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الجزيئي   التألق Molecular Luminescence Spectrometer                    :        مطيافية
التفلور   لمشوت       التفسفر  Fluorescenceقياسات    phosphorescence و

   
الشعة            سقوط البنفسجية  عند تمتص   العلى   UV فوق ، الشعة الجزيئة جزيئة هذه

مستوى   اللكترونات  ثاروتالفوتونات) (  إلى أع وتنتقل المستويات )   لالكتروني احد في ى
  ) ولكي    الدورانية أو المستقرة     الهتزازية حالتها إلى أو    تعود المكتسبة الطاقة تفقد

( إشعاعية    بعملية طيف  الفائضة (        انبعاث ارتخاء  ومنها أكثر أو واحدة إشعاعية غير أو
V.R   Vibrationalاهتزازي    Relaxation      تصادم عند الواحد اللكتروني المستوى ضمن

داخلي        تحول أو المذيب جزيئات مع بين     I.C   Internal Conversionالجزيئات يحصل والذي
المنظومات      مستويين بين النتقال أو والذي      S.T    Inter System Crossingالكترونيين

المنفردة         الحالة من اللكترون برم حالة فيه شبه      Singletتتحول الثلثية الحالة إلى
.Tripletالمستقرة 

إشعاعي    ) التفلور   يحصل  بشكل الطاقة المستوى     ( فقدان من اللكترونات انتقال عند
المثار      الواطئ الحادي Lowest Excited Singlet State  S1اللكتروني

المستوى     *  إلى
المستقر   المثارة       و    S0 اللكتروني والحالة الساس الحالة في اللكترونات برم يكون

أحادية    تكون أي هو     :متشابهة النتقال أي

           S*1  →    S0

المستقر           شبه الثلثي المستوى إلى تهيجها عند الجزيئات تنتقل قبل  T*   Tripletوأحيانا
و        الطيف وتبعث المستقرة حالتها إلى تعود التفسفر   الذيأن طيف برم و يكون يكون

المثارة     الحالة في السا   اللكترونات الحالة عن هو    سيختلف النتقال :أي

              T*
1 → S0

البرم             حالة تبقى أعلى طاقة مستوى إلى البرم المتعاكسة اللكترونات احد يتوجه عندما
صفر          =  الكلي البرمي الكم عدد يكون ولهذا تتغير ول هي ويكون ( =Si  1/2–أو    1/2+ )كما

البرمي   التعدد المثارة      Spin multiplicity ناتج و المستقرة ولهذا  (M= 2 S + 1) 1= للحالة
منفرد    كلهما النتقال   Singletيكون في     Singlet ----Singlet ويكزن تحولت وجود ولوحظ

نفس               لهما الكترونان لدينا يكون أي اللكترون برم تغير إلى تؤدي أن يمكن الجزيئة حالة
= الكلي     البرم عدد ويكون البرمي   1البرم الحالة   Spin multiplicity = 3 والتعدد تسمى ولهذا

المستقرة    شبه لقواعديهوند      Triplet Stateالثلثية طاقة    Hunds Rulesووفقا لها تكون
. التوزيع      لنفس المنفردة الحالة من أقل

 



أعلى           والشدة الموجييللتفسفر الطول من اقصر الموجييللتفلور الطول ويكون
الطيف            .  بعث قبل إشعاعية غير أو إشعاعية بعمليات الطاقة فقدان هو والسبب

الجزيئي   : التركيب عوامل

الجزيئات     طبيعة هي أي     ما جزيئي تألق تعطي ت التي أو  طيف  يعطالتي التفلور
؟ التفسفر

متبادلة-         1 مزدوجة أواصر على تحتوي التي العضوية Conjugated double bondsالمركبات
متعددة   الهيدروكربوناتمثل  Poly Aromatic Hydrocarbons ،  PAHات الحلقالروماتية

المتماثلة   ) غير تركيبها (   Asymmetricalمتجانسة  الغير والجزيئات في  في توجد والتي
الخام  . النفط



على  حتوا- 2 الجزيئات ( مجاميع  اء واهبة  ) دافعة مثل   معوضة ,  NH2, -OH–لللكترونات
-OCH3   , NHCH3              -من النتقال ومن الحلقة فعالية من تزيد لنها التفلور من تزيد والتي
المثارة    المستقرة   S*1 الحالة الحالة تؤثر   S0إلى لللكترونات المجاميعي البينما ساحبة

الحلقة         فعالية تضعف حيث التفلور على , - COOH , -N=N-, Halides,   , CN–مثل قليل
-CHO  , -SO3H  .

الفلزية     -3 بعضاليونات المعدنية       وجود العضوية المركبات مثل الكبير الذري العدد ذات
ي  والتفسفر   فيها التفلور على  .ؤثر

ال  : فلورتطيف
عن                 عمودي       التفلورطيف  يعبر الموجييوإحداثي الطول يمثل بإحداثييأفقي

التفلور    شدة طيف  و   Fيمثل الثارة )   (يكون أو لطيف    المتصاصي معكوسة مرآة صورة
النبعاث  )التفلور  اقل         (أو وشدة أطول موجي طول في يكون من   والذي جزء لن

المستوى            إلى المثارة اللكترونية المستويات من الجزيئة نزول عند استهلك قد الطاقة
المثار    الواطئ  .Sº*1الحادي

تفلور   pyreneطيف
الفلورة   كم  :Quantum Yield                                                             Q منتوج

أو              محصول يدعى الفلورة طيف يعطي والذي الكترونيا تهيج الذي الجزء كم إن منتوج
حي         Quantum Yield, Qfالفلورة  من جزيئة لكل ميزة وهو الفلورة ث ، أعلىو  حساسية

هو  اكم  منتوج لقيمة  لجزيئةا تكون 1من      Qكم ال منتوج يقترب كلما و  صحيح 1لفلورة
. تفلورا  أكثر

التفلور      Limitations                                                                :   محددات
ا    فلورال تتأثر    بتغيرات كثيرا :   لمحيطي ة المحددات    هذه ومن
 1 - ) الضوئي) التحلل                                     Photo dissociation: التفكك

البنفسجية                 فوق الشعة أحيانا إلى      UV  تؤدي العينة لثارة أوتفكك  المستخدمة
ذلك       تلفي ويمكن المتفلور المركب موجيي   باختيارتحطم اقل )   (أطولطول طاقة أو  له

جدا    )     ( التعرضقليل أي سريع بشكل التفلور المحاليليللضوء   و  قياس تعرض تجنب
. حاوياتالخارجييباستعمال   معتمة 

                                                                     Viscosity :اللزوجة- 2
التفلور   داد زت         المحاليل   بشدة لزوجة من تلنها زيادة الجزيئات   قلل بين التصادمات

.من ل لتق و الطاقة   تبديد  عمليات

                                                                   Quenching : الخماد -3
انحسار  هو و     أو الناتج    وانخفاضي هبوط التفلور بعض     بسبب شدة أو محيطيالعينة تأثير

المحلولي  :  مكونات منها  بأنواع



حراري   - أ   Thermal Quenching                            :               إخماد
التفلور                     يقل عام وبشكل الحرارة، درجة بزيادة التفلور شدة بزيادة  % 1تقل

.الحرارة  واحدة   مئوية درجة

                                               Oxygen Quenching : الوكسجينب - 

       , وعند     الوكسجين بزيادة التفلور بتركيز   يقل الوكسجين شدة تق 1x10-3 Mوجود ل

بنسبة   في       ويفضل % 20التفلور النتروجين غاز بإمرار المحلولي من الوكسجين إزالة

الطريقة  ةديازلالمحلول  ,    حساسية يخمد  الوكسجين ويخمد  فلورتالوان جزئيا

تام  كلياالفسفرة   .وبشكل

  Concentration Quenching               :                       تركيزال - جي

التركيز   عند                          الت   زيادة لن التفلور المادة   اصيقل جزيئات بين يزداد دم

ب  يزداد و الطاقة إشعاعي شكل فقدان بامتصاص     قد،  غير المتفلورة غير الجزيئات تقوم

الداخلي           المرشح تأثير يدعى ما المتفلورةيوهو الجزيئات من التفلور inner filterطيف

effect         التركيز باتجاه العلقة انحراف إلى يؤدي التفلور    والذي امتصاص كان وإذا

الذاتيي) (         الخماد يسمى ذاته المتفلور المركب عن ناتج قدو   self quenchingالخماد

في     التركيز زيادة ثنائية  ) تكوين تسبب بوليمر متعددة  )أو (  Dimmerدايمرمركبات

polymer   ) إخماد التفلور . مسببا

                          Chemical Quenching:  المحلول  ( pH)  كيميأوي – د

بسبب         الخماد ا  يحصل طبيعة كيميائيا  تغير متفلورة    لمركب غير جزيئة إلى وتحوله

بعضاليونات       pHبفعل  بفعل أو الرنينية      المحلول الحالت أو الشحنة أو الشكل وتغير

النلين   للكروموفور  مثل ،Aniline    تفلور  الذي محيط   أيعطي في في,     pH= 5-13زرق

من      اقل ألحامضيي تركيز  زبو   pH < 5الوسط ل     يت  +Hيادة الموجبيالذي النلين ايون كون

تفلور  . يعطي

القاعدي     الوسط في من    pH > 13وكذلك ل      13اكبر الذي السالب النلين ايون يتكون

تفلور  . يعطي

الكمي    و   Qualitative  & Quantitative Analysis                            :    التحليللالنوعي



ال          طريقة إن          قياس يمكن لهذا الضوءي، نفاذية على تعتمد ل لمحاليلي تالفلورة فلور

)أو  سائلة صلبة       رقائق أو مساحيق أو (      Slidesهلمية إلى  إضافة الحية النسجة وحتى

الرائقة  . المحاليل الغازات    و

                                                                     Qualitative  Analysis  :  التحليللالنوعي 
للمركبات   قدير لتل فلورتالطريقة  ستخدمت    والنبعاث   النوعي الثارة أطياف بمقارنة

. المختلفة  تقدير      للمركبات مثل القياسية المركبات أطياف الموجودة  مع المركبات بعض

النفطيالخام     ،   Crude oilفي

الكمي   Quantitative Analysis  :التحليلل
بين  تستخدم  و  العلقة التفلور  التركيز الكمي    شدة التقدير قانون باستعمال ،لغراض

بيير     قانون من الكشف تكون   . Beerمشتق الفلورة   حدود مع  قليلة  طريقة مقارنة نسبيا
المتصاصي   حساسية    تقنيات أكثر تكون بمقدار    ) حيث المتصاص طريقة Po Qf a 2.303من

b )  .
              F= Po Qf ) 1- 10 –A ( 

              F = 2.303 Po Qf A

              F = 2.303 Po Qf a b C                         

                F = K C  

ال =   Fحيث : ، =     Qf،  فلورتشدة الكم العينة =      Poمنتوج على الساقط الشعاع  = A  , شدة
،   a b C = المتصاصية   C    =، ال =    aالتركيز الضوء =      b , متصيةممعامل سمك)مسار

ي =   ʹ K، الخلية (  اللية   شمل ثابت   .  Po Qf a b 2.303المتغيرات

التفلور                                                           Spectrofluorometer : مطياف

التفلور :    مطياف مخطط الشكل
اللون                                                                   Monochromator : موحد

الثارة      ,               لون موحد الول لون موحدي على التفلور مطياف .Exciting monoيحتوي
الولي    المرشح محدد      primary filterويسمى موجي طول المواد    λ Exلعزل لثارة



هو                 ثاني لون يوجديموحد المادة عينة خلية من الشعاع خروج وبعد العينة في المتفلورة
النبعاث     لون الثانوي     . Emission monoموحد المرشح يقوم   Secondary filterويسمى

موجييمعين        طول عند التفلور شعاع المرغوبة        λ Emبعزل غير الشعة .والتخلصمن

العينات     Sample Cell                                                                           : خليا

كوارتز    )     السيليكا زجاج من مرآة (       Quartzوتصنع بشكل الخلفيين الخلية وجهي ويكون
القياس    درجة  . 90وزاوية

الوميض )   ( : أو   Phosphorescence                                                                  الفسفرة
       
أشعة            مصدر من الفوتونات الجزيئة تمتص المتهيجةي     UVعندما الحالة إلى وتتحول

منفرد   ,Singletوبشكل  S*       مابين النتقالي منها إشعاعية غير انتقالت وتحصل
المستقرة           S.Tالمنظومات  شبه الثلثية الحالة إلى اللكترونات تنتقل  ,T*,    tripletحيث

ثلثي             الكتروني مستوى أوطأ إلى الجزيئة انتهاء عند الفسفرة طيف يحصل أو ويظهر
مثار   *Tأولي

1  ,  Lowest  Excited Triplet  State       المنفردة الساس الحالة إلى تعود ومنه
المستقرة,          Soالمستقرة  الحالة وفي المثارة الحالة في اللكترونات برم يكون أي

مختلف .
                                                               T*

1 → S0

المذيبات                     من خليط هو التفسفر بطريقة العينات لذابة المستعمل المذيب
:    EPAالعضوية  الثيل   أيثر -    Ethyl etherوهي بنتان  -   iso- pentaneايزو الثيلي  الكحول

Ethyl alcohol ( : 5وبنسبة    5 :  2         ) حرارة  درجة في يتبلور لنه كمذيب الماء يستعمل ول
المذيب     ,    أما العينة من وينفصل النتروجين متجانس      . EPAسائل زجاج شكل إلى فيتحول

تعطي            ولكنها الغرفة حرارة درجة في تفسفر تعطي العضوية المركبات من قليل
زجاج              بشكل المادة تكون حيث النتروجين سائل حرارة درجة في العمل كان إذا تفسفر

مابين             النتقال احتمال من يزيد الحرارة انخفاضيدرجة إن والسبب وليسبلورات متجمد
المنفردة          S.Tالمنظومات  الحادية الثارة حالة من النتقال الثلثية   *Sأي الحالة إلى

المستقرة   غير          *Tشبه النتقالت انخفاض احتمالية عن فضل التفسفر حدوث سبب وهي
 .  I.Cأو   V.Rالشعاعية  

التفسفر    Phosphoroscope                                    فوسفوروسكوب )  ( :مطياف

ديوار          دورق من المطياف في       Dewar flaskيتألف يوضع النتروجين سائل على يحتوي
أشعة        ,     لدخول الولى شقين أو فتحتين على تحتوي المطيافيالتي UVأسطوانة

الخرى         . الفتحة من الشعة وتخرج العينة محلول على لتسقط



فوسفوروسكوب :    )  (    التفسفر مطياف مخطط Phosphoroscopeالشكل
التفسفر       و التفلور بين الفروقات هي ؟ ما

التفسفر                                                                                                التفلور

هو    - 1 للتفلور النصف فهو    - 1                          ثانية 8-10عمر التفسفر عمر ثانية 1-10-10أما

التفسفر-                                  2 من الموجيياقصر من    لا-  2الطول أطول الموجي طوال
لتفلورا

اللكتروني-    3 اللكتروني-    S*1  → S0                          3النتقال *Tالنتقال
1 → S0

العتيادية     يحصل - 4 الحرارة درجات في العمل - 4              التفلور حرارة   يتم درجات في
جدا   واطئة

حرارة)                                                                                       النتروجين   درجة (سائل

النتقالي-     5 لحالتي متشابه النتقال-    S*1, S0                      5البرم لحالتي مختلف *T البرم
1 

,  S0




