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 الخالصة

نفثول ) المذاب في عدد من -1تم قیاس ودراسة أطیاف االمتصاص الفلورة لمادة (         
, داي  Cyclohexaneسایكلوھكسان  , Benzene(البنزینالمذیبات القطبیة والغیر القطبیة 

 وتحت  ظروف  طبیعیة وبتركیز ، ) DMF, والداي مثیل فورم أمید DMSOمثیل سلفوكساید
(1x10-4,1x10-5)  موالري . وتم اجراء قیاسات  اطیاف الفلورة للمادة في المذیبات نفسھا و

ذلك بتسلیط مجال كھربائي خارجي  على محالیلھا  وكان تاثیر ھذا المجال الكھربائي  المسلط 
على اطیاف الفلورة واضحا" لمواقع الحزم المختلفة والشدة . وحصل انخفاض في الشدة  والذي  

یمة الناتج الكمي . وقد تم استخدام محالیل مخففة لغرض تجنب  ظاھرة یؤدي الى قلة في ق
) و بدرجة حرارة 265nm) =exλاالمتصاص الذاتي ، وتم استخدام  الطول الموجي المھیج 

الغرفة. ان زیادة عملیات التراخي لجزیئات المذیب بسبب زیادة قوة استقطابیة جزیئات المذاب 
لقطبین الكھربائي . ولوحظ ایضا" زیادة االزاحة الحمراء كلما وبسبب تاثیر قیمة عزم ثنائي ا

زادت قیمة عزم ثنائي القطبین الكھربائي لجزیئة المذاب في المذیبات القطبیة . وان زیادة المجال 
الخارجي المسلط یؤدي الى نقصان الشدة وزیادة االزاحة الحمراء؛ والسبب ھو 

ربائیین الخارجي والداخلي والذي یؤدي الى نقص طاقة ) بین المجالین الكھinteractionالتآثر(
 المستوى المتھیج االول .

Keywords: 1-naphthol, absorption, fluorescence, external electric field, electric 
dipole moment.  

Abstract  

        The absorption and fluorescence spectra had been studied and measured for  
(1-naphthol) substance which dissolved in polar and nonpolar solvents (Benzene, 
Cyclohexane, DMSO, DMF) at normal conditions  with  two concentrations (1x10-4, 
1x10-5 M). The measurements of fluorescence spectra for the material in the same 
solvents by applying an external electric field on their solutions had been done. The 
effect of this applied electric field on the fluorescence spectra is clear for the 
positions of different peaks and the intensity. The decreasing in the intensity had 
been occurred which causes a decreasing in quantum yield. The using of dilute 
solutions was for avoiding the self-absorption.  The excitation wave length 
(λex=265nm) had been used at room temperature. The increasing in relaxation 
processes of the solvent molecules were because of the increasing of the polarity of 
solute molecules and because the effect of the value of the electric dipole moment. 
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Also, it observed an increasing of the red shift when the value of the electric dipole 
moment of the solute molecule increases in polar solvents. The increasing in the 
applied external field causes an intensity decreasing but increasing in the red shift. 
This is due to the interaction between the external and internal electric field which 
causes a decreasing in the energy of the first excited state.         

 مــقدمــة

 النظري  انب الجأوال : 

Effect of electric field تأثیرالمجال الكھربائي    -1  

للمجال الكھربائي تأثیر على طیف المذاب من خالل مط االصرة وكذلك على مستویات         
. بدراسة تاثیر ستارك على Brunel et. al.  [1]الطاقة وعلى شكل الطیف الناتج . و قام 

جزیئات داي بنزانثانثرین في النفثالین ولقد وجد مساھمات خطیة وتربیعیة لھذا التأثیر .وقد 
ناقش البحث تأثیر المعامالت على ازاحة ستارك والتي تعزى الى التغیرات الھندسیة للجزیئات 

 النموذجیة في المجال الكھربائي الخارجي المسلط.
ت الكھربائیة المسلطة على الجزیئات العضویة یمكن ان  تغیر في مستویات الطاقة ان المجاال

لكل من الحاالت المستقرة والمثارة .فعندما تكون الحالة المستقرة والمثارة مختلفھ في طاقات 
فان ذلك یؤدي الى انشطار وازاحة  في الخطوط الطیفیة ,ویطلق على  االنتقال البصریة ,

. اجریت دراسات ]2[ یھ الناتجة عن المجال الكھربائي الخارجي (تأثیر ستارك)التغیرات الطیف
مما یعني انتقال  NADH تأثیرات المجال الكھربائي على اطیاف االمتصاص والفلورة ل 

الشحنة للحالة المثارة . تقل شدة الفلورة في وجود مجال كھربائي , والي ئنشأ عن زیادة  المجال 
في معدل العملیات غیراالشعاعیة . یتم قیاس االزاحة الزرقاء للطیف الفلورة  المحتث  عن الزیادة

. ان تاثیر  المجال الكھربائي الخارجي [3]في خالیا الخمیرة  NADHوالزیادة في زمن الفلورة 
) (CdSe) و طیف االمتصاص قد تم قیاسھا لجسیمات PLعلى طیف  االستضاءةالضویئة (

)  تكون مشابھھ   E-PL).وقد وجد ان  االستضاء الضوئیة  (PMMAالمنحلة في البولیمر (
لطیف االمتصاص والذي یظھر واضحأ في ازاحة  تاثیر ستارك   والتي تعتمد على حجم 
الجسیمات , على عزم  ثنائي القطب الكھربائي للحالھ المثارة اوأل. اضافة الى ھذا ، لوحظ طیف 

انھا تخمد بتسلیط المجاالت الكھربائیة وان قیمة  ) والتي تبین(CdSeاالستضاءة الضوئیة 
االخماد  بتاثیرالمجال تصبح اكبر بزیادة الحجم . وقد لوحظت ھذه االطیاف بوجود المجال 
الكھربائي و بعدمھ ویوضح ان االخماد ینشأ اساسا من قلة المجال المحتث في التوزیعات الناشئة 

 .[4] وئیة من خالل االسترخاء  للحاالت المتھیجة الض

نفثول) مع غیرھا من الجزیئات من االحماض الضوئیة ؛واألحماض -تعد جزیئة (ا         
الضوئیة ھي كحوالت أروماتیة تتمیز بزیادة كبیرة في الحموضة عند حدوث اإلثارة اإللكترونیة. 
 حتى اآلن ال توجد رؤیة واضحة أو قویة لتفسیر اآللیات التي تؤدي إلى ھذه الزیادة في

بالتحقق من خالل الفیزیاء الضوئیة عن  [5].الحموضة. لھذا الغرض، تقوم ھذه الدراسة 
باستخدام األشعة فوق )، وقد انجزت 1Nنفثول ( -1) )  للــ (photo acidsحامضیةالضوء 

 (OH)البنفسجیة.  كما تم فحص التحلیل الطیفي لالشعة تحت الحمراء و قیاس  اھتزاز الرابطة 
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التین المستقرة والمثارة؛ والتحقق من إعادة التوزیع للشحنة اإللكترونیة في في كل من الح
الحامض الضوئي عند اإلثارة في المذیبات الغیر قطبیة حیث  ال تحدث تاثیرات محددة.في حین 

)  كما solvatochromicتبین بالعمل ، أن الحالة المثارة تتمیز باالستجابة الضوئیة للمذیبات (
ریبا أكبر مرتین مما علیة  في الحالة المستقرة، كما ان الحسابات المتوقعة اثبتت عدم انھا تكون تق

 . [6]وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین سلوك الحالتین

نفثول تنتقل الشحنة في الحالة المثارة  إلى المذیبات الھالوجینیة حیث تم دراسة  -1في جزیئة      
االروماتیة عند اإلثارة. وجد أن معدل انتقال الشحنة للرابطة الكثافة اإللكترونیة على الحلقة 

الھیدروجینیة مع األسیتونتریل أن تكون أعلى عشر مرات منھا في حالة الجزيء غیر المرتبط. 
 بھذه الطریقة، یصبح من الواضح تأثیر الروابط الھیدروجینیة على مدى إعادة توزیع الشحنات

]7[. 

العملي جانب الثانیا :   

المادة المستخدمة في البحث -1  

نفثول وھو مركب عضوي متفلور ویكون على شكل مادة بیضاء  -1استخدم في ھذا البحث مادة 

نفثول ذو نقاوة عالیة بلغت -1وقد استعمل  C10H7OH) (صلبة ذو صیغة جزیئیة
). ویستعمل في علم الصیدلة (االدویة)  England BDH%) والمجھزة من شركة(99.9(

   . د التعقیم, یوثر على صحة االنسانویستعمل في المبیدات الحشریة, وموا

 االجھزة المستخدمة في البحث  -2

من نوع    Fluorescence Measurement Instrumentتم استخدام جھاز قیاس طیف الفلورة 
)RF-5301pc Shimadzu.( اطیاف االمتصاص لمحالیل بوســاطــة جھاز  اتقیاس تتم

(CARY100Conc UV-visible spectrophotometer)  المجھزة من قبل شركة(Varian) 
الخارجیة المسلطة على الكھربائیة  تالمجاال  المستخدمة في المنظومھ كما رتبت الیابانیة

 ) وباستخدام المعادلة :1المحالیل كما في الشكل (

                                             
E = 𝐹𝐹

𝑞𝑞
= 𝑉𝑉

𝑑𝑑
                                                         … (1)       

 .   5cm اللوحینوكانت المسافھ بین  
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 .) مخطط المنظومة الكھربائیة المستخدمة في البحث1شكل (  

وتحدید التركیز  ]5M]10-و [4M-10]وحضرت المحالیل باستخدام المذیبات المختلفة وبتركیز  
  -المطلوب وحجم المذیب المستعمل ویتم حساب الوزن عن طریق العالقھ :

W= 1000
MwVC ××

                                             ---  ( 2)   

 : ھو وزن المذاب (المادة المراد دراستھا) بالغرام .    Wحیث  

C     .التركیز (مول/لتر) موالري  : 

V      حجم المذیب  :cm3 

Mw  .الوزن الجزیئي للمذاب  : 

یتم اضافة حجم معین مـن نفس المـذیب الى حجم معین من ذلك التركیز (التركیز العالي ) 

العالقة االتیة والتي تسمى بعالقة التخفیف :  استعمالویتم   

   C1V1=C2V2                                                                  --- (3) 

 ).االعلى:  التركیز االول (  C1حیث     

C2          .(االخف) التركیز الثاني  : 

V1          .الحجم الالزم من التركیز االول  : 

V2          .الحجم الالزم اضافتھ للتركیز االول للحصول على التركیز الثاني  : 
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 النتائج والمناقشة

في الشكل المستخدم  [4M-10]وبتركیز نفثول-1نالحظ من خالل طیف اإلمتصاص  ل       
وینتھي  200) إن ھذه الجزیئة  تمتلك طیف امتصاص بمدى من االطوال الموجیة(یمتد من 2(

ً تأثیر تغیر المذیب في تحدید أقصى طول موجي لطیف ) نانو400في  متر,. ویبدو واضحا
) عند 325nm) عندما وجدنا أعلى قمة إمتصاص عند الطول الموجي ( λmaxabsاالمتصاص (

)  كما DMF, Benzene ,DMSO,Cyclohexane تركیز المذیبات ( [4M-10]التركیز 
إنخفاض بالشدة النسبیة لالمتصاص  ومن  قطبیةالقطبیة وغیرالموضح بالجدول للمذیبات 

المعروف ایضأ بعملیات االسترخاء للجزیئات المذاب التي تحدث في حالة المتھیجھ (فرانك 
والمتزنة الذي یجعل جزیئة  یةكوندون) والذي یجعل انتقال جزیئة المذاب الى الحالھ االلكترون

 اتزان جدید.ة المذیب في حالة متھیجھ وتتذبذب حول منطق

) التي تم (1نفثول وموضح في الجدول-1طیاف االمتصاص لال ان قیم االطول الموجیة 
 .في والمذیبات المستعملة في درجة حرارة الغرفة كما یلي4-10 الحصول علیھا بتركیز

 

 4-10نفثول بتركیز -1قیم األطوال الموجیة لالمتصاص لمادة  1)جدول (

Solvent (0-0) (0-1) (0-2) 

DMF 
298 310 324 

Benzene 
295 310 325 

DMSO 
300 310 325 

Cyclohexane 
298 305 325 

 .)2كما في الشكل (على اطیاف االمتصاص موضحھ وتم  الحصول 
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 .M [4-10]نفثول في المذیبات القطبیة وغیر قطبیة المحضرة بتركیز -1) اطیاف االمتصاص 2الشكل (

  (a) Cyclohexane (b) Dimethyl form amide (c) Benzene (d) Dimethyl sulfoxide 

نفثول في المذیبات الغیر القطبیة حیث یكون  -1لقد تم قیاس اطیاف االمتصاص لمحلول
موالري القمم )   (4-10) وظھرت لنا ثالث قمم في تركیز a , cطیف االمتصاص في الشكل (

بالنسبة للمذیبات ) 2-0) (1-0مقاربة القیم ومتناضرة االنتقاالت (التي تكون  (298,310,32)
الغیر القطبیة (البنزین و سایكلوھكسان) تزداد االزاحة بزیادة قطبیة المذیب بمقدار بسیط 
ولوحظ ان شدة االمتصاص عالیة في المذیبات البنزین وسایكلوھكسان حیث تتفق ھذه القیم مع 

وكانت نفس النتائج  [9] [8]لھا في یھا عدد واسع من الباحثین االعداد الموجیة التي حصل عل
ایضا التي تم الحصول علیھا في المذیبات البنزین وسایكلوھكسان اال ان االختالف في مواقعھا 

).اما طیف االمتصاص في المذیبات القطبیة كما في الشكل  nm 2-4بمقدار ضئیل ال یتعدى (
)b , d  (4-10بتركیز  ھرت لنا ثالثة قیمولقدظ ) موالري في الشكلb ) (298,310,324nm (

مع ازاحة 2-0) ) (1-0لوحظ ان طیف االمتصاص تكون مقاربة القیم التي متناضرة االنتقاالت (
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 [4M-10]نفثول للمذبیات القطبیھ وغیر القطبیة المحضرة بتركیز -1) اطیاف الفلورة 3الشكل (

a)Benzene (b) Cyclohexane (c) Dimethyl sulfoxide (d) Dimethyl form amide 

موالري  4-10نفثول تم قیاسھ عند تراكیز مختلفة ھي -1لوحظ ان اطیاف الفلورة لمحلول       
 ).ex = 265nmλفي المذیبات المذكورة سابقا" عند (

للھ الى ثالثة حزم ولقد وجد ان اطیاف الفلورة في المذیبات غیر قطبیة تكون متح    
) .اما في المذیبات القطبیة  342nm – 345nm-353nmواضحة تقع عند االعداد الموجیة (

كما وجد ان اطیاف الفلورة تظھر بشكل واسع وغیر المتحللھ الى حزم فضال" عن ازاحة قمة 
 .) 3الطیف نحو االطوال الموجیة الطویلھ كما موضح في الشكل (

نفث�ول  للم��ذیبات القطبی�ة والغی�ر قطبی��ة  -1ئي عل��ى قیاس�ات الفل�ورة ل ت�اثیر المج�ال الكھرب�ا 

 موالري والتي تم الحصولھا عند درجة حرارة الغرفة  5-10المستخدمة عند تركیز 

نفثول  للمذیبات  -1لقد تم قیاس تاثیر المجال الكھربائي على قیاسات الفلورة ل            
)ان  7-4موالري ولوحظ من االشكال (  5-10القطبیة وغیر القطبیة المستخدمة عند تركیز 

تاثیر المجال الكھربائي على المذیبات القطبیة اكثر من المذیبات الغیر القطبیة والسبب زیادة 
وان التفاعل المتبادل بین المجال الخارجي  [3,4,5,6]تقطابیھا العالیة كما في الجداول  اس

 .المسلط والمجال الداخلي للمحلول وبسبب  زیادة استقطابیة المذیبات 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

300 400 500

In
te

ns
ity

 

Wavelength (nm) 

C=10^-4 M

c)Dimethylformaid  

 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

300 400 500

In
te

ns
ity

 

Wavelength(nm) 

C=10^-4 M

d)Dimethyl sulfoxi  

75



 محمد وصالح           2016           1........      العدد تاثیر المجال الكھربائي الخارجي على اطیاف الفلورة لمادة

قدار التغیر في عزوم ثنائي القطب الدایمھ وفي الحاالت االرضیة والمتھیجة یتناسب مع م
 للجزئیة وھذا مایدعي (بتاثیر ستارك الخطي ).

 نفثول في مذیب البنزین بعد تسلیط المجال الكھربائي الخارجي-1) :مواقع الحزم  طیف الفلورة ل 4جدول ( 
 ). cm)5 المسافة بین اللوحین 

(Volt)قیم الجھد  λ (nm)(0-1)  λ (nm)(0-2) 

50 367 370 

100 370 378 

150 377 381 

200 377 381 

250 374 381 

300 378 380 

350 377 374 

400 376 374 

 

 

 -10]5[نفثول في المذیب البنزین وبتركیز-1) تاثیر المجال الكھربائي الخارجي علي طیف الفلورة ل (5الشكل 

نفثول في مذیب البنزین)  -1) تأثیر المجال الكھربائي خارجي على محلول (5نالحظ في الشكل (
ان اعادة توجیة الجزیئات بعد تسلیط مجال كھربائي خارجي یكون اسھل لھذا الحالة كما في 

 ) .nm367المذیبات غیر القطبیة .وكانت قمھ الطیف عند ( 
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ثول في مذیب سایكلوھكسان بعد تسلیط المجال الكھربائي نف-1):مواقع حزم طیف الفلورة ل5جدول (
 )  .cm)5المسافة بین اللوحین الخارجی

 

 

 نفثول في  مذیب سایكلوھكسان وبتركیز -1الكھربائي الخارجي على طیف الفلورةل) تاثیر المجال (6شكل 

.[10-5] 

نفثول في مذیب -1) عند تاثیر مجال كھربائي خارجي علي محلول (6یالحظ في الشكل (
سایكلوھكسان ) عند زیادة الفولتیة تزادت شدة طیف الفلورة واختالف موقع قمھ الطیف 

)368nm.( 
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50 367 376 
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400 367 376 
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 الخارجي بعد تسلیط مجال الكھربائي  DMSOنفثول في مذیب -1مواقع حزم طیف لفلورة ل ):7جدول (
 )  .cm)  5المسافة بین اللوحین

 

 

 [5-10] وبتركیزDMSO نفثول في مذیب-1) تاثیر المجال الكھربائي  الخارجي على طیف الفلورة ل7شكل (  

(Volt)قیم الجھد λ (nm)(0-1) λ (nm)(0-2) 

50 368 376 

100 353 373 

150 353 373 

200 355 361 

250 343 360 

300 346 365 

350 353 362 

400 315 358 
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نفثول في مذیب -1على محلول( عند تسلیط مجال كھربائي خارجي 7)(نالحظ فى الشكل  

DMSO ( لوحظت ازاحة الطیف نحو االطوال الموجیة (ازاحة حمراء) كلما زادة قیمة الفولتیة

بثبوت المسافة بین اللوحین اي ان زیادة المجال الكھربائي المسلط سوف یؤدي الى  المسلطة

نقصان الشدة وزیادة االزاحة التاثیر المتبادل بین المجال الكھربائي الخارجي والداخلي مما 

یؤدي الى نقصان طاقة المستوي المتھیج االول وان الفرق مابین المذیبات القطبیة وغیر القطبیة 

رالسبب ھو زیادة بمن االشكال ان تاثیر المجال الكھربائي على المذیبات القطبیة اك ولوحظت

 لھا.استقطابیة العالیھ 

 :  Conclusionsاالستنتاجات 

من خالل دراسة النتائج والمناقشة ألطیاف الفلورة وتاثیر المجال الكھربائي والعالقة مع         

المستخدمة في البحث وحساب المعلومات العائدة لھا ومقارنتھا مع  ةالعدد الموجي للجزیئ

 :  االدبیات والتحقق منھا فقد تم التوصل إلى االستنتاجات اآلتیة

نفثول) یؤدي إلى إزاحة لقمم أطیاف  -1. إن زیادة قطبیة المذیب المستخدمة في البحث ( -1

 )nm 600-220دروس (الفلورة نحو االطوال الموجیة الطویلة وضمن المدى الم

نفثول للمذیبات القطبیة وظھور عدد -1لوحظ اختفاء تراكیب االھتزازیة من طیف لمحلول  -2

 قلیل من الحزم االھتزازیة في طیف الفلورة 

-1تاثیر زیادة قطبیة المذیب (ثابت العزل الكھربائي) على شكل وشدة طیف الفلورة لمحالیل  3-

نفثول حیث لوحظ ظھور الطیف بشكل واسع وعریض وخالي من التراكیب االھتزازیة ومن 

التحلل مع االنخفاض في شدتھ باالضافة عن ازاحة قمة الفلورة عن الطول الموجي الطویل 

طاقة المستوي المتھیج ونتیجة لھذه االزاحة ازدادت العملیات االاشعاعیة  واالنخفاض في قیمة

 (التحول الداخلي) مع المستوى االلكتروني االرضي  

تأثرمجال الكھربائي الخارجي على المحلول لوحظ ان االزاحة الطیف نحو الطول الموجي  -4

بثبوت المسافة بین  )400v-50v( كلما زادت قیمة الفولتیة المسلطة الطویل (ازاحة حمراء)

) وان زیادة المجال الكھربائي الخارجي المسلط یؤدي الى نقصان الشدة وزیادة 5cmالوحین (

ن الخارجي والداخلي یبین مجالین كھربائی )interaction(ثرآلتااالزاحة الحمراء السبب ھو 

 والذي یؤدي الى نقص طاقة المستوى المتھیج االول .
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