نٌررررر ا كررررنامً لررررٌن
متررر وٌٌن له ررررورٌٌن م لفررررٌن لال نددٌرررة فٌرررردمى
لالنلور اللٌررً ) (intersystem crossingوٌ ردث
لا مالٌررة اقررل مررن ا مالٌررة رردوث ال ررول الرردا لً
وذلررك فرررة ممرررو لرراللرط ذ ٌترر نر زمرررا ً رروٌيً
رترلٌا ً  10-7ثارٌرة ا ن اا مالٌرة رزداد أٌضرا هلمرا
هررران ال كرررالك هلٌررررا لرررٌن المتررر وٌا ااه زازٌرررة
للمت وي ا له روررً الثيثرً والمتر وي ا له روررً
اف ادي [.]8[]4[]6
الكفاءة الكمية Quantum efficiency
نرررع الهفررات الهمٌررة(  )ΦFلدررررا الرتررلة لررٌن
مرررردد الفو ورررررا المرلنثررررة لررررى مرررردد الفو ورررررا
المم بة(الجزٌئا الم رٌجة)[.]10[]9[]6
),............(3

number of quanta emitted
number of quanta absorbed

ΦF 

ررراوق قٌمررة الهفررات الهمٌررة لررٌن البررفر مررردما
نررررود جمٌررررل الجزٌئررررا الم رٌجررررة لررررى المترررر وى
افرضررً لفقررداررا اق رررا ا كررنامٌا ولررٌن الوا ررد
مردما نود جمٌل الجزٌئا الم رٌجرة لرى المتر وى
افرضرررً لفقررردان اق ررررا كرررنامٌا و رررراوق قٌمرررة
الهفات الهمٌة لٌن هرا ٌن القٌم رٌن و ترب ا مالٌرة
دوث النملٌا ا كنامٌة ونٌر ا كنامٌة.
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الجزٌئا الم رٌجة أما أن فقد اق را كنامٌا ً (
ارلنرراث فلررور مررثيً) أو ا كررنامٌا أمررا مررن رٌ ر
ال وٌل الدا لً ،أو من رٌ النلرور اللٌررً مائرد
لى المت وى افرضً.
أما تاب الهفات الهمٌة فٌ ط أمرا لمقارررة منردل
ارلناث الفلرور لرى منردل ام برا الضروت المررٌو
مرررد هررل اف رروال الموجٌررة وهررً مررا نرررع لالهفررات
الهمٌررة الم لقررة ،أو دٌرردها رتررلة لررى مرراد أ رررى
ذا هفرررات همٌرررة منلومرررة نررررع لالمررراد القٌاترررٌة
و نررررع لالهفرررات الهمٌرررة الرترررلٌة للفلرررور و هرررون
الماد القٌاتٌة والمجرولة مرد الكررو رفتررا مثرل
درجررة ال رررار  ،وكررد الضرروت المرررٌو .ن المنرردل
الهلررررررررررً للفلررررررررررور ٌ راتررررررررررب مررررررررررل ابررررررررررل
ضرررب  I ο εCΦوٌ راتررب أٌض را ً مررل المتررا ة

),…………(5

 

kF

k F  k IC  k ISC  k DM 1 M

.
 k ISCهو ثال مندل دوث مملٌة النلور اللٌرً .
* 1Mهو رهٌز الم لول فً ال الة الم رٌجة.

 

),……………………….(6

 

تأثير التركيز
زٌاد ال رهٌرز المرواري  M لم الٌرل الفلرور
لنرررد رررد منرررٌن ٌرررؤدي لرررى رقبررران الهفرررات الهمٌرررة
للفلررور وهررلا ال رهٌررز ٌنررود تررللة لررى هرروٌن منقررد
جزٌئرررً ٌتررر ّمى لالرررداٌمر الم ررررٌو ( excited
) dimmerأو ٌتررررررررررررررررررررررررررر ّمى بررررررررررررررررررررررررررراراً
لااهتراٌمر ) .(excimerوٌمهرن أن وبرع مملٌرة
اار كار ال برادمٌة لالثالر  k DMال رً هرً ترلب
هوٌن ااهتاٌمر [ ]12[]9لذا بلا الهفات الهمٌة:

ΦοF

ο
1
F k DM M

1 τ

ΦF 

وزمن النمر:
),………….(7

 

1

k F  k IC  k ISC  k DM 1 M



F

τ

),………………………(8

2

ٌث:
 1مثل رمز الماد القٌاتٌة.
 2مثل رمز الماد المجرولة.
 ΦFهً الهفات الهمٌة للفلور .
 aام بابررٌة الم لررول مرررد ال ررول المرروجً
المرٌو.
 nمنامل ارهتار المذٌب.
و ذا هار الهفات الهمٌرة الم لقرة  (ΦF )1ف رد
المرواد منلومرة(الماد القٌاترٌة) فران الهفرات الهمٌرة
للماد الثارٌرة ٌمهرن ترالرا لتررولة.ولقد رط د رال
منامررل اارهتررار همنامررل ب ر ٌا وذلررك مرررد قٌرراا
الهفات الهمٌة فً مذٌلٌن م لفٌن [.]4

ΦF 

 k Fهو ثال مندل ارلناث مملٌة الفلور .
 k ICهو ثال مندل دوث مملٌة ال رول الردا لً

F

ررر المر ررررً ل ٌرررع الفلرررور المبررر ا ولررررذا ذا
هاررر أ ٌرراع الفلررور مقاتررة لرررفا المررذٌب ومرررد
رفررا كررد الضرروت المرررٌو فرران الرتررلة لررٌن كررد
الفلور المقاا ن ى لالنيقة اآل ٌة [:]11
…,……….
)……….. (4
Area 2 a1 n 22
(Φ F )2  (Φ F )1
Area 1 a n12
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ο
F

τ

ο
1
F k DM M

1 τ



F

τ

ٌث :
ο

 ΦFهررً قٌمررة الهفررات الهمٌررة مرررد ال رهٌررز افول
(ال فٌع).
 ΦFهررً قٌمررة الهفررات الهمٌررة مرررد ال رهٌررز الثررارً
(النالً).
 τ Fهً قٌمة زمن ممر الفلور مرد ال رهٌز افول
(ال فٌع).
 τ Fهرررً قٌمرررة زمرررن ممرررر الفلرررور مررررد ال رهٌرررز
الثارً (النالً).
ο

زٌرراد ال رهٌررز أٌضررا ً تررلب ز ررع فررً اف رروال
الموجٌة للفلور لتلب ااهتاٌمر الم هرون ٌرث ن
فلور ررة تررلب زا ررة ر ررو ال ررول المرروجً ال وٌررل
( زا ررة مرررات) [ . ]14[]13ن هر ّرون ااهترراٌمر فررً
الم الٌررل ٌ ر ط لوتررا ة مملٌررا اار كررار ال بررادمٌة
ال ً وبع لالثال  kDMوملى تب النيقة [:]4
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الهٌمٌائٌة ) (CH3OHوالروزن الجزٌئرً ()32.04
نط/مول وٌن لر من أفضل المرذٌلا لنائلرة الرزارثٌن
وهررو ذو ق لٌررة أملررى مررن ا ٌثررارول  ،وقررد ات ر دط
مٌثررارول ذو رقرراو ( )%99,99المجرررز مررن كرررهة
) (Flukaافلمارٌة.

),………………………………(9

8RT
3000η
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k DM 

ٌث:
 : لزوجة الم لول.
 :Rثال النازا .
 :Tدرجة ال رار .
Experimental part
الجزت النملً
رط اتر داط م ٌراع spectrophotometer
(SP800 UV
ثررررائً ال زمرررة مرررن الررررو
) Spectrometerلقٌررراا أ ٌررراع اام برررا
للبلنا المت دمة والمجرز من كرهة (Pye
) .unicamلنررررض قٌررراا ٌرررع اام برررا
للبررررلنة اللٌزرٌررررة المترررر دمة ٌررررث ٌ رررروي
الجررراز ملررى مبررلا ٌن أ رردهما مررن الرردٌ رٌوط
ٌ Deuterium lampن ررً زمررة لررد وال
موجٌرررة  )190-322.5 ( nmفرررً رررٌن ٌرررزود
المبررلاق اآل ررر وهررو ال رهت ر ن Tungsten
 Lampلضرروت ررراوق أ والررة الموجٌررة لررٌن
 . )322.5-800 ( nmو قوط فهر القٌراا فرً
الجراز ملى أتراا الرترلة لرٌن الكرنامٌن ٌمرر
أ دهما فرً المرذٌب مرل المرذاب و نررع لالنٌررة
( )Sampleولٌن الكنا واآل ر الذي ٌمر فرً
المررررررذٌب لو ررررررده والررررررذي ٌتررررررمى لالمبرررررردر
( )Referenceوٌرر ط تررجٌل ال ٌررع لواترر ة
المتجل (.]15[ )Recorder unit
ررط اتررر داط جرررراز لقٌرراا ٌرررع الفلرررور مرررن
(Spectrofluorophotometer
ررررررررو
) model RF- 540المجررررز مرررن كررررهة
) (Shimadzuالٌالارٌررة ٌررث ٌ رروي الجررراز
ملررى مبررلاق الزٌرررون ذي القرردر ( )150وا
) (Wattوالررررررذي ٌن ررررررً المر ق ررررررٌن فررررررو
اللرفتررجٌة والمرئٌررة( )200-400ررراروم ر مررن
ال ٌع الهررومنرا ٌتً[.]16

الجزت النملً والمراقكة
ن قٌاتررا أ ٌرراع اام بررا ال ررً ررط جراتهررا
مرررد درجررة رررار النرفررة أظرررر أن نٌررر رهٌررز
الهومارٌن  47فً مذٌب المٌثارول ٌؤثر ملرى أ ٌراع
اام بررا وضررمن المرردى ( )10-6-10-4مررواري،
همررا موضررا فررً افكررهال ( )1و ( )2و (ٌ .)3ررث
وجررررد أن قمررررة اام بررررا هاررررر لل رهٌررررز))10-6
مررواري مرررد ال ررول المرروجً  (394)nmمررواري
ولل رهٌز) )10-5مواري مرد ال ول المروجً )(416
 nmواق رل ولل رهٌررز( )10-4مرررد ال ررول المرروجً
ٌ ،(418)nmررررث ري ررررظ بررررول زا ررررة ل ٌررررع
اام بررا ر ررو ال ررول المرروجً اف ررول مررل زٌرراد
ال رهٌررز .وري ررظ زٌرراد فررً كررد اام بررا مررل
زٌاد ال رهٌز وهذا ٌر ل مل قارون لٌر املر .
وٌوضا الجدول( )1و ( )2دثٌر نٌر ال رهٌز ملى
مقادٌر الكد الرتلٌة و ال ول الموجً و المدى
لبلنة الهومارٌن 47
ال ٌفً ف ٌاع اام با
فً مذٌب المٌثارول.

المواد المت دمة Materials
أ -الهومارٌن (coumarin 47 ) 47
اتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررمة
النلمرررررررررررً(coumarin,7diethylamino-4-
) methylذو البررررررررررٌنة الهٌمٌائٌررررررررررة
) (C14H17NO2والررررررروزن الجزٌئرررررررً
) ]14[ (231.30 gm/cm3والمجرز من كررهة
).(Lambdaphysik
ب -المٌثارول )(Methanol
هررو مررذٌب مضرروي اتررمة النلمررً اله ررول
 (Methylذو البررررٌنة
المثٌلررررً )alcohol
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كهل (ٌ )3مثل ٌع اام با

الصيغة

الوزن

الكيميائية

الجزيئي

CH3OH

32.04

( غم /مول )
Mw

معامل

ثابت العزل

لبلنة الهومارٌن  47فً مذٌب المٌثارول مرد ال رهٌز
 10-4مول\ل ر.

درجة

االنكسار
Refractive
index

الكهربائي
Dielectric
Constant

االنجماد
Freezing
)Point (C

1.3284

32.7

-97.7

المزوجة
Viscosity
)(centi poises

الكثافة
Density
)(gm/cm3

0.544

0.7861

درجة الغميان
)Boiling Point (C

الخواص الطيفية
Spectral
properties

نفاذية عالية

64.7

لممنطقة المرئية

والفوق البنفسجية

جدول ()1
يبين تأثير تغير تركيز صبغة الكومارين  47عمى

خواص طيف االمتصاص في مذيب الميثانول لتراكيز مختمفة
Absorption Spectrum
Dye : Coumarin 47
Solvent: Methanol

At Room Temperature
Band width ∆λ
)(nm

λ Max.
)(nm

Relative
intensity

Concentration
)(Molar

300-440
390-440
384-442

394
416
418

27.6
53.2
60.6

10-6
10-5
10-4
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أمررررا أ ٌرررراع الفلررررور فقررررد لررررو ظ أن قمررررة الفلررررور
لل رهٌز  10-6مواري هار مرد ال ول الموجً 452
 nmوقرررد أزٌ ررر هرررذه القمرررة ر رررو ال رررول المررروجً
اف رول مررل زٌرراد ال رهٌررز فهارر مرررد ال رهٌررز 10-5
مواري مرد ال ول المروجً  454 nmولل رهٌرز10-
 4مواري مرد ال ول الموجً  456 nmهما موضا

100
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80

0
400

500
)Wavelength (nm

شكل ( ) 4يمثل طيف الفلورة لصبغة الكومارين  47في مذيب الميثانول عند
التركيز
 10-6مول\لتر.

فً افكرهال ( )4و ( )5و ( )6و ترلب اازا رة ٌنرود
الررى زٌرراد مجررال ااض ر راب ال ابررل لررٌن الجزٌئررا
] [25ملررى ال رروالً وري ررظ زٌرراد فررً كررد الفلررور
مرل زٌراد ال رهٌرز ،وٌوضرا الجردول ( )2ردثٌر نٌرر
ال رهٌز ملى مقادٌر الكرد الرترلٌة و ال رول المروجً
والمدى ال ٌفً.

جدول ()2
ٌلٌن دثٌر نٌر رهٌز بلنة الهومارٌن  47ملى
ٌع الفلور فً مذٌب المٌثارول ل راهٌز م لفة
وا
Flourescence Spectrum
Dye : Coumarin 47
Solvent: Methanol

At Room Temperature
Band width ∆λ
)(nm

λ Max.
)(nm

Relative
intensity

Concentration
)(Molar

400-552
404-574
404-582

452
454
456

13.8
48.3
57.6

10-6
10-5
10-4
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الجرردول (ٌ )3وضررا قررٌط الهفررات الهمٌررة للفلررور
وال ررررً ررررزداد مررررل زٌرررراد ال رهٌررررز ذ أن ال راهٌررررز
المدروتة لٌت ضمن ال راهٌز ال ً ٌمهرن ان هرون
فٌرا المنقدا ال ً ٌمهرن هرلا الفلرور وهرً الرداٌمر
أو ااهتررررراٌمر.أما افكرررررهال ( )9( )8( )4ف وضررررررا
ال ررردا ل مرررا لرررٌن ٌفرررً اام برررا والفلرررور الرررذي
ٌؤدي لى زٌاد مملٌة اام با الرذا ً ال رً رزداد
مل زٌاد هرذا ال ردا ل وال رً رؤدي لردورها لرى هرلا
الفلور .
جدول ()3يوضح تأثير التركيز عمى قيم الكفاءة الكمية لفمورة
لصبغة الكومارين  74في مذيب الميثانول
Fluorescence Spectrum
Dye : Coumarin 47
Solvent: Methanol
At Room Temperature
)Concentration (Molar
Quantum
Efficiency
) (F
-6
10
0.48
10-5
0.69
10-4
0.8
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350

شكل ( )4يوضح التداخل الحاصل بين طيفي االمتصاص والفمورة لمكومارين  74في مذيب
الميثانول عند التركيز  10-6موالري.
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اات ر اجا

مرررد دراتررة رردثٌر ال رهٌررز ملررى أ ٌرراع اام بررا
 فررً مررذٌب ااٌثررارول لررو ظ44 والفلررور للهومررارٌن
( مرواري لرط ٌر ط10-4-10-6) أن زٌاد ال رهٌز مرالٌن
اه كرراع أي رردثٌر للررداٌمر أو ااهترراٌمر ا أن زٌرراد
ال رهٌررز أد لررى زٌرراد اام بابررٌة وكررد الفلررور
وال ررً نرررً زٌرراد الهفررات الهمٌررة للفلررور همررا ظر رر
ز ع لأل روال الموجٌرة ل ٌفرً اام برا والفلرور
ر رو اف روال الموجٌرة ال وٌلرة مرن ذلرك ٌمهرن دٌرد
ال راهٌررررز ال ررررً ٌمهررررن اترررر دامرا هدوتررررا لٌزرٌررررة
والرر ل مررن المكررراهل وا رراثٌرا ال رررً ظرررر مرررل
.)ظرور هذه المنقدا ( الداٌمر أو ااهتاٌمر

Abstract:
In this research we had studied the influence of concentration
variation on absorption and fluorescence spectra of coumarin 47 dye
in methanol solvent, we observed that the increasing of the
concentration cause increasing in the absorbance according to Beer
Lambert law and increasing in the fluorescence intensity and there
isn’t any influence of dimmer and eximer in this range of used
concentration but shift in wavelength of absorption and fluorescence
spectra to long wavelength (red shift) was existed.
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