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چكيده :در اين پژوهش ،عملکرد کمپلکسهاي آهن ) (IIIو کبالت ) (IIاستيل استونيت در حاللهاي آلي از جمله
ديکلرومتان ،تولوئن و کربن تتراکلريد در شرايط گوناگون ،با استفاده از روشهاي اسپکتروفلوريمتري و اسپکترومتري
فرابنفش -مرئي مورد بررسي قرار گرفتند .بررسيهاي کيفي بر اساس ميزان کاهش شدت فلوئورسانس حالل خالص،
با افزودن غلظتهاي گوناگون از کمپلکس پايه گذاري شدند .تغييرهاي شدت پيکهاي نشري فلوئورسانس در چندين
طول موج برانگيختگي ،بر روي محلولهايي در بازهي غلظتي 10-3تا 10-10مول بر ليتر از کمپلکس در حاللهاي آلي
بررسي شدند و از محلولهاي تهيه شده در حالل تولوئن ،به دليل ثبت پيکهاي مناسب تر براي مطالعههاي بيشتر استفاده شد.
عامل مؤثر بر شدت نشر فلوئورسانس حالل خالص ،در ناحيه  303نانومتر با طول موج برانگيختگي  050نانومتر ،نوع و
ميزان غلظت کمپلکس در حالل بوده و بر اساس آن افزايش و کاهش در شدت نشر حالل خالص ديده شد .طيف جذبي
اين محلولها نيز ،ارتباط مستقيم افزايش شدت جذب نور با افزايش در غلظت کمپلکس ،با توجه به حذف ميزان جذب
حالل خالص در محلول هاي تهيه شده را نشان داد .همچنين بررسيهاي انجام شده در مورد زمان پايداري و محيط
نگهداري برخي از محلولها ،نشان دهندهي تأثير اين عاملها بر روي شدت پيک ها بود .بنابراين بر اساس طيفهاي
به دست آمده بر مبناي اثر غلظت کمپلکس بر روي شدت نشر فلوئورسانس حالل ،مي توان از اثر خاموش کنندگي
اين نوع کمپلکسها و عملکرد متغير آنها در شرايط گوناگون ،در زمينهي مطالعههاي مربوط به ويژگيهاي اين نوع
کمپلکسها و اندازهگيريهاي کمي فلزهاي واسطه در نمونه هاي حقيقي کمک گرفت.
واژههاي كليدي :کبالت ) (IIاستيل استونيت؛ آهن
فرابنفش – مرئي؛ اثر خاموش کنندگي.
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مقدمه

بخش تجربي

مطالعه بر روي فلزهاي واسطه و يافتن روشهاي مناسب
براي اندازه گيري آنها از نظر زيست محيطي و صنعتي از اهميت
بااليي برخوردار است و مي توان از طريق تشکيل کمپلکسهاي
مشخص و بررسي عملکرد آنها در محيطهاي شيميايي متفاوت،
غلظت فلز مورد نظر را رديابي کرد [.]1
کمپلکسهاي آهن ) (IIIو کبالت ) (IIاستيل استونيت با عدد
اکسايش( 3 )O.S( )1و  2از نوع کمپلکسهاي کوئورديناسيون()2
بوده و در گروه مشتقهاي فلزي 1و -3ديکتون قرار دارند
و با حضور گروه هاي متان در ساختار ليگاندشان ،اين ترکيبهاي
موسوم به استيل استونيت( )acac) )3مي باشند و ميتوان
اين کمپلکسها را با استفاده از فرايند استخراجي توسط استيل استون
از نمونههاي حقيقي تهيه کرد [ .]2-4اين دسته از کمپلکسها
به دليل ويژگيهاي خاص رفتاري ،در توسعه مطالعههاي مربوط
به نظريههاي شيميايي از جمله نظريه ورنر( )4و توتومريزم()5
نقش داشته و در بسياري از واکنشهاي شيميايي [ ]5و کاتاليستي از جمله
واکنشهاي جفت شدن کربن-کربن( ،)6هيدروژناسيون ،پليمريزاسيون
و ايزومريزاسيون مورد استفاده قرار ميگيرند [ .]6-9بنابراين
مطالعه عملکرد اين کمپلکسها در محيطهاي شيميايي گوناگون
و بررسي ويژگيهاي مربوط به ساختار شيميايي ،پايداري و
انحاللپذيري در اين محيطها مورد توجه قرار گرفته است [.]11-15
بر اين اساس از روشهاي بسياري مانند اسپکتروسکوپي
فوتو الکترون فرابنفش ـ مرئي( 16[ )7و  ،]17طيف بيني رزونانس
مغناطيسي هسته( ،]18[ )NMR( )8پراش پرتو ايکس(،]19[ )XRD( )9
اسپکتروسکوپي فروسرخ( ]21[ )11و غيره [ ]21-23در اين زمينه
استفاده شده است .اسپکتروفلوريمتري( )11روشي با قابليت انتخابپذيري
و حساسيت باال بوده و کاربرد گستردهاي در زمينه بررسي
مواد معدني و اندازهگيري گونههاي فلزي دارد [.]24
در اين مطالعه براي اولين بار ،از اين روش براي بررسي رفتاري
اين دو کمپلکس در حاللهاي آلي و اثر خاموش کنندگي آنها
بر شدت فلوئورسانس حالل خالص در شرايط گوناگون استفاده شد.

دستگاه هاي مورد استفاده

محلولهاي کمپلکس آهن ) (IIIو کبالت ) (IIاستيل استونيت
در بازهي غلظتي  11-3تا  11-11مول بر ليتر تهيه شده و با استفاده

)7( Ultra Violet - Visible photoelectron

)1( Oxidation state

)8( Nuclear magnetic resonance

)0( Coordination

)9( X-ray diffraction

)3( Acetylacetonate

)10( Infrared spectroscopy

)4( Theory of Werner

)11( Spectrofluorimetry

)5( Tautomerism

)10( Stock solution

)3( C-C Cross coupling reaction
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طيفهاي مربوط به اسپکترومتري فلوئورسانس با دستگاه
 ،Cary Eclipseساخت شرکت  Varianشامل المپ زنون  15وات
به عنوان منبع نوري و همچنين اسپکترومتر  ،FP- 6500ساخت
شرکت  Jascoبا سل کوارتزي  1سانتي متر ثبت شد .بررسيهاي
اسپکترومتري فرابنفش ـ مرئي با دستگاه  Lambda 35ساخت
شرکت  Perkin Elmerانجام شد .در اين مطالعه پهناي باند نشري
اسپکترومتري فلوئورسانس بر روي  11نانومتر و قدرت آشکارساز
در حد بيشينه قرار داده شد.
آماده سازي محلول ها

براي تهيه محلولها با توجه به انحالل پذيري کمپلکسها،
از حاللهاي آلي ديکلرومتان (ساخت شرکت Lobal Chemie
با خلوص  99/5درصد ) ،تولوئن ( ساخت شرکت  Merckو
 Lobal Chemieبا خلوص  99/5درصد ) و کربن تتراکلريد
(ساخت شرکت  Merckبا خلوص  99درصد ) استفاده شد.
محلولها با غلظتهاي گوناگون از رقيق سازي متوالي محلول مادر()12
با غلظت  1/111مول بر ليتر ساخته شدند .براي تهيه محلولهاي مادر
در حجم  51ميلي ليتر از  1/11285گرم کمپلکس کبالت )(II
استيل استونيت و  1/11765گرم آهن ) (IIIاستيل استونيت
(ساخت شرکت  Merckبا خلوص  99درصد ) استفاده شد .براي
انحالل کامل کمپلکس کبالت ) (IIاستيل استونيت ،از مقدار
اندکي گرما کمک گرفته شد .محلولها در دماي اتاق در حدود
 25درجه سلسيوس نگهداري شدند و براي دستيابي به نتيجههاي
بهتر ،از محلولهاي تازه تهيه شده در هر آزمايش استفاده شد.
تمامي وسايل شيشه اي مورد استفاده ،چندين بار با استون و
اتانول شست و شو داده شدند.
روش آزمايش
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جدول 3ـ شدت نشر فلوئورسانس حالل هاي آلي در حضور مقدارهاي غلظتي گوناگون از کمپلکس آهن ) (IIIاستيل استونيت.

غلظت کمپلکس
حالل آلي

طول موج برانگيختگي
(نانومتر())nm( )1

طول موج نشر
(نانومتر)

11-3

11-4

آهن )(III

استيل استونيت (مول بر ليتر)

11-5

شدت پيک حالل

تولوئن

دي کلرو متان

کربن تتراکلريد

()2

251

316

<5

46

133

447

461

442

351

388

<5

515

883

924

-

998

411

454

<5

137

266

311

-

278

251

584

14

-

-

-

-

856

411

577

17

178

213

-

-

386

442

<5

12

-

-

-

21

533

31

61

-

-

-

21

493

<5

18

-

-

-

139

441

-

11

-

31

-

28

531

-

21

-

21

-

24

251
411

کربن تتراکلريد /تولوئن (حجم يکسان)

11-6
آلي () a.u

11-8

251

2) Arbitrary Unit

از دستگاه اسپکتروفلوريمتر در طول موجهاي برانگيختگي ،251
 351و  411نانومتر بررسي شدند .ميزان کاهش شدت نشر
فلوئورسانس حاللهاي آلي در حضور اين کمپلکسها و تغييرهاي
به دست آمده در طيفهاي به دست آمده با توجه به نوع حالل و
کمپلکس ،طول موج برانگيختگي تنظيم شده ،زمان پايداري و
محيط نگهداري محلولها مورد ارزيابي قرار گرفتند .طيفهاي
جذبي نيز ،با توجه به حذف ميزان جذب حالل خالص در محلولهاي
تهيه شده ثبت شدند.
نتيجه ها و بحث
مطالعه طيف هاي نشر فلوئورسانس

تغييرهاي شدت نشر فلوئورسانس حالل آلي با افزودن غلظتهاي
گوناگون کمپلکسها ،در جدولهاي  1و  2نشان داده شده است.
طيفهاي ثبت شده با حذف ميزان نشر فلوئورسانس حالل خالص،
نبود خاصيت فلوئورساني هر دو کمپلکس را نشان دادند.
ميزان اثرگذاري کمپلکس بر روي نشر فلوئورسانس در محلولهايي
با غلظتهاي گوناگون روند متغيري را نشان داد .طيفهاي
به دست آمده مربوط به طول موجهاي برانگيختگي  351و  411نانومتر
و همچنين محلول هاي تهيه شده در دي کلرومتان و
علمي ـ پژوهشي

1

1) Nanometer,

کربن تتراکلريد  /تولوئن براي هر کدام از کمپلکسها ،همانند دو طيف
ارايه شده در شکلهاي  1و  ،2وجود پيکهايي نامناسب يا ميزان
شدت نشر پايين را نشان دادند .بنابراين به دليل انحالل بيشتر
کمپلکسها ،ارايه پيکهاي مناسب تر از لحاظ شدت و همچنين
کاهش پيکهاي جانبي ،محلولهاي تهيه شده در حالل تولوئن
در طول موج برانگيختگي  251نانومتر و پيک نشري ظاهر شده
در طول موج  316نانومتر ،مورد مطالعه بيشتر قرار گرفت و طيفهاي
ثبت شده در شکلهاي  3و  4نشان داده شده است .بر اين مبنا
اثر خاموشکنندگي هر دو کمپلکس بر روي پيک نشري در ناحيهي
 316نانومتر در حدود غلظتهاي باالي  11-5مول بر ليتر و تأثير
افزايشي بر نشر فلوئورسانس در مقدارهاي اندک از اين کمپلکسها
در حالل تولوئن ديده شد .پيک دوم در ناحيه ي  441نانومتر،
تأثير متفاوت ميزان غلظت بر روي شدت نشر فلوئورسانس و
ارتباط مستقيم شدت پيک با ميزان غلظت مربوط به کمپلکس
کبالت ) (IIاستيل استونيت را نشان داد .بر اين اساس ،رفتار
دوگانه اي از اين کمپلکس در بررسيهاي فلوئورساني در طول
موج برانگيختگي  251نانومتر مشاهده شد .به دليل تغيير ميزان
شدت نشر فلوئورسانس بدون جابهجايي در طيفهاي نشري ،اثر
خاموشي ناشي از جذب تابش نشري حالل خالص توسط کمپلکس
38

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

دوره  ،63شماره 3693 ،6

مهرنوش شه دوست خاني و همکاران

جدول 2ـ شدت نشر فلوئورسانس حالل هاي آلي در حضور مقدارهاي غلظتي گوناگون از کمپلکس کبالت ) (IIاستيل استونيت.

حالل آلي

1

طول موج نشر
(نانومتر)

طول موج برانگيختگي
(نانومتر)

غلظت کمپلکس
11-3

11-4

کبالت )(II

11-5

استيل استونيت (مول بر ليتر)

11-6

شدت پيک حالل

دي کلرو متان

کربن تتراکلريد /تولوئن (حجم يکسان)

11-8
آلي ( ) a.u

316

<5

118

-2

413

439

476

433

441

76

43

47

41

-

-

33

411

454

318

355

375

315

-

-

278

251

584

43

-

-

-

-

-

856

411

574

152

151

-

-

-

-

226

441

-

33

-

28

-

-

28

531

-

92

-

28

-

-

24

251

تولوئن

11-11

1

251

 )1ناحيه ي داراي ماکزيمم شدت نشر
 )2محلول هاي تهيه نشده يا داراي شدت نشر پايين تر از حد تشخيص

شدت )(a.u.

شدت )(a.u.

044

344

844

844

844

644

طول موج )(nm

طول موج )(nm

شکل 3ـ طيف نشر فلوئورسانس تولوئن با حضور غلظتهاي گوناگون
از کمپلکس کبالت ) (IIاستيل استونيت (مول بر ليتر) در طول موج
برانگيختگي  844نانومتر.

شکل 2ـ طيف نشر فلوئورسانس کربن تتراکلريد/تولوئن با حضور
غلظتهاي گوناگون از کمپلکس آهن ) (IIIاستيل استونيت (مول بر ليتر)
در طول موج برانگيختگي  284نانومتر.

و تغيير در ترازهاي انرژي بوده است و هيچگونه واکنش فوتوشيميايي و
تغيير در ساختار مولکولها ايجاد نشده است .بنابراين ،با توجه به ويژگيهاي
منحصر به فرد اين دو کمپلکس از لحاظ ساختار شيميايي ليگاند
آن ها ،مي توان ميزان اثرگذاري بر شدت فلوئورسانس را به نوع و
ميزان برهمکنش اين کمپلکسها با حالل خالص نسبت داد و
عامل تأثيرگذار در اين زمينه تغيير در غلظت کمپلکس است.
طيفهاي محلولهاي داراي غلظتهاي گوناگون از هر دو
کمپلکس (به جدول  3نگاه کنيد) جهت بررسي اثر هم زمان

بر روي شدت نشر تولوئن در طول موج برانگيختگي  251نانومتر
ثبت شد .نتيجهها نشان دهنده اثر خاموشي بيشتر کمپلکس آهن )(III
استيل استونيت بر شدت نشر فلوئورسانس تولوئن نسبت به
کمپلکس کبالت ) (IIميباشد (شکل .)5

33

مطالعه طيف هاي جذبي

پيک هاي جذب مربوط به هر محلول با توجه به حذف ميزان
جذب حالل خالص ،در بازهي  251تا  611نانومتر به ثبت رسيده
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جدول 6ـ محلولهاي تهيه شده با مقدارهاي غلظتي گوناگون از هر دو کمپلکس کبالت ) (IIو آهن ) (IIIاستيل استونيت در حالل تولوئن

شماره محلول

غلظت ( Co (acac) 2مول بر ليتر)

غلظت ( Fe (acac) 3مول بر ليتر)

1

11-4

11-4

2

11-4

5×11-5

3

5×11-5

11-4

4

11-6

11-4

5

11-4

11-6

شدت )(a.u.

طول موج )(nm

شدت )(a.u.

844

844

644

344

844

844

644

طول موج )(nm

شکل 6ـ طيف نشر فلوئورسانس تولوئن با حضور غلظتهاي گوناگون
از کمپلکس آهن ) (IIIاستيل استونيت (مول بر ليتر) در طول موج
برانگيختگي  284نانومتر.

شکل 8ـ طيف نشر فلوئورسانس تولوئن با حضور غلظت هاي گوناگون
از کمپلکس کبالت ) (IIاستيل استونيت (مول بر ليتر) در طول موج
برانگيختگي  284نانومتر.

و در شکلهاي  6و  7نشان داده شده است .طيفها نشان دهندهي
ارتباط مستقيم افزايش شدت جذب نور( )A( )1با افزايش در غلظت
کمپلکس در محلولهاي تهيه شده است .از بررسي طيفها ،جهت
انتخاب طول موج برانگيختگي مناسب ( 251نانومتر) براي
مطالعههاي فلوئورسانس کمک گرفته شد.

روند نامنظمي را بر روي شدت پيکهاي نشري و همچنين
ناپايداري محلولها از لحاظ خاصيت فلوئورساني را نشان داد.
همچنين در اثر گذشت زمان و تغيير عدد اکسايش کبالت از  2به 3
(ترکيب پايدارتر کمپلکس) ،محلول هاي داراي اين کمپلکس،
از بنفش به سبز تغيير رنگ پيدا کردند [.]25 ، 26

مطالعه اثر گذشت زمان بر شدت نشر فلوئورسانس

مطالعه شرايط محيطي بر شدت نشر فلوئورسانس

به منظور بررسي ميزان پايداري محلولهاي تهيه شده از
کمپلکسها با گذشت زمان بر حسب ساعت ( )hrsو همچنين
بررسي تغييرهاي ايجاد شده در شدت نشر فلوئورسانس محلول،
طيف مربوط به محلول هر کدام از کمپلکسها با غلظت
 11-6مول بر ليتر در چهار روز متوالي در محيط تاريک به ثبت رسيده
و تغييرها بر روي نمودار رسم شدند (شکل  .)8اثر گذشت زمان،

به دليل تغييرهاي شديد ايجاد شده در طيف محلولهاي
داراي کمپلکس کبالت ) (IIاستيل استونيت و عملکرد متفاوت
اين کمپلکس در بررسيهاي فلوئورساني در ناحيه  441نانومتر و
همچنين واکنش اکسايش تدريجي برآمده از ترکيب کمپلکس
با اکسيژن موجود در محيط و تغيير رنگ ،محلول با غلظت
 11-3مول بر ليتر از اين کمپلکس در حالل تولوئن تهيه
)1( Absorption
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6
2

ميزان جذب )(A

8

3
4
044

844

344

844

844

644

644

844

طول موج )(nm

طول موج )(nm

شکل  8ـ طيف نشر فلوئورسانس تولوئن در حضور غلظتهاي گوناگون
از هر دو کمپلکس کبالت ) (IIو آهن ) (IIIاستيل استونيت (مول بر ليتر).

شکل 0ـ طيف جذبي محلولهاي غلظتي کمپلکس کبالت ) (IIاستيل استونيت
(مول بر ليتر) در تولوئن.
844

3

6

644
244

2

شدت )(a.u.

8

ميزان جذب )(A

8

844

344

3
4
344

844

844

644

4
02

28

83

زمان )(h

طول موج )(nm

شکل  3ـ طيف جذبي محلولهاي غلظتي کمپلکس آهن ) (IIIاستيل استونيت
(مول بر ليتر) در تولوئن.

شکل  3ـ اثر گذشت زمان بر روي شدت نشر فلوئورسانس محلول
با غلظت  34-3مول بر ليتر از کمپلکس در حالل تولوئن.

و از نظر تأثيرپذيري در مقابل نور در ناحيه  441نانومتر
مورد بررسي قرار گرفت و طيفهاي مربوط به آن پس از گذشت
 24ساعت ،در شرايط محيطي تاريک و هم چنين در برابر نور
طبيعي محيط ثبت شد (شکل  .)9محلول قرار گرفته در برابر نور،
کاهش بيشتري در شدت نشر فلوئورسانس حالل نشان داد
که عاملي بر تغييرهاي دمايي و افزايش فرايند اکسايش ميباشد.
بنابراين اين بررسيها ،نشان دهنده ي تأثيرپذيري باالي محلولهاي
تهيه شده از اين کمپلکس نسبت به شرايط محيطي است.
همچنين ميتوان از اثر افزايشي بر شدت فلوئورسانس ،براي
مطالعه غلظتهاي باالتر اين کمپلکس استفاده کرد.

نتيجهگيري

33

در اين پژوهش ،عملکرد کمپلکسهاي آهن ) (IIIو
کبالت ) (IIاستيل استونيت در محيطهاي شيميايي متفاوت و همچنين
تأثير عاملهاي محيطي و زماني بر آنها ،توسط دستگاههاي
طيفسنجي مورد مطالعه قرار گرفت .بدين منظور ،ميزان
اثرگذاري حضور غلظتهاي گوناگون از اين دو کمپلکس بر روي
شدت نشر فلوئورسانس حاللهاي آلي در طول موجهاي گوناگون
بررسي شد .هم چنين طيفهاي جذبي به دست آمده مربوط
به هر کمپلکس ،در بازهي مشخصي براي تعيين طول موج تهييج مناسب
فلوئورسانس ثبت شد .نتيجههاي به دست آمده ،نشاندهندهي
علمي ـ پژوهشي
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شدت نشر فلوئورسانس حالل خالص در مورد کمپلکس آهن
استيل استونيت به طور کامل مشهود است و در مورد کمپلکس
کبالت ) (IIاستيل استونيت اين اثر در ناحيههاي گوناگون
طول موج نشر ،متفاوت ظاهر مي شود .بررسيهاي کيفي انجام شده
در اين زمينه ،نشان دهندهي بخشي از ويژگيهاي متفاوت و ويژه
اين نوع کمپلکسها در مواجهه با مواد شيميايي گوناگون از لحاظ
انحاللپذيري ،پايداري و نوع برهمکنشها ميباشد و در براي
شناخت بيشتر کاربرد آنها در واکنشهاي شيميايي و کاتاليستي
مهّم صنعتي از جمله واکنشهاي جفت شدن کربن-کربن و
افزايش تعداد کربن در ترکيبهايي مانند متانول که در حال حاضر
به شکل پروژههاي ملّي بسياري در دست بررسي ميباشد،
مؤثر واقع شود .همچنين با توجه به خطي بودن تقريبي کاهش
شدت فلوئورسانس حالل با افزايش غلظت اين کمپلکسها ،ميتوان
از اطالعات دريافتي براي تدوين يک روش تجزيهاي و سنجش
کمّي اين کمپلکسها در نمونههاي زيست محيطي و صنعتي
استفاده کرد.
)(III

344

شدت )(a.u.

84

4
844

884

طول موج )(nm

شکل  9ـ اثر شرايط محيطي بر روي شدت نشر فلوئورسانس محلول
با غلظت  34-6مول بر ليتر از کمپلکس کبالت ) (IIاستيل استونيت
در حالل تولوئن  )3( :محلول تازه تهيه شده )2( ،محلول نگهداري شده
در تاريکي پس از  28ساعت )6( ،محلول نگهداري شده
در معرض نور طبيعي محيط پس از  28ساعت

اثر مستقيم ميزان غلظت کمپلکس بر روي شدت نشر فلوئورسانس
و تغيير در ترازهاي انرژي حالل بوده و در شرايط گوناگون،
اثرهاي متفاوتي از نظر افزايش يا کاهش بر شدت نشر بدون جابهجايي
در طيفهاي نشري را نشان مي دهد .اثر خاموش کنندگي بر روي
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