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  الخالصة 
كمحلول في مذیب ذو قطبی ة)  C-2(دراسة أطیاف االمتصاص والفلورة لصبغة الكومارین  تمت       

كغش اء)   PMMA(عالیة  عند تراكیز مختلفة  ومن ثم مضافا  الیھ ا ب ولیمر ب ولي مثی ل میث ا أكرلی ت       
موالري وعند درج ة ح رارة المختب ر ،ك ذلك ت م حس اب) x10-4, 6x10-5, 2x10-51(رقیق وبتراكیز  

لھ ذه والكف اءة الكمی ة    ,71.2)  ,66.4 63.9( %لمحلول الكومارین المذاب والت ي كان ت   فاءة الكمیةالك
تم حساب الف روق ف ي الخص ائص.على التوالي )  65.7, 75.3,70.1(  %   األغشیة لكل تركیز كانت

دى الطیف يمن حی ث الم   )  C-2(الطیفیة لكل تركیز للغشاء البولیمیري نفسھ ومطعم بالصبغة العضویة 
. والفلورة  االمتصاصلقمم  الموجیةواألطوال  (FWHM)وعرض الحزمة عند منتصف الشدة 

The Study of Spectroscopic Properties and Determinate the 
Quantum Efficiency For Coumarin Dye (C-2) With in DMSO 

Solution and PMMA Thin Film   
Abstract 

It has been studied absorption spectra and The fluorescence for Coumarin Dye     
(C-2) as mixture in  polar solvent with different concentrations and in addition to poly 
Methyl  Metha Acrylate (PMMA) as a thin film with concentrations ( 2x10-5, 6x10-5, 
1x10-4)M at room temperature ,and the quantum efficiency of this  films for each  
concentration has been calculated to be ( 65.  7   , 70.1 , 75.3   ) %       respectively. 
Also ,the absorption and fluorescence spectra of the polymer mixed with different 
concentrations of dye C2 has been studied . 

  المقدمة   
ان الص     بغات اللیزری     ة المس     تعملة ف     ي  

الوس ط اللی  زري تك  ون بش  كل ع  ام ف  ي حال  ة
سائلة وان السیطرة على الوسط الفع ال بھ ذه
الحالة صعب جدا ل ذلك ف ان اس تبدال الوس ط

بش      كل (الفع      ال الس      ائل بوس      ط ص      لب 
ی رلق د ق ام الكث    [1]ھ و اكث ر مالئم ة    )غشاء

م   ن الب   احثین باس   تخدام ان   واع عدی   دة م   ن
لی   زرات الحال   ة الص   لبة وربطھ   ا بالقابلی   ة
ومس   توى التنغ   یم الع   الي لص   بغات اللی   زر

العضویة ومن ضمنھا صبغة الكومارین من 
ان وج    ود .  [2]خ   الل تطعیمھ    ا ب   البولیمر  

الكوم   ارین ف   ي الغش   اء ی   ؤدي ال   ى الثب   ات

الض     وئي وكف     اءة لیزری     ة عالی     ة قیاس     ا    
لمحلول وب  ذلك ف  ان اس  تبدال او اس  تعمال     ب  ا 

قوالب صلبة حاوی ة عل ى االص باغ اللیزری ة     
تتض  من فوائ  د تقنی  ة مث  ل التماس  ك والق  درة      

حی    ث ، [3]التحویری    ة او الفعالی    ة العالی    ة  
العالیة والتي ھ ي ض روریة   الكفاءة اللیزریة 

لفعالی   ة  thresholdsلحس   اب جھ   د العتب   ة   
  . [4]اللیزر 

  :الجزء النظري
 Lasers thinلیزرات االغشیة الرقیقة   

film [5] 
ان المحالی  ل الس  ائلة لص  بغات اللی  زر           

تعتبر مھم ة ولھ ا اس تخدامات عدی دة ولكنھ ا      
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الوق  ت تس  تھلك احج  ام كبی  رة م  ن    ف  ي نف  س
الم   ذیبات العض   ویة ل   ذلك ت   م التركی   ز ف   ي    
السنین االخیرة على اس تخدام الم واد الص لبة    

للیزر م ن اج ل تط ویر    التي تحوي صبغات ا
التقنی   ة، ازال   ة  : الفوائ   د العملی   ة م   ن حی   ث   

المش  اكل الت  ي تس  بب تبخ  ر الم  ذیب، س  ھولة  
وق   د اس   تخدمت ولس   نین عدی   دة . االس   تخدام

مواد صلبة مع الصبغات العض ویة، ام ا ف ي    
البح  وث الحدیث  ة فق  د ت  م التركی  ز عل  ى م  واد   

 (Silica-gels)ج ل  -البولیمر ومواد الس لیكا 
اد البولیمری  ة تعتب  ر افض  ل النھ  ا  ولك  ن الم  و

تتمت  ع بمی   زات خاص   ة م   ن حی   ث تجانس   ھا  
البصري الذي یكون اعل ى م ن م واد الس لیكا     

لمنظوم    ات لالمت    وفرة، وس    ھولة التص    میم 
، وانس  جامھا الجی  د م  ع الص  بغات    ةالبص  ری

العض   ویة وتقنی   ات التص   نیع الغی   ر مكلف   ة     
باالض  افة ال  ى امكانیتھ  ا الغی  ر مح  دودة ف  ي     

وبنائھ   ا الكیمی   اوي ل   ذلك اص   بحت  تركیبھ   ا 
ان  .ھ    ذه الم    واد البولیمری    ة قی    د االھتم    ام  

الم ادة البولیمری ة   الوسط الفعال المش كل م ن   
ی  ة وال  ذي یك  ون  اللیزرالص  بغات المطعم  ة ب

بشكل اغشیة رقیقة اصبح ذا فائدة كبی رة ف ي   
الوقت الحالي عند اس تخدامھا كأوس اط فعال ة     

الكھ ا فوائ د   في اللیزرات المنغم ة وذل ك المت  
عملی      ة تمیزھ      ا ع      ن المحالی      ل الس      ائلة  
للصبغات العض ویة  حی ث یمك ن اس تخدامھا     
ف  ي اي مك  ان ف  ي الف  راغ وتعم  ل ف  ي م  دى      
واس   ع م    ن درج   ات الح    رارة وذات حج    م   

واھ   م ص   فات الب   ولیمر   .   [6]ص   غیر
PMMA [7] الفیزیائیة ھي : 

تمتاز بمرون ة عالی ة وھ ي م ادة لدائنی ة         -1
معام  ل انكس  ار ع  الي     و لی  ة ذات ش  فافیة عا 

  جعلت ھذهمما 
الم     ادة مھم     ة ف     ي اس     تخدامھا م     ع          

 . الصبغات العضویة
نھ   ا م   ن الب   ولیمرات الت   ي تس   مى     أ  - 2

 Thermo)بالبالس      تیكات الحراری      ة 
plastic)  سابقًا والتي كما ذكرنا  

تتمی  ز بانھ   ا مھم   ا س  خنت ال   ى درج   ة         
 بقةحرارة وبردت الى درج ة حرارتھ ا الس ا   

  فانھا تبقى محتفظة بمعظم

خواص  ھا واھمھم  ا ش  فافیتھا وتكوینھ  ا           
الجزیئ    ي ل    ذلك تص    نع ھ    ذه الب     ولیمرات     

  باستخدام طریقة صب القوالب
حیث تنصھر ثم تستعید تركیبھ ا الص لد         

 .         بعد خفض درجة الحرارة
درج  ات الح  رارة  ض  منانھ  ا ش  فافة  -   3

 Tgلت  زجیج  الت  ي تق  ل ع  ن درج  ة ح  رارة ا    
  وفوق ھذه الدرجة یبدأ

الب    ولیمر بفق     دان الص     فة الزجاجی     ة         
واكتس   اب الص   فة المطاطی   ة وتختل   ف ھ   ذه   

  الدرجة باختالف نوع البولیمر
بولي مثیل میثا اكریالت (فھي لبولیمر        

PMMA ( تتراوح بینcº  (115 -110). 
 

ان الم   ادة البولیمری   ة الت   ي تض   م الص   بغات 
ت فائ  دة كبی  رة عن  د أس  تخدامھا    العض  ویة ذا

أوس اط  (كأوساط فعالة في اللیزرات المنغمة 
وتتمی    ز ھ    ذه األوس    اط    ) الحال    ة الص    لبة  

 Thermal  بمع     امالت حراری     ة  
Coefficients   مناس     بة وبس     بب قل     ة

ومقاومة الصبغات الواطئة للقص ر الض وئي   
photobleaching    وكف     اءة التحوی     ل

می   ة لھ   ذه  الواطئ   ة ف   ان الص   بغة األكث   ر أھ  
األوس  اط  الفعال  ة ھ  ي كف  اءة تحوی  ل الض  خ    
والت    ي تع    رف بأنھ    ا نس    بة طاق    ة الخ    رج   
اللیزری   ة ال   ى طاق   ة الض   خ وك   ذلك الع   دد      
الح  رج للنبض  ات وال  ذي یمث  ل ع  دد نبض  ات  

ع  ن القیم  ة  %20اللی  زر الت  ي ت  نخفض ال  ى  
أن تع  رض الجزیئ ة ال  ى     . [8]األص لیة  

أش     عاع كھرومغناطیس     ي وطبق     ا لقواع     د  
األحادی ة   –ختبار فأن االنتقاالت األحادی ة  األ

الثالثیة مسموحة بینما االنتقاالت  –والثالثیة 
األحادی ة غی ر    –الثالثیة والثالثی ة  –األحادیة 

مس  موحة ل  ذلك ف  أن التف  اعالت م  ع األش  عاع  
الكھرومغناطیس  ي یرف  ع الجزیئ  ة ال  ى واح  د   
من المستویات المسموحة ، و التفاعالت مع 

ومغناطیس   ي یرف   ع الجزیئ   ة  األش   عاع الكھر
الى واحد م ن المس تویات األھتزازی ة للحال ة     

األحادی   ة  حی   ث تح   دد ش   دة   Sاأللكترونی   ة 
الحزم  ة لألمتص  اص بدالل  ة معام  ل األخم  اد  

 Molecular Extinction)الجزیئ   ي 
Coefficient )   الذي یعرف بالعالقة التالی ة

[9]: 
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ε = 1/ NL ln(I°/I) ………(1) 

  
یمثل نسبة شدة شعاع   I°/I حیث أن       

الضوء الساقط الى شدة شعاع الضوء  
النافذ في محلول أو غشاء الصبغة لطول 

جزیئة لكل  Nوتركیز   L( cm(المسار 
cm2  . أن العملیة اللیزریة تحدث عند

األنتقال من اوطىء مستوى أھتزازي للحالة 
االلكترونیة األرضیة الى مستوى أھتزاز 

رونیة المتھیجة بعد ذلك یعود للحالة االلكت
 s 10-13تحل الجزیئة اھتزازیا بزمن قدرة 

  S1الى مستوى أھتزاز واطىء للحالة  
حیث بعد  ذلك ینتج أنبعاث اللیزر عن 
طریق األنبعاث المحفز بواسطة الفلورة 

لجزیئة اللیزر  s 9-10ویحدد بزمن  
عن طریق االنتقال االلكتروني ،العضویة 

المستویات  ضمن S0  ←  S1من   
االھتزازیة المتعددة للحالة االلكترونیة 

  االرضیة   
  

 Quantumالكف          اءة الكمی          ة
Efficiency     [ 10  ] 

 ( qFM)تع رف الكف اءة الكمی ة للفل ورة            
بانھا النسبة بین عدد الفوتون ات المنبعث ة م ن    
نظ  ام جزیئ  ي ع  ن طری  ق الفل  ورة ال  ى ع  دد    

اص فوتون   ات التھ   یج ع   ن طری   ق االمتص      
  : ویكون حسابھا من العالقة التالیة

  
                                                                                

…………………(2)  
  

  :حیث ان
طی           ف الفل           ورة الجزیئ           ي   
Molecular florescence 

spectrum  
  wave numberالعدد الموجي   

ب بعض االعلومات الفیزیاویة تم حسا      
لمحالیل الصبغة اللیزریة والغشیتھا الرقیقة 

  وذلك باستخدام بعض

المعادالت الریاضیةالخاصة بھذه     
االعلومات وھذه االعلومات ھي  حساب 

  الكفاءة الكمیة حیث ُحسبت
الكفاءة الكمیة للفلورة للمحالیل واالغشیة     

زریة في اللی 2-الرقیقة لصبغة الكومارین 
  DMSOمذیب 

حساب المساحات تحت   خالل  من    
منحنیات اطیاف االمتصاص والفلورة 

  الحاسوبباستخدام برنامج 
    (Table carve)  و باستخدام العالقة

  :  [11]االتیة
 

المساحة تحت منحني طیف الفلورة                       
 النسبي

qFM     =     -------------------------- ----------------
 --  

المساحة تحت منحني طیف المتصاص                   
 النسبي

 
 Laser Dyes  [6]الصبغات اللیزریة  

ھ  ي عب  ارة ع  ن مركب  ات عض  ویة ت  ذوب     
ف   ي م   ذیبات عض   ویة لتعط   ي م   دى طیف   ي   
مع   ین فھنال   ك أن   واع مختلف   ة م   ن ص   بغات   

 :اللیزر العضویة وكما یلي
ص                  بغات الب                  ولي مث                  ین . 1

(Polymethine) :   ویك     ون انبعاثھ     ا ف     ي
تح  ت الحم  راء القریب  ة   أوالمنطق  ة الحم  راء  

 أي
    (700-1000)nm  
ویكون : (Xanthene)صبغات الزانثین . 2

-500)انبعاثھ      ا ف      ي المنطق      ة المرئی      ة    
700)nm. 

ص                            بغات الكوم                            ارین  . 3
(Coumarin):  فیك  ون انبعاثھ  ا ف  ي المنطق  ة

(Blue-green) (500-400) أيnm . 
الت ي یك ون انبعاثھ  ا   :لص بغات الومیض یة  ا. 4

ف  ي المنطق  ة ف  وق البنفس  جیة بط  ول م  وجي     
  .nm(400)اقل من 

  الجانب العملي
 2-في ھذا البحث صبغة الكوم ارین استخدم  

وھي ص بغة لیزری ة بش كل مس حوق بل وري      
صلب ذي لون اصفر باھ ت واس مھا العلم ي    
Coumarin 450; 4,6-Dimethyl-7-

athylaminocoumarin  ذات ص   یغة و
ووزن جزیئ        ي  C13H15-NO2جزیئی        ة 

                                                              )dF(q
0

FM ∫
∞

= υυ
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217.27gm/mol      ومجھ     زة م     ن ش     ركة
(Lambda) ت  ذوب ھ  ذه الص  بغة  . األلمانی  ة

في الكحوالت مثل المیثانول واالیثانول وفي 
س          لفا  -االمی          دات مث          ل داي مثی          ل  

        . ) DMSO(یدااوكس
تم استخدام مطیاف ثنائي الحزمة نوع        

SP 800 U.V Spectrometer   لغرض
قیاس طیف االمتصاص المجھز من شركة 

Pye Unicom  امریكیة  المنشأ حیث
یحوي الجھاز على مصباحین االول ھو 

 Deuterium Lampمصباح الدیتیریوم 
والذي یغطي المنطقة فوق البنفسجیة 

(U.V) (322.5-190)     ذات المدىnm 
من التنكستن  واألخرمن االطوال الموجیة 

ذات  VISنطقة المرئیة والذي یغطي الم
الجھاز الثاني  ، nm(800-322.5)المدى 

جھاز طیف 
spectrofluorophotometer 

Shimaddzu Recorder Model , 
RF-540  لدراسة طیف فلورة المحلول

ویحوي    )الصبغة والغشاء البولیمري (
ذو  Xenon Lampعلى مصباح الزنون 

والذي یغطي طیف  W 150القدرة 
               فوق بنفسجیة و المرئیةالمنطقتین ال

200-800 ) nm  ( حیث یتكون الجھاز من
وحدتین الوحدة الرئیسیة التي تضم االجزاء 

اما .العملیة لعملیة القیاس ووحدة التسجیل 
بالنسبة لتحضیر االغشیة یتم وزن نسبة 

في كمیة )  PMMA ( معینة من البولیمر
للحصول ) DMSO(محددة من المذیب 

تركیز مساوي للصبغة ثم خلط نسبة  على
من محلول البولیمر من نفس مقدار النسب 

 + صبغة(في محلول الصبغة لتكوین 
  حیث تم تحضیر ثالث تراكیز    )بولیمر

) (1x10-4, 6x10-5, 2x10-5  مختلف          ة
 2D v (موالري وكذلك تم استخدام برنامج

5.01 Table Carve  ( لحساب المساحة
من طیف االمتصاص تحت المنحني لكل 

 .والفلورة الیجاد الكفاءة الكمیة 

 

 

  :النتائج والمناقشة 
لمحلول صبغة  تحلیل اطیاف االمتصاص -1

 : 2- الكومارین
اطیاف االمتصاص  تم دراسة              

داي مثیل  في مذیب 2-لصبغة الكومارین
 ,1x10-4(وفي التراكیز  سلفا اوكساید

6x10-5, 2x10-5 (ان  موالري، ویتضح
لھذه الصبغة طیف امتصاص واسع حیث 

من  C2د طیف االمتصاص لصبغة متی
nm)200-420 ( موضح في االشكال كما

قمة طیف لاالتیة ومن ھذه النتائج نالحظ ان 
نحو االطوال الموجیة  ةزاحااالمتصاص 

بزیادة التركیز ) Red shift(الطویلة 
) 13nm(ومقدار ھذه االزاحة تساوي 

ة یعزى الى ان زیادة وسبب ھذه االزاح
التركیز تسبب زیادة في عدد الجزیئات 
بوحدة الحجم وھذا یؤدي الى حصول تغیر 
في مستویات الطاقة نتیجة زیادة تاثیر مجال 

  .االضطراب على الجزیئات
اما ما یخص الشدة النسبیة فنالحظ ان الشدة 

ولوحظ ان .  النسبیة تزداد بزیادة التركیز
في االمتصاص مقدار التداخل بین طی

والفلورة یقل بنقصان التركیز لذلك نجد 
دائمًا  من االفضل تحضیر محالیل 
الصبغات اللیزریة بتراكیز مخفضة جدًا 

بین طیفي للحصول على اقل تداخل 
  )1(االمتصاص والفلورة وكما في الشكل 

  ).1(والجدول 
تحلیل اطیاف الفلورة لمحلول صبغة  -2

 :2- الكومارین
سجلت اطیاف الفلورة لمحلول          

داي مثیل في مذیب  2-صبغة الكومارین
-1x10)  مختلفة  وبتراكیز سلفا اوكساید

4,6x10-5,2x10-5)  موالري وكما في
وتبین ان اطیاف الفلورة تزاح  . (2) الشكل 

نحو االطوال الموجیة االطول اي ازاحة 
ان طاقة الفلورة  حیث (Red shift)حمراء 

طاقة االمتصاص بسبب تكون اقل من 
الالاشعاعیة حیث ان  العملیات وجود 

الجزیئات المتھیجة تفقد جزءًا من طاقتھا 
 الفوتون بشكل حرارة لذلك تكون طاقة 

المنبعث اقل من طاقة الفوتون الممتص 
وھذا یؤدي الى حصول ھذه االزاحة في 
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والنتائج مبینة في الجدول .الفلورة طیف 
)2( .  
 
             االمتصاص لغشاءتحلیل اطیاف  -3
 )(C2+PMMA  
تم دراسة طیف االمتصاص            

 (Solid solution)للمحلول الصلب 
المطعمة بمادة  2-لصبغة الكومارین

البولیمر بولي مثیل میثا اكریالیت 
(PMMA)  وفي مذیبDMSO  وعند 

 ,1x10-4(تراكیز مختلف وھي         
6x10-5, 2x10-5 ( ا في وكم. موالري

 . ) 4(الشكل 
ان الشدة النسبیة تزداد عند زیادة      

كما نالحظ ازاحة طیف االمتصاص التركیز
نحواالطوال الموجیة االطول اي ازاحة 

بزیادة التركیز .Red shift)(حمراء
  . )3(والنتائج موضحة في الجدول .أیضا

تحلیل اطیاف الفلورة لغشاء  -4 
(C2+PMMA)   

ل اطیاف الفلورة من مالحظة اشكا      
لألغشیة  یتبین لنا ان قمة طیف الفلورة 

 إي األطولتزحف نحو االطوال الموجیة 
عند زیادة  (Red shift)حمراء  إزاحة

 5(التركیز وكانت اعظم ازاحة بمقدار 
nm(  وكذلك فأن الشدة النسبیة تزداد عند

زیادة التركیز و النتائج مبینة في الجدول 
متصاص والفلورة طیف اال إزاحة أن).4(

الموجیة االطول بزیادة  األطوالنحو 
الى ان    وسبب ھذه االزاحة یعزى.التركیز 

زیادة التركیز تسبب زیادة في عدد 
الجزیئات في وحدة الحجم وھذا یؤدي الى 

الطاقة نتیجة    حصول تغیر في مستویات
زیادة تأثیر مجال االضطراب على 

یمر الناتج تكوین الدا إلى باإلضافةالجزیئات 
عن تجمع جزیئات الصبغة ممایؤدي الى 
امتصاصھا عند الطاقات االعلى مما ھو 
علیھ للمونمر وانبعاثھا عند الطاقات االقل 

  . ) 5(كما في الشكل  )اطوال موجیة اطول(
  

نالحظ كذلك مجموعة من التغیرات الطیفیة 
في حالة أستعمال الغشاء البولمیري عن 

في مذیب   2-ین الكومارصبغة المحلول ل
DMSO  وھي :  

نالحظ ان ھذه االغشیة تسلك نفس السلوك  -1
 .الذي تسلكھ محالیل ھذه الصبغة

نالحظ ازاحة طیف االمتصاص والفلورة  -2
نحو االطوال الموجیة االطول بزیادة 

  االزاحة وسبب ھذه.التركیز
یعزى الى ان  زیادة التركیز تسبب زیادة     

دة الحجم وھذا یؤدي في عدد الجزیئات في وح
  حصول تغیر الى
في مستویات الطاقة نتیجة زیادة تأثیر     

مجال االضطراب على الجزیئات باالضافة 
  الدایمر الناتج الى تكوین

عن تجمع جزیئات الصبغة ممایؤدي الى     
 امتصاصھا عند الطاقات االعلى مما ھو علیھ

  للمونمر وانبعاثھا
 ) .ال موجیة اطولاطو(عند الطاقات االقل     
لألمتصاص والفلورة  زیادة الشدة النسبیة -3

بزیادة التركیز والذي یعزى الى زیادة عدد 
  الجزیئات الذي یؤدي

الى زیادة احتمالیة االمتصاص وھذا یؤكد     
االمتصاص الحقیقي للصبغات ویتفق مع 

 .المبرت -قانون بیر
نالحظ عدم تطابق قمة االمتصاص مع قمة  -4

رة بمعنى ان طاقة الفلورة تكون اقل من الفلو
  طاقة االمتصاص

للمحالیل وأالغشیة بسبب العملیات     
الالاشعاعیة حیث ان الجزیئات المتھیجة تفقد 

  جزءا من طاقتھا بشكل
حرارة لذا تكون طاقة الفوتون المنبعث اقل     

 .من طاقة الفوتون الممتص 
نالحظ وجود تداخل ممیز بین طیف  -5

مع   υ Δ=  0  صاص وطیف الفلورة االمت
 الى طول موجي لھا ازاحةالفلورة قمة ان 

وذلك .  υ Δ= 2-,1- - - -,اطول     
لحدوث عملیة االمتصاص الذاتي للضوء 
المتألق التي تؤدي الى تغیر شكل وعرض 

ویزداد .الفلورة والنواتج الكمیة للفلورة  طیف
یر ھذا التداخل بزیادة التركیز لذا یفضل تحض

اللیزریة وبتراكیز مخففة  محالیل الصبغات
 .جدا
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ان مقدار التداخل بین طیفي الفلورة  -6
واالمتصاص للغشاء اقل مما ھو علیھ في محلول 

  الصبغة وھذا یؤدي
الى ازاحة اكثر نحو االطوال الموجیة     

مما یجعل منطقة الربح ) طاقات واطئة(الطویلة 
  والتذبذب اللیزري

 . اطوال الموجیة اطولاكبر وعند     
یالحظ بان كفاءة الكمیة للمحالیل  -7

واغشیة البولیمر المطعمة بصبغة 
    DMSO في مذیب  2-الكومارین

تزداد بزیادة التركیز وذلك للقطبیة     
 ) 5(كما في الشكل  DMSOالعالیة لمذیب 

  واحتمالیة تقلیل
الداخلي   عملیات العبور البیني والتحول    

 كما في الجداول  غیراالشعاعیة والعملیات
(6,5) . 

   Conclusion  : االستنتاجات    
الیھا في  تم التوصلمن خالل النتائج التي      

في  2-لمحالیل صبغة الكومارین ھذه الدراسة
  سلفامذیب داي مثیل 

واالغشیة البولیمریة المطعمة  اوكساید      
 :بنفس الصبغة تبینت النتائج التالیة

ادة الشدة النسبیة الطیاف االمتصاص زی -1
والفلورة بزیادة التركیز لمحلول الصبغة 

  واغشیتھا البولیمریة
 .المبرت  -وھذا یتفق مع قانون بیر     

اعتماد الشدة النسبیة لالمتصاص  -2
والفلورة على نوع المذیب حیث تقل الشدة 

 .النسبیة بزیادة قطبیة المذیب
لول صبغة ازاحة اطیاف الفلورة لمح -3

ولالغشیة  DMSOفي مذیب  2-الكومارین
  البولیمریة في نفس

المذیب باتجاه االطوال الموجیة االطول     
 .بزیادة التركیز) طاقات واطئة(
ازدیاد منطقة التداخل بین طیفي الفلورة  -4

 2-واالمتصاص لمحلول صبغة الكومارین
 .بزیادة التركیز

 مقدار التداخل بین طیفي الفلورة -5
واالمتصاص في حالة الغشاء اقل مما ھو 

  علیھ في محالیل الصبغة وھذا
ما یمیز االغشیة عن المحالیل ویقلل من     

  .احتمالیة حدوث عملیات االمتصاص الذاتي

 لالغشیة البولیمریة الكمیة زیادة الكفاءة -6
 .محالیل الصبغة بزیادة التركیز و
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  یبین تاثیر تغیر التركیز على طیف االمتصاص ومقادیر الشدة) : 1(جدول 
 2 -الكومارین النسبیة لمحلول صبغة 

   (DMSO)في مذیب 
 

Band width Δλ 
(F.W.H.M) )nm( 

Relative intensity I(abs.)  
)a.u( 

λmax (abs)   
 )nm( 

Concentratio
n  

)Molar( 

60.3 19.72 391 1x10-4 

54.2 16.83 382 6x10-5 

47.7 4.85 379 2x10-5 
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على مقادیر (DMSO)في مذیب  2-رة لمحلول صبغة الكومارینیبین تاثیر تغیر التركیز لطیف الفلو) : 2(الجدول 
 .الشدة النسبیة والطول الموجي

)Band width Δλ 
(F.W.H.M  

)nm( 

Relative intensity I(flo.)  
)a.u( 

λmax (flo.)   
)nm( 

Concentration  
)Molar( 

58.5 14.75 418 1x10-4 

49.3 12. 3 412 6x10-5 

40.5 3.2  398 2x10-5 

 
  

  
  DMSOفي مذیب  (C2+PMMA)ألغشیة  األمتصاصیبین تاثیر تغیر التركیز على طیف  ) :3(ولجد

  
Band width Δλ 

(F.W.H.M )  
)nm( 

Relative intensity I(abs) 
)a.u( 

λmax (abs)  
)nm( 

Concentration  
)Molar( 

95 0.99 344 1x10-4 

90 0.96 335 6x10-5 

85 0,49 330 2x10-5 
  
  

 في مذیب  (C2+PMMA)یبین تاثیر تغیر التركیز على طیف الفلورة ألغشیة  ) :4(الجدول 
DMSO  

Band width Δλ 
(F.W.H.M)  

)nm( 

Relative intensity 
I(flo.)  

)a.u( 

λmax 
(flo.)  

)nm( 

Concentration  
)Molar( 

60 0.94 450 1x10-4 

55 0.84 446 6x10-5 

45 0.43 438 2x10-5 
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  DMSOفي مذیب  2-بین قیم الكفاءة الكمیة للفلورة لمحالیل صبغة الكومارین ی  ):  5(  الجدول
 

Quantum efficiency   
 (%)qFM  

Concentration   
)molar ( 

71.2% 1x10-4  

66.4%  6x10-5  

63.9%  2x10-5  

  
  
  

 مذیب   في) (C2+PMMAیوضح قیم الكفاءة الكمیة للفلورة الغشیة صبغة  ):  6(  جدول
DMSO 

Quantum efficiency  
 )%  ( qFM   

Concentration  
)Molar( 

75.3% 1x10-4  

70.1% 6x10-5  

65.7% 2x10-5  

  
 
 

 

  2-الكومارین یمثل التركیب الكیمیائیة لصبغة) 1(شكل 
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  1x10-4Mكیز وللتر DMSOفي مذیب  2-ً لمحلول صبغة الكومارین طیفي االمتصاص و الفلورة  :یبین) 1(الشكل

  
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   x10-5M  6.لتركیز ل وDMSOفي مذیب  2-لمحلول صبغة الكومارین طیفي االمتصاص والفلورة :یبین) 2(شكل 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 x10-5M  2وللتركیز  DMSO في مذیب 2-ً لمحلول صبغة الكومارین طیفي االمتصاص والفلورة:یبین(3)  شكل 
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 وللتركیز DMSOفي مذیب  C-2+PMMA) (لغشاءطیف الفلورة  (b)طیف االمتصاص  (a): یبین) 4(الشكل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

وللتركیز  DMSOفي مذیب  C-2+PMMA) (لغشاءطیف الفلورة (b)طیف االمتصاص  (a): یبین) 5(الشكل
6x10-5M 
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وللتركیز  DMSOفي مذیب  C-2+PMMA) (لغشاء طیف الفلورة(b) طیف االمتصاص (a): یبین) 6(الشكل
2x10-5M 
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