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بیست ٍ یکویي کٌفزاًس اپتیک ٍ فَتًَیک ایزاى
ٍ ّفتویي کٌفزاًس هٌْذسی ٍ فٌاٍری فَتًَیک ایزاى
 داًطگاُ ضْیذ بْطتی،1393 ُ دی ها25  تا23

بزرسی اثز حذف فلَرساًس اس طیفّای راهاى بزای اًجام تحلیل کوی اساًس آٍیطي
 سیذ حسي تَسلی، حسیي خادم،ٍّاًیِ خَشر
 پضٍّطکذُ لیشر ٍ پالسوا، داًطگاُ ضْیذ بْطتی،َ بلَار داًطد، اٍیي،تْزاى
.چکیذُ – در ایي هقالِ اثز حضَر ٍ حذف فلَرساًس با استفادُ اس رٍش فیلتزّای تبذیل فَریِ در تحلیل کوی ًوًَِ بزرسی ضذُ است
 تحلیل کوی ٍ کیفی، بز رٍی ًوًَِ اساًس آٍیطي کِ اس هْنتزیي گیاّاى دارٍیی هحسَب هیضَد،با استفادُ اس طیف سٌجی راهاى
 تَسط ًوَدار، تیوَل در ایي ًوًَِ تطخیص دادُ ضذ ٍ عولکزد چیذهاى راهاى بزای سٌجص غلظت تیوَل.صَرت گزفتِ است
- طیفّا فیلتز ضذُ ٍ فلَرساًس اس آى، طیفّا حاهل فلَرساًس بَدُ ٍ در بخص دٍم،  بخص اٍل.کالیبزاسیَى در دٍ بخص سٌجیذُ ضذ
.ّا حذف ضذ
.ًوَدار کالیبزاسیَى

، عیفسٌدی راهاى، اساًس آٍیطي، تحلیل کوی-ُکلیذ ٍاص

The effect of fluorescence removal from Raman spectra in quantitative
analysis of Thyme essential oil
Hanieh Khoshroo, Hosein Khadem, Seyed Hassan Tavassoli
Laser and Plasma Research Institute, University of Shahid Beheshti, Evin, Tehran
Abstract- In this paper, the effect of presence and removal of fluorescence has been investigated by Fast Fourier Transform
filters in quantitative analysis. Qualitative and quantitative analysis were performed by Raman spectroscopy on Thymus
Daenensis essential oil which is one of the most important medical plants in the world. Thymol was detected in those samples
and Raman setup performance was measured by calibration curve in two parts. In the first part the spectra carried
fluorescence and in the second, fluorescence was rejected.
Keywords: Raman Spectroscopy, quantitative analysis, calibration curve, thyme essential oil
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. قابل دستزسی باضذwww.opsi.ir ایي هقالِ در غَرتی دارای اػتبار است کِ در سایت

 23تا  25دیواُ  ،1393داًطگاُ ضْیذ بْطتی
کزیستال تیوَل خالع کِ کزیستالی بیرًگ با ٍسى
هَلکَلی 150.22 g/molدر حالل ّگشاى ،با غلظتّای
هطخع بِدست آهذُاًذ .ابتذا غلظت  5هَالر ساختِ ضذ،
غلظت را تا  1هَالر پاییي آٍردُ ٍ عیفگیزی اًدام ضذُ
است .تیوَل یا اسیذ تیویک ،فٌَلی بِ فزهَل C10H14O
است.

 -1هقذهِ

ً -2-2وَدار کالیبزاسیَى
در رسن ًوَدار کالیبزسیَى اس ارتفاع قلِ 742cm-1
هزبَط بِ ارتؼاش حلقَی هَلکَل تیوَل بزای ًسبت دادى
تغییز ارتفاع قلِ در عیف راهاى بِ تغییز غلظت در ًوًَِ
استفادُ ضذُ است] . [3در بخص اٍل ،ارتفاع قلِ بذیي
غَرت بِدست آهذ کِ هیاًگیي پایِّا اس ارتفاع خالع قلِ
کن ضذ ٍ در بخص دٍم اس یک فیلتز باالگذر بزای حذف
فلَرساًس استفادُ ضذ ٍ ّوچٌیي ارتفاع خالع قلِ
درًظز گزفتِ ضذ .در ّز دٍ بخص اس ّز ًوًَِ با غلظت
خاظ  5بار عیفگیزی ضذ ٍ هیاًگیي آى بِ ػٌَاى ارتفاع
هطخع کٌٌذُ در ًظز گزفتِ ضذ .بزای رسن ًوَدار ٍ
فیلتز کزدى عیفّا اس ًزمافشار  Origin Pro 8استفادُ ضذ.

 -3-2چیذهاى آسهایص
ّواًغَر کِ در ضکل  1-2هطاّذُ هیضَد ،اس چیذهاى
 180درخِ بزای عیفگیزی استفادُ ضذُ است .در ایي
چیذهاى ًَر لیشر

 -2رٍش تجزبی
 -1-2هَاد ٍ آهادُساسی ًوًَِّا
در بخص تحلیل کیفیً ،وًَِّای هَرد آسهایص ،اساًس-
ّایی ّستٌذ کِ اس آٍیطي دًایی کطت ضذُ در هشرػِ
ضزکت دارٍساسی خزهاى ،در هٌغقِ کطکاى استاى
لزستاى ،در سهاى گلدّی گزفتِ ضذًُ .وًَِّای هزبَط بِ
بخص کالیبزاسیَىً ،وًَِّای استاًذارد ّستٌذ کِ در
آسهایطگاُ ساختِ ضذُاًذ .ایي ًوًَِّا با حل کزدى

Shifted Spectra

ضکل  :1-2چیذهاى هَرد استفادُ در آسهایصّا

پس اس ػبَر اس آیٌِ بِ ًوًَِ بزخَرد کزدُ ٍ پزاکٌذُ هی-
ضَدًَ .ر حاغل اس پزاکٌذگی در ساٍیِ  180درخِ ،هدذدا
بِ آیٌِ بزخَرد هیکٌذ ٍ بؼذ اس ػبَر اس فیلتز ضکافی کِ
در ًاحیِ ً 235±6اًَهتز ػول هیکٌذ ،تَسظ یک
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عیفسٌدی راهاى ،رٍضی سزیغ ،ارساى ٍ غیزتْاخوی بزای
تحلیل اًَاع ًوًَِّای خاهذ ،هایغ ٍ گاسی است .یکی اس
هطکالت عیفسٌدی راهاى در خػَظ ًوًَِّای سیست-
ضٌاسی ٍخَد فلَرساًس در عیفّا است .بزای حذف
فلَرساًس رٍشّای هختلف ػولی اس خولِ تغییز عَل-
هَج لیشر یا استفادُ اس چیذهاى تبذیل فَریِ ٍ ًظزی اس
خولِ اًتقال عیف ٍ 1فیلتزّای تبذیل فَریٍِ [1] 2خَد
دارد.
3
اساًسّای گیاّی تزکیبات هؼغز ٍ رٍغٌی ضکلی
ّستٌذ کِ اس ًَاحی هختلف گیاُ بِدست هیآیٌذ .رٍش
هزسَم هَرد استفادُ بزای ضٌاخت ٍ تدشیِ اساًسّا
رٍش گزاى ٍ پزّشیٌِ کزٍهاتَگزافی گاسی ّوزاُ با عیف-
سٌدی خزهی است .با تَخِ بِ ًتایح بِ دست آهذُ اس ایي
رٍش ،تزکیب اغلی اساًس آٍیطي  ،تیوَل 4هیباضذ
] .[2گیاُ آٍیطي با دارا بَدى ایي تزکیب ضیویایی
ضذػفًَی کٌٌذُ ٍ دارٍیی اس پزهػزفتزیي ٍ ارسضوٌذ-
تزیي گیاّاى خْاى هیباضذ.
در ایي هقالِ ابتذا ًوًَِ آٍیطي تطخیع دادُ ضذ ،سپس
اهکاى غلظتسٌدی تزکیب تیوَل با رسن ًوَدار
کالیبزاسیَى تَسظ عیفسٌدی راهاى ٍ رٍش فیلتزّای
تبذیل فَریِ بزرسی ضذ ٍ ّواًٌذ تحقیقات اًدام ضذُ در
دیگز ًقاط خْاى ،سؼی بز هقایسِ ایي رٍش ٍ خایگشیي
ساختي آى با رٍش کزٍهاتَگزافی گاسی ضذُ است ].[3

 23تا  25دیواُ  ،1393داًطگاُ ضْیذ بْطتی
ػذسی بز رٍی فیبز ًَری کاًًَی هیضَد .بزای تحلیل
عیفّا اس یک عیفسٌح Ocean Optics HR2000 +ES
استفادُ ضذُ است.

ً -3تایج ٍ تحلیل
ابتذا اس تیوَل خالع کِ بِ ضکل بلَر است عیف راهاى
گزفتِ کِ در آى قلِ هزبَط بِ ارتؼاضی حلقَی تیوَل در
 742 cm-1دیذُ هیضَد .سپس اس یک ًوًَِ اساًس
آٍیطي اًتخابی عیفگیزی ضذُ است .در
خذٍل ً 1-3تایح آًالیش کزٍهاتَگزافی گاسی ٍ عیفسٌدی
خزهی ایي ًوًَِ دیذُ هیضَد .با هالحظِ ایي خذٍل
هطخع هیضَد کِ بیصتزیي حدن اساًس را تیوَل
تطکیل هیدّذ .در ضکل 1-3عیف راهاى ایي دٍ ًوًَِ را
هطاّذُ هیکٌین ٍ ّواًغَر کِ اًتظار هیرٍد

ضکل  :2-3عیف راهاى غلظتّای هختلف تیوَل هحلَل در ّگشاى.
غلظتّا اس باال بِ پاییي کاّص هییابٌذ
ضکل  :1-3هقایسِ عیف راهاى  )Aتیوَل خالع ًٍ )Bوًَِ هَرد
آسهایص
خذٍل  :1-3تزکیبات تطکیل دٌّذُ ًوًَِ اساًس هَرد آسهایص
ضوارُ

تزکیب

هقذار ()%

1

thymol

90/0

2

p-cymene

8/4

3

Beta-caryophyllene

0/6

4

Gama-terpinene

0/3

5

Gama-terpinene

0/1

ضکل ً :3-3وَدار کالیبزاسیَى در حضَر فلَرساًس.

ًتایح حاغل اس رسن ًوَدار در خذٍل  2-3دیذُ هیضَد.
ّوچٌیي حذ آضکارساسی کِ اس رابغِ
بِدست هیآیذ ًیش هحاسبِ ضذ .در ایي رابغِ
 σاًحزاف هؼیار بزای یک باسُ ًَیشی ًشدیک بِ قلِ هَرد
ًظز ٍ  sضیب ًوَدار است .ضکل  4-3عیفّای راهاى
هزبَط بِ ّواى غلظتّا ،پس اس فیلتز ٍ حذف ضذى

عیف راهاى ّواًٌذ ًتایح حاغل اس آًالیش کزٍهاتَگزافی
گاسی ٍ عیفسٌدی خزهی ٍخَد تیوَل را بِخَبی ًطاى
هیدّذ.
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با دقت در عیفّای راهاى گزفتِ ضذُ اس اساًس آٍیطي،
دیذُ هیضَد کِ بِّوزاُ قلِّای راهاى ،عیف پْي
فلَرساًس ًیش ٍخَد دارد اها قلِّای راهاى ٍ بخػَظ قلِ
 ،742cm-1بِ خَبی دیذُ هیضًَذ .پس هیتَاى اس ارتفاع
ایي قلِ بزای سٌدص غلظت تیوَل در آٍیطي استفادُ
کزد .ضکل  2-3عیفّای راهاى گزفتِ ضذُ اس ًوًَِ ّای
استاًذار با غلظت تیوَل  75/1تا  22/5را ًطاى هیدّذ.
ضکل ً 3-3وَدار کالیبزاسیَى رسن ضذُ با عیفّای
ضکل  2-3را ًطاى هیدّذ .ایي ًوَدار در حضَر
فلَرساًس ٍ با غلظتّایی کِ بْتزیي پاسخ را هیدٌّذ
رسن ضذُ است.

 23تا  25دیواُ  ،1393داًطگاُ ضْیذ بْطتی
فلَرساًس را ًطاى هیدّذً .وَدار کالیبزاسیَى بزای ایي
حالت در ضکل ً 5-3طاى دادُ ضذُ است ٍ ًتایح حاغل
ًیش در خذٍل ً 3-3طاى دادُ ضذُ است.

ً -4تیجِگیزی

خذٍل ً :2-3تایح ًوَدار کالیبزاسیَى در حضَر فلَرساًس
ضیب خظ

ضزیب خغی
ساسی

خغای
استاًذارد

حذ
آضکارساسی(درغذ)

19/17

0/99

1/15

14/12
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ضکل  :4-3عیف راهاى غلظتّای هختلف پس اس فیلتز ضذى.

ضکل ً :5-3وَدار کالیبزاسیَى پس اس فیلتز ضذى عیفّا.
خذٍل ً :3-3تایح ًوَدار کالیبزاسیَى با حذف فلَرساًس
ضیب خظ

ضزیب خغی
ساسی

خغای
استاًذارد

حذ
آضکارساسی(درغذ)

42/12

0/97

0/79

5
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در ایي هقالِ اثز حذف فلَرساًس اس عیف راهاى ًوًَِ
اساًس آٍیطي بزای اًدام تحلیل کیفی بزرسی ضذ.
ّواًغَر کِ در ًتایح هطاّذُ ضذ ،رٍش فیلتزّای تبذیل
فَریِ کِ رٍضی قابل اعویٌاى بزای حذف فلَرساًس
استً ،تایح آسهایص را بِعَر هثبتی تغییز هیدّذ.
استفادُ اس ایي رٍش بِػٌَاى هکولی بِّوزاُ عیفسٌدی
راهاى بزای تطخیع ٍخَد تیوَل در ًوًَِّا ٍتؼییي
غلظت آى  ،هیتَاًذ رٍش راهاى را بِ ػٌَاى خایگشیٌی
هٌاسب،کن ّشیٌِ ٍ سزیغتز ًسبت بِ رٍش کزٍهاتَگزافی
گاسی ٍ عیفسٌدی خزهی در تدشیِ ٍ ًحلیل اساًس
آٍیطي هؼزفی کٌذ.

