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RB  وR6G  بر بیناب فلورسانس القایی لیزری رنگینههای آلیpH تأثیر نوع حالل و
2آذر

 و علی موسوی1 مسعود كاوش تهرانی،1 سيد جبار موسوی،1 سيد محمدرضا دربانی،1شکيبا سادات حجازی
 اصفهان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکده علوم و فناوری اپتيک و ليزر1
 اصفهان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده شيمی كاربردی2

 تاا2  هایpH  همچنین در گستره، استون و آب، اتانول، در حاللهای متانولRB  وR6G  بینابهای جذب و فلورسانس رنگینههای آلی- چکیده
 افزایش شدت و جابجایی قرمز بینابها با کااهش. افزایش جابجایی قرمز در بینابها نتیجه شد، با افزایش قطبیت حاللها. آشکارسازی شد7
. نیز دیده شدpH
RB ،R6G ،pH ،حالل

، فلورسانس القایی ليزری- كليد واژه

The effect of the solvent type and pH on the Laser Induced Fluorescence
spectrum of R6G and RB organic dyes
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Abstract- Absorption and fluorescence spectra of R6G and RB organic dyes in solvents such as methanol, ethanol, acetone and
water, as well as in the range of pH 2 to 7 was detection. With increasing polarity of the solvents increasing red shift in detection
spectra was result. Also with reduces pH, the intensity and red shift of spectra was increased.
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 -1مقدمه

d

c

شک  R6G )b( RB )a( :1در حاللهای مختلف; ()c

R6G )d( RB

در pHهای متنوع

 -3نتایج و بحث
بيناب فلورسانس دو رنگينه در حاللهای مختلف در شک 2
نشان داده شده است

 -2روش ،مواد و چیدمان
در ایيين پييژوهش از دو رنگينييه آلييی  R6Gو  RBكييه دارای
فرمييول مولکييولی ( )C28H31N2O3Clو از خييانواده

زانييتن2

میباشند ،استفاده شد محلولهای این دو رنگينيه در دميای
اتاق با استفاده از حاللهای متانول ،اتيانول ،اسيتون و آب بيا
سهم  5درصد اتانول و  95درصد حاللهای ذكر شيده ،تهييه
گردید همچنين به منظور تهيه محلولها در گسيتره 2 ،pH
تييا  7از محلييول  10-1مييو ر  HClبييه عنييوان محلييول مييادر
استفاده شد نمایی از محلولهای تهيه شده در شک  1نشان
داده شده است در چيدمان بر پا شده از یک ليزر پيوسته بيا
وولمييو 532نييانومتر و تييوان خروجييی 50ميلييی وات و از
بينابسين  Ocean opticميدل  HR4000CG-UV-NIRبيا
ابليت ثبت بيناب در بازه وول موجی  200-1100بيا د يت
 0/37نانومتر ،جهت آشکارسازی نشير فلورسيانس نمونيه هيا
استفاده شد

b

a

Laser Induced Fluorescence
Xanthene

شک  :2بيناب فلورسانس ( RB )b( R6G )aدر حاللهای مختلف

با توجه به شک  2ماكسيمم وول ميو نشير فلورسيانس در
حاللهای متانول ،اتانول ،استون و آب برای  RBبه ترتيب در
وول مو های  580 ،577 ،57۴و  582برای  R6Gنيانومتر و
در  56۴ ،563 ،560و  565نيانومتر مشياهده شيد مشخصيه
های بينابی دو رنگينه در حياللهيای مختليف در جيدول 1
آورده شده است

1
2
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فلورسانس القایی ليزری)LIF(1یک روش بينابنمایی گسيي
مولکولی است كه بير جي ب نورتابشيی از لييزر اسيتوار و بيه
ساختار مولکيولی ميواد بسيتگی دارد جابجيایی وولميوجی
فلورسانس به عوام مختلفی بسيتگی دارد كيه از آن جمليه
میتوان به نوع حالل به كار رفته و مييزان اسييدی یيا بيازی
بودن( (pHمحليول اشياره كيرد[ ]5-1رنگينيههای آليی بيه
واسطه ضریب جي ب بيا  ،فلورسيانس پهين بانيد در ناحييه
فركانس مرئی و بازده كوانتومی مناسب به وور گستردهای به
عنييوان سنسييورهای فلورسييانس مييورد اسييتفاده ييرار مييی-
گيرند[]6
در این پژوهش تاثير حاللهای متانول ،اتانول ،اسيتون و آب،
و همچنين تياثير  pHبير بينياب فلورسيانس القيایی لييزری
رنگينههای آلی  R6Gو  RBبررسی و تحلي شد
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جدول  :1مشخصات بينابی دو رنگينه در حاللهای مختلف

جابجایی
استوكس

وولمو
ج ب

وولمو
فلورسانس

765

رنگینه در  pH=2بیشترین جابجیای ررمی شید
نوع
حالل

اینیای

بیناب فلورسانس تفاق م فتد .با سیدی شدن محلول بیر ی
هر د رنگینه به دلیل م د ج شدن هییدر نن بیا نیتیر نن
یجاد فرم تشدیدی 3ین اار مترها ف یش م یابد .در ری
بییا ار تونییه شییدن ۴نمونییههییا تایید د فییرمهییای تشییدیدی
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کر موفور 5تغییر کرده بالتب آن طولموج شد

533 553 1000 752
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اتانول

فلورسانس تغییر م کند[7و.]8

536

580

56۴

استون

53۴ 557 1028 771

582

565

آب

بیناب جذب رنگینهها در گستره  pHهای فوق در شکل 4

727
7۴5

927

556

اینای

نشان د ده شده که تأییدکننده رفتار فلورسانس همان
ترکیبا

م باشد.

با توجه به جدول  1با افزایش طبيت حالل به ترتييب بيرای
متانول ،اتانول ،اسيتون و آب مييزان جابجيایی رميز بينياب
فلورسانس افزایش مییابد روند مشياهده شيده فيوق را ميی
توان به افزایش احتمال انتقا ت ⃰𝝅→𝝅 با افزایش طبيت
حييالل نسييبت داد[7و ]8بيش يترین جابجييایی اسييتوكس در
حيياللهييای اتييانول و آب مشيياهده شييد بينيياب فلورسييانس
رنگينهها در گستره pHهيای متنيوع در شيک  3نشيان داده
شده است

شکل  :4بیناب جذب ( RB (b) R6G )aدر گستره pHهای متنوع

همچنین مشخصههای بیناب د رنگینه در گستره pHهای
متنوع در جد ل  2آ رده شده ست.
جدول  :2مشخصههای بينابی دو رنگينه در گستره pHهای متنوع
شکل  :3بیناب فلورسانس ( RB )b( R6G )aدر گستره pHهای متنوع

همانطور که در شکل فوق مشاهده می شیود بیر ی هیر د
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1372 ، انتشارات علمی و فنی، نگرشی بر ويفسنجی،] پاویا7[
 انتشارات آسيتان يدس، مبانی ويفسنجی مولکولی،] سی ان بنول8[
1391 ،رضوی
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 نتیجهگیری-4
 در حاللهيایRB  وR6G بيناب فلورسانس دو رنگينيه آليی
 آشکارسازی شد نتای نشان داد، استون و آب، اتانول،متانول
 مييزان جابجيایی رميز بينياب،كه با افزایش طبيت حيالل
فلورسانس رنگينهها نيز افزایش ميییابيد عيالوه بير ایين بيا
 محلول بر بينابهای ج ب و فلورسانس درpH بررسی تاثير
 محلولهيا وpH  مشاهده شد كه با كاهش7  تا2 pH گستره
- شدت و جابجایی وول،به دلي پروتونه شدن رنگينهها پهنا
موجی نمونهها افزایش مییابد
سپاسگزاری
در انتها از سيركار خيانم زهيرا رمايانيان و پرسين محتيرم
پژوهشکده علوم و فناوری اپتيک و ليزر كه ما را در انجام این
 تشکر مینمایيم،پژوهش یاری نمودهاند
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