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 ت يل استونياست (II)و کبالت  (III)آهن  يهامطالعه رفتار کمپلکس

 فلوئورسانس  يهابا استفاده از روش يآل يهادر حالل

 يمرئ -فرابنفش يو اسپکترومتر
 

 +*، ژيال آزاديمهرنوش شه دوست خان
 ، دانشکده علوم پايه، دانشگاه الزهرا )س(، تهران، ايرانيگروه شيم

 

 کاظم کارگشا
 ايران، تهران، ايران يشيم يو مهندس يگاه شيمپژوهش

 
 از جمله  يآل يهات در حالليل استونياست(II) و کبالت  (III) آهن يهاکمپلکس عملکرد ،ن پژوهشيدر ا چكيده:

 يو اسپکترومتر يمترياسپکتروفلور  يها، با استفاده از روشگوناگونط يد در شرايکلرومتان، تولوئن و کربن تتراکلريد
 زان کاهش شدت فلوئورسانس حالل خالص، يبر اساس م يفيک يهايقرار گرفتند. بررس يمورد بررس يمرئ -ابنفشفر

ن يفلوئورسانس در چند ينشر يهاکيشدت پ هايرييشدند. تغ يگذاره ياز کمپلکس پا گوناگون يهابا افزودن غلظت
 يآل يهاتر از کمپلکس در حالليمول بر ل 10-10تا 01-3يغلظت يبازهدر   ييهامحلول ي، بر رويختگيبرانگ طول موج

. تر استفاده شدشيب هايهمطالع برايمناسب تر  يهاکيل ثبت پيه شده در حالل تولوئن، به دليته يهاشدند و از محلول يبررس
ومتر، نوع و نان 050 يختگينانومتر با طول موج برانگ 303ه يعامل مؤثر بر شدت نشر فلوئورسانس حالل خالص، در ناح

 يف جذبيشد. ط ديدهش و کاهش در شدت نشر حالل خالص يزان غلظت کمپلکس در حالل بوده و بر اساس آن افزايم
زان جذب يش در غلظت کمپلکس، با توجه به حذف ميش شدت جذب نور با افزايم افزايز، ارتباط مستقيها نن محلوليا

ط يو مح يداريانجام شده در مورد زمان پا يهاين بررسيهمچن ه شده را نشان داد.يته يهاحالل خالص در محلول 
  يهافين بر اساس طيک ها بود. بنابرايشدت پ يبر رو هاعاملن ير ايتأث يها، نشان دهندهاز محلول يبرخ ينگهدار

  يدگتوان از اثر خاموش کنن يشدت نشر فلوئورسانس حالل، م ياثر غلظت کمپلکس بر رو يبه دست آمده بر مبنا
ن نوع يا هايويژگيمربوط به  هايهمطالع ينهي، در زمگوناگونط يها در شرار آنيها و عملکرد متغن نوع کمپلکسيا

 کمک گرفت. يقيحق يهاواسطه در  نمونه  هايفلز يکم يهايريگها و  اندازهکمپلکس

 ي؛ اسپکترومتريمترياسپکتروفلورت؛ يل استونياست (III) ت؛ آهنيل استونياست (II) کبالت :هاي كليديواژه
 .ي؛ اثر خاموش کنندگيمرئ –فرابنفش 

KEYWORDS: Cobalt (II) acetylacetonate; Fe (III) acetylacetonate; Spectrofluorimetry; Ultra 

Violet - Visible Spectrometry; Quenching effect. 
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 مقدمه
ي مناسب هاواسطه و يافتن روش هايمطالعه بر روي فلز

ها از نظر زيست محيطي و صنعتي از اهميت گيري آن براي اندازه
هاي توان از طريق تشکيل کمپلکس مي بااليي برخوردار است و

هاي شيميايي متفاوت، ها در محيطمشخص و بررسي عملکرد آن
 [.1غلظت فلز مورد نظر را رديابي کرد ]

ستونيت با عدد استيل ا (II) و کبالت  (III)هاي آهن کمپلکس
 (2)هاي کوئورديناسيوناز نوع کمپلکس 2و  3 (O.S) (1)اکسايش

 کتون قرار دارند دي -3و1فلزي  هايبوده و در گروه مشتق
 هايهاي متان در ساختار ليگاندشان، اين ترکيب و با حضور گروه

 توان باشند و ميمي  ((acac (3)موسوم به استيل استونيت
 با استفاده از فرايند استخراجي توسط استيل استونها را اين کمپلکس

 ها [. اين دسته از کمپلکس2-4حقيقي تهيه کرد ]هاي از نمونه
 مربوط  هايهخاص رفتاري، در توسعه مطالع هايبه دليل ويژگي

  (5)و توتومريزم (4)ورنر نظريههاي شيميايي از جمله نظريهبه 
 از جمله کاتاليستي[ و 5شيميايي ]هاي نقش داشته و در بسياري از واکنش

، هيدروژناسيون، پليمريزاسيون (6)کربن-هاي جفت شدن کربنواکنش
[. بنابراين 6-9گيرند ]و ايزومريزاسيون مورد استفاده قرار مي

 گوناگونهاي شيميايي ها در محيطمطالعه عملکرد اين کمپلکس
و  مربوط به ساختار شيميايي، پايداري هايويژگيو بررسي 

  [.11-15ها مورد توجه قرار گرفته است ]پذيري در اين محيطانحالل
 اسپکتروسکوپي  بسياري مانندهاي بر اين اساس از روش

[، طيف بيني رزونانس 17و  16] (7)مرئي ـ فوتو الکترون فرابنفش
 [،19] (XRD) (9)[، پراش پرتو ايکس18] (NMR) (8)مغناطيسي هسته
[ در اين زمينه 21-23[ و غيره ]21] (11)فروسرخاسپکتروسکوپي 

پذيري روشي با قابليت انتخاب (11)استفاده شده است. اسپکتروفلوريمتري
 در زمينه بررسي  ايگستردهو حساسيت باال بوده و کاربرد 

 [.24هاي فلزي دارد ]گيري گونهمواد معدني و اندازه
رفتاري  در اين مطالعه براي اولين بار، از اين روش براي بررسي

 ها هاي آلي و اثر خاموش کنندگي آناين دو کمپلکس در حالل
 استفاده شد. گوناگونبر شدت فلوئورسانس حالل خالص در شرايط 

 
 
 
 
 
 

 بخش تجربي
 هاي مورد استفاده  دستگاه

اسپکترومتري فلوئورسانس با دستگاه  هاي مربوط بهطيف
Cary Eclipse شرکت ، ساختVarian وات  15ون شامل المپ زن

، ساخت FP- 6500اسپکترومتر به عنوان منبع نوري و همچنين 
هاي . بررسيشدسانتي متر ثبت  1 با سل کوارتزي Jascoشرکت 

ساخت  Lambda 35مرئي با دستگاه  ـ اسپکترومتري فرابنفش
در اين مطالعه پهناي باند نشري  انجام شد. Elmer Perkin شرکت

نانومتر و قدرت آشکارساز  11وي اسپکترومتري فلوئورسانس بر ر
 قرار داده شد. بيشينهدر حد 

 
 ها آماده سازي محلول

 ها، پذيري کمپلکس ها با توجه به انحاللتهيه محلول براي
  Lobal Chemieکلرومتان )ساخت شرکت هاي آلي دياز حالل

 و  Merckدرصد (، تولوئن ) ساخت شرکت  5/99با خلوص 

Lobal Chemie درصد ( و کربن تتراکلريد  5/99ص با خلو
درصد ( استفاده شد.  99با خلوص  Merck)ساخت شرکت 

  (12)سازي متوالي محلول مادراز رقيق  گوناگونهاي ها با غلظتمحلول
 هاي مادر مول بر ليتر ساخته شدند. براي تهيه محلول 111/1با غلظت 

  (II)گرم کمپلکس کبالت 11285/1ميلي ليتر از  51در حجم 

استيل استونيت  (III)گرم آهن  11765/1استيل استونيت و 
 برايدرصد ( استفاده شد.  99با خلوص  Merck)ساخت شرکت 

استيل استونيت، از مقدار  (II) انحالل کامل کمپلکس کبالت
ها در دماي اتاق در حدود کمک گرفته شد.  محلول گرمااندکي 

 هاينتيجهتيابي به نگهداري شدند و براي دس سلسيوسدرجه  25
شده در هر آزمايش استفاده شد.  هاي تازه تهيهبهتر، از محلول

اي مورد استفاده، چندين بار با استون و  تمامي وسايل شيشه
 اتانول  شست و شو داده شدند.

 روش آزمايش

استيل استونيت  (II)و کبالت  (III)هاي کمپلکس آهن محلول
 مول بر ليتر تهيه شده و با استفاده  11-11تا  11-3ي غلظتي بازهدر 
 
 
 
 
 
 

(1)  Oxidation state        (7)  Ultra Violet - Visible photoelectron 

(0)  Coordination        (8)  Nuclear magnetic resonance 

(3)  Acetylacetonate        (9)  X-ray diffraction 

(4)  Theory of Werner       (10)  Infrared spectroscopy 

(5)  Tautomerism        (11)  Spectrofluorimetry 

(3)  C-C Cross coupling reaction      (10)  Stock solution 
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 .استيل استونيت (III)از کمپلکس آهن  گوناگونغلظتي  مقدارهايهاي آلي در حضور  شدت نشر فلوئورسانس حالل ـ3جدول 

 حالل آلي
 طول موج برانگيختگي 

 ((nm) (1))نانومتر
طول موج نشر 

 )نانومتر(

 يت )مول بر ليتر(استيل استون  (III)ن غلظت کمپلکس آه

3-11 4-11 5-11 6-11 8-11 1 

 (2)( a.u)شدت پيک حالل آلي 

 تولوئن

251 316 5< 46 133 447 461 442 

351 388 5< 515 883 924 - 998 

411 454 5< 137 266 311 - 278 

 دي کلرو متان
251 584 14 - - - - 856 

411 577 17 178 213 - - 386 

 لريدکربن تتراک
251 

442 5< 12 - - - 21 

533 31 61 - - - 21 

411 493 5< 18 - - - 139 

 251 )حجم يکسان( کربن تتراکلريد/ تولوئن
441 - 11 - 31 - 28 

531 - 21 - 21 - 24 
1) Nanometer,    2) Arbitrary Unit 

 
، 251هاي برانگيختگي از دستگاه اسپکتروفلوريمتر در طول موج

شدت نشر  نانومتر بررسي شدند. ميزان کاهش 411و  351
هاي ها و تغييرهاي آلي در حضور اين کمپلکسفلوئورسانس حالل

هاي به دست آمده با توجه به نوع حالل و در طيف به دست آمده
کمپلکس، طول موج برانگيختگي تنظيم شده، زمان پايداري و 

هاي تند. طيفها مورد ارزيابي قرار گرفمحيط نگهداري محلول
 هايجذبي نيز، با توجه به حذف ميزان جذب حالل خالص در محلول

 تهيه شده ثبت شدند.
 

 نتيجه ها و بحث
 هاي نشر فلوئورسانسمطالعه طيف 

 هايشدت نشر فلوئورسانس حالل آلي با افزودن غلظت هايتغيير
نشان داده شده است.  2و  1هاي ها، در جدولکمپلکس گوناگون

ثبت شده با حذف ميزان نشر فلوئورسانس حالل خالص،  هايطيف
 خاصيت فلوئورساني هر دو کمپلکس را نشان دادند.  نبود

 هاييميزان اثرگذاري کمپلکس بر روي نشر فلوئورسانس در محلول
 هاي روند متغيري را نشان داد. طيف گوناگونهاي با غلظت

 نانومتر 411و  351هاي برانگيختگي به دست آمده مربوط به طول موج
 کلرومتان و هاي تهيه شده در ديو همچنين محلول

 دو طيف همانندها، کربن تتراکلريد / تولوئن براي هر کدام از کمپلکس
هايي نامناسب يا ميزان ، وجود پيک2و  1هاي ه شده در شکليارا

تر شدت نشر پايين را نشان دادند. بنابراين به دليل انحالل بيش
تر از لحاظ شدت و همچنين  هاي مناسبپيک يه، اراهاکمپلکس

هاي تهيه شده در حالل تولوئن هاي جانبي، محلولکاهش پيک
نانومتر و پيک نشري ظاهر شده  251در طول موج برانگيختگي 

 هايتر قرار گرفت و طيفنانومتر، مورد مطالعه بيش 316در طول موج 
 است. بر اين مبنا  نشان داده شده 4و  3هاي ثبت شده در شکل

 يکنندگي هر دو کمپلکس بر روي پيک نشري در ناحيهاثر خاموش
مول بر ليتر و تأثير  11-5هاي باالي نانومتر در حدود غلظت 316

 هااندک از اين کمپلکس مقدارهايافزايشي بر نشر فلوئورسانس در 
نانومتر،  441شد. پيک دوم در ناحيه ي  ديدهدر حالل تولوئن 

ر متفاوت ميزان غلظت بر روي شدت نشر فلوئورسانس و تأثي
ارتباط مستقيم شدت پيک با ميزان غلظت مربوط به کمپلکس 

استيل استونيت را نشان داد. بر اين اساس، رفتار  (II)کبالت 
هاي فلوئورساني در طول دوگانه اي از اين کمپلکس در بررسي

ل تغيير ميزان نانومتر مشاهده شد. به دلي 251موج برانگيختگي 
اثر  هاي نشري، جايي در طيفشدت نشر فلوئورسانس بدون جابه

خاموشي ناشي از جذب تابش نشري حالل خالص توسط کمپلکس
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 استيل استونيت. (II)هاي آلي در حضور مقدارهاي غلظتي گوناگون از کمپلکس کبالت ـ شدت نشر فلوئورسانس حالل 2جدول 

 حالل آلي
ي طول موج برانگيختگ

 )نانومتر(
 1طول موج نشر

 )نانومتر(

 استيل استونيت )مول بر ليتر(  (II) غلظت کمپلکس کبالت

3-11 4-11 5-11 6-11 8-11 11-11 1 

 (  a.u)شدت پيک حالل آلي 

 تولوئن
251 

316 5< 118 2- 413 439 476 433 

441 76 43 47 41 - - 33 

411 454 318 355 375 315 - - 278 

 دي کلرو متان
251 584 43 - - - - - 856 

411 574 152 151 - - - - 226 

 251 )حجم يکسان( کربن تتراکلريد/ تولوئن
441 - 33 - 28 - - 28 

531 - 92 - 28 - - 24 

 ( ناحيه ي داراي ماکزيمم شدت نشر1
 ( محلول هاي تهيه نشده يا داراي شدت نشر پايين تر از حد تشخيص2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گوناگونهاي طيف نشر فلوئورسانس تولوئن با حضور غلظت ـ3شکل 
استيل استونيت )مول بر ليتر( در طول موج  (II)از کمپلکس کبالت 

 .نانومتر 844برانگيختگي 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طيف نشر فلوئورسانس کربن تتراکلريد/تولوئن با حضور  ـ2شکل 
  استيل استونيت )مول بر ليتر( (III)هاي گوناگون از کمپلکس آهن غلظت

 .نانومتر 284در طول موج برانگيختگي 
 

و  گونه واکنش فوتوشيمياييو تغيير در ترازهاي انرژي بوده است و هيچ
 هايويژگيها ايجاد نشده است. بنابراين، با توجه به تغيير در ساختار مولکول

ليگاند منحصر به فرد اين دو کمپلکس از لحاظ ساختار شيميايي 
آن ها، مي توان ميزان اثرگذاري بر شدت فلوئورسانس را به نوع و 

ها با حالل خالص نسبت داد و ميزان برهمکنش اين کمپلکس
  عامل تأثيرگذار در اين زمينه تغيير در غلظت کمپلکس است.

از هر دو  گوناگونهاي غلظت دارايهاي هاي محلولطيف
 بررسي اثر هم زمان  نگاه کنيد( جهت 3کمپلکس )به جدول 

نانومتر  251بر روي شدت نشر تولوئن در طول موج برانگيختگي 
 (III)تر کمپلکس آهن نشان دهنده اثر خاموشي بيش هانتيجه. شدثبت 

استيل استونيت بر شدت نشر فلوئورسانس تولوئن نسبت به 
 (.  5باشد )شکل مي (II)کمپلکس کبالت 

 
 هاي جذبيمطالعه طيف 

جذب مربوط به هر محلول با توجه به حذف ميزان  پيک هاي
 نانومتر به ثبت رسيده 611تا  251ي بازهجذب حالل خالص، در 

044                           344                          844 

 (nm)طول موج 

844                         844                       644 

 (nm)طول موج 

ت 
شد

(a
.u

.)
 

ت 
شد

(a
.u

.)
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 استيل استونيت در حالل تولوئن (III) و آهن (II)از هر دو کمپلکس کبالت  گوناگونغلظتي  مقدارهايهاي تهيه شده با محلول ـ6جدول 

 )مول بر ليتر( Fe (acac) 3 غلظت ل بر ليتر()مو Co (acac) 2غلظت  شماره محلول

1 4-11 4-11 

2 4-11 5-11×5 

3 5-11×5 4-11 

4 6-11 4-11 

5 4-11 6-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي گوناگون طيف نشر فلوئورسانس تولوئن با حضور غلظت ـ6شکل 
استيل استونيت )مول بر ليتر( در طول موج  (III)از کمپلکس آهن 

 .نانومتر 284برانگيختگي 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي گوناگون طيف نشر فلوئورسانس تولوئن با حضور غلظت  ـ8شکل 
استيل استونيت )مول بر ليتر( در طول موج  (II)از کمپلکس کبالت 

 .نانومتر 284برانگيختگي 
 

 يها نشان دهندهنشان داده شده است. طيف 7و  6هاي در شکلو 
با افزايش در غلظت  (A) (1)جذب نورارتباط مستقيم افزايش شدت 

ها، جهت هاي تهيه شده است. از بررسي طيفکمپلکس در محلول
نانومتر( براي  251انتخاب طول موج برانگيختگي مناسب )

 فلوئورسانس کمک گرفته شد. هايهمطالع
 

 مطالعه اثر گذشت زمان بر شدت نشر فلوئورسانس

ي تهيه شده از هابه منظور بررسي ميزان پايداري محلول
و همچنين  (hrs)ها با گذشت زمان بر حسب ساعت کمپلکس

ايجاد شده در شدت نشر فلوئورسانس محلول،  هايبررسي تغيير
 ها با غلظت هر کدام از کمپلکس طيف مربوط به محلول

 مول بر ليتر در چهار روز متوالي در محيط تاريک به ثبت رسيده 6-11
 (. اثر گذشت زمان، 8سم شدند )شکل بر روي نمودار ر هاو تغيير

 

هاي نشري و همچنين روند نامنظمي را بر روي شدت پيک
ها از لحاظ خاصيت فلوئورساني را نشان داد. ناپايداري محلول

 3به  2کبالت از  اکسايشهمچنين در اثر گذشت زمان و تغيير عدد 
 اين کمپلکس،  دارايهاي  )ترکيب پايدارتر کمپلکس(، محلول

 [.25 ، 26بنفش به سبز تغيير رنگ پيدا کردند ] از
 

 مطالعه شرايط محيطي بر شدت نشر فلوئورسانس

هاي شديد ايجاد شده در طيف محلول هايبه دليل تغيير
 عملکرد متفاوتو  استيل استونيت (II)کمپلکس کبالت  داراي

نانومتر و  441هاي فلوئورساني در ناحيه اين کمپلکس در بررسي
 از ترکيب کمپلکس  برآمدهتدريجي  اکسايشواکنش  همچنين

 محلول با غلظت با اکسيژن موجود در محيط و تغيير رنگ، 
 مول بر ليتر از اين کمپلکس در حالل تولوئن تهيه  3-11

 (1)  Absorption   
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 هاي گوناگون طيف نشر فلوئورسانس تولوئن در حضور غلظت ـ 8شکل 
 .استيل استونيت )مول بر ليتر(  (III)آهنو  (II)از هر دو کمپلکس کبالت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 استيل استونيت (III)هاي غلظتي کمپلکس آهن طيف جذبي محلول ـ 3شکل 
 )مول بر ليتر( در تولوئن.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 استيل استونيت (II)هاي غلظتي کمپلکس کبالت طيف جذبي محلول ـ0شکل 
 در تولوئن. )مول بر ليتر(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 نانومتر  441تأثيرپذيري در مقابل نور در ناحيه  نظرو از 

هاي مربوط به آن پس از گذشت مورد بررسي قرار گرفت و طيف
نور  برابرچنين در  اريک و همساعت، در شرايط محيطي ت 24

 نور، برابرقرار گرفته در  (. محلول9)شکل  شدطبيعي محيط ثبت 
 کاهش بيشتري در شدت نشر فلوئورسانس حالل نشان داد 

باشد. دمايي و افزايش فرايند اکسايش مي هايکه عاملي بر تغيير
 ايهها، نشان دهنده ي تأثيرپذيري باالي محلولبنابراين اين بررسي

تهيه شده از اين کمپلکس نسبت به شرايط محيطي است. 
 براي توان از اثر افزايشي بر شدت فلوئورسانس،همچنين مي
 هاي باالتر اين کمپلکس استفاده کرد.مطالعه غلظت

 گيرينتيجه
 و  (III)هاي آهن در اين پژوهش، عملکرد کمپلکس

اوت و همچنين هاي شيميايي متفاستيل استونيت در محيط (II)کبالت 
هاي ها، توسط دستگاهمحيطي و زماني بر آن هايعاملتأثير 
سنجي مورد مطالعه قرار گرفت. بدين منظور، ميزان طيف

از اين دو کمپلکس بر روي  گوناگونهاي اثرگذاري حضور غلظت
 گوناگونهاي هاي آلي در طول موجشدت نشر فلوئورسانس حالل

 بي به دست آمده مربوط هاي جذ. هم چنين طيفشدبررسي 
 مناسبتعيين طول موج تهييج  برايي مشخصي بازهبه هر کمپلکس، در 

ي دهندهبه دست آمده، نشان هايه. نتيجشدفلوئورسانس ثبت 
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ـ اثر شرايط محيطي بر روي شدت نشر فلوئورسانس محلول 9شکل 
 استيل استونيت  (II)مول بر ليتر  از کمپلکس کبالت  34-6با غلظت 

  محلول نگهداري شده( 2) محلول تازه تهيه شده، (3)در حالل تولوئن : 
 محلول نگهداري شده  (6) ساعت، 28در تاريکي پس از 

 ساعت 28در معرض نور طبيعي محيط پس از 
 

  اثر مستقيم ميزان غلظت کمپلکس بر روي شدت نشر فلوئورسانس
 ، گوناگونو تغيير در ترازهاي انرژي حالل بوده و در شرايط 

 جاييمتفاوتي از نظر افزايش يا کاهش بر شدت نشر بدون جابه هاياثر
هاي نشري را نشان مي دهد. اثر خاموش کنندگي بر روي در طيف

 (III)شدت نشر فلوئورسانس حالل خالص در مورد کمپلکس آهن 
شهود است و در مورد کمپلکس م به طور کاملاستيل استونيت 

  گوناگون هايناحيهاستيل استونيت اين اثر در  (II)کبالت 
 هاي کيفي انجام شدهطول موج نشر، متفاوت ظاهر مي شود. بررسي

 ويژههاي متفاوت و ي بخشي از ويژگيدر اين زمينه، نشان دهنده
ظ از لحا گوناگونها در مواجهه با مواد شيميايي اين نوع کمپلکس

 برايباشد و در ها ميپذيري، پايداري و نوع برهمکنشانحالل
 کاتاليستيهاي شيميايي و ها در واکنشتر کاربرد آنشناخت بيش

کربن و -هاي جفت شدن کربنمهّم صنعتي از جمله واکنش
مانند متانول که در حال حاضر  هاييافزايش تعداد کربن در ترکيب

 باشد، در دست بررسي مي بسياريهاي ملّي به شکل پروژه
مؤثر واقع شود. همچنين با توجه به خطي بودن تقريبي کاهش 

 توانها، ميشدت فلوئورسانس حالل با افزايش غلظت اين کمپلکس
اي و سنجش تدوين يک روش تجزيه براياز اطالعات دريافتي 
هاي زيست محيطي و صنعتي ها در نمونهکمّي اين کمپلکس

 استفاده کرد.
 

 
 11/11/1395 پذيرش : تاريخ   ؛   03/10/1394 دريافت : ريختا
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