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 یدهچک
فوتولومینسانس مورد بررسی  و منشاء آن در بلورهای فلوریت طبیعی این بلورها توسط روش برای درک بهتر علل رنگ

انتخاب شدند.فلوریت ها ابتدا تحت  متفاوت از چند معدن فلوریت قرار گرفتند.نمونه های مورد مطالعه،با رنگ های

مورد آنالیز  PLقرار گرفتند که نتایج به دست آمده در ادامه آورده شده است.در گام بعدی نمونه ها بادستگاه  XRFآنالیز

در دو مرحله صورت گرفت.بدین صورت ؛که در مرحله اول از نمونه های بدون حرارت دهی  PLقرار گرفتند.آنالیز توسط 

PL ر آنها از بین برود؛در شد و در مرحله دوم نمونه ها تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند تا زمانی که آثار رنگ د گرفته

قرار گرفتند.سپس مجددا از نمونه های در کوره ساعت  2درجه سانتیگراد به مدت  044نمونه ها در دمای این فرایند 

ایت علت رنگ در دو مرحله با هم مقایسه گردید.در نهگرفته شد.طیف های به دست آمده از این  PLحرارت دیده 

 .می باشدالنتانایدها واسطه گروه  و همچنین حضور عناصر Fمختلف، کانون فلوریت ها در ارتباط با نواقص

 

 ،عناصر واسطه،اسپکتروسکوپی،رنگ، (F_center) فلوریت،فوتولومینسانس،کانون رنگیهای كلیدی:  واژه

 

 

 

The reasons for the color in natural fluorite samples using 

photoluminescence spectroscopy features 

 
Abstrac 

Fluorite crystals were synthesized naturally, in the absence of their spectroscopic characteristics to identify the 

origin of color and color changes in their internal activity, studied by photoluminescence studied, with different 

colors of several different fluorite mine selected.the first under analysis were xrf,xrd and the results are given  
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below. In the next step the samples analyzed by PL.analyze by PL in two stages for which the PL was the first 

stage of samples without heat and in the second phase of the samples were heat-treated until the color effects are 

eliminated; in this process the samples at 400 ° C for 2 hours. Then the samples were heated PL obtained from 

the two phase compared with the secondary and minor creature color fluorite due to the presence of various 

defects, F_center and also because of the presence of this mineral confirmed There. 
 

  همقدم
مهمترین کانی فلوئور در طبیعت می باشد.این کانی به رنگهای  CaF2کانی فلوریت یا فلورین به فرمول شیمیایی 

زرد،سبز،صورتی،آبی،بنفش،بی رنگ و گاهی سیاه بوده و در سیستم کوبیک )مکعبی( متبلور می شود.به صورت نیمه شفاف و 

انی ها را پر می باشد.معموال فضای خالی بین سایر ک 0و سختی آن  3/11دارای جالی شیشه ای است.وزن مخصوص این کانی 

می کند و در طبیعت بیشتر به صورت رگه ای مشاهده شده و با کانی های کلسیت،کوارتز،باریت،سلستین و سولفید های 

% کلسیم دارد.فلوریت دارای جالی شیشه ای،بی 9/11% فلوئور و 9/01گوناگون همراه است.فلوریت در صورت خالص بودن 

.نمونه های تیره یک باشدمی مربوط به تشعشعات رادیواکتیو  احتماالفلورین تیره  رنگ،شفاف تا کدر است.رنگ آن مخصوصا در

نوع فلوئورسانس قوی نشان می دهند.در مقابل نور وارده به رنگ آبی و در نوری که از انها می گذرد به رنگ سبز دیده می 

درجه است.با اسید  1042ه و درجه ذوب آن شود.بعد از گرم کردن غالبا فسفرسانس نشان می دهند.این کانی هادی الکتریسیت

می کند.فلورین بد بو به نوعی فلورین تیره اطالق می شود که در اثر ضربه،بوی مخصوص فلوئور از آن  HFسولفوریک تولید 

هایی در استشمام می شود.این کانی مانند سایر فلورین ها غالبا با مقدار بسیار کمی از کانی های اورانیوم همراه است.ناخالصی 

فلورین به صورت گاز،مایع و جامد وجود دارد که شامل آب،مواد نفتی،پیریت،مارکاسیت،کالکوپیریت و سایر سولفیدهای فلزی 

می باشد.سریوم و ایتریوم نیز به مقدار کم در برخی از کانسارها،فلورین را همراهی می کنند،در فلورین های تجاری ناخالصی ها 

علت کمیابی یتین،سلستین و سولفیدهای مختلفی است که به شکل کانی های گانگ ظاهر می شوند.بیشتر کلسیت،کوارتز،بار

ن با سایر عناصر است.در حال حاضر فلورین مهمترین منبع تأمین کننده فلوئور در آفلوئور به شکل آزاد میل ترکیبی شدید 

که می تواند به عنوان یکی از منابع تولید کننده فلوئور جهان است ولی در سنگهای فسفاته نیز مقدار زیادی فلوئور وجود دارد 

در آینده به حساب آید.امروزه فلوئور در تهیه اسید فلوریدریک و مشتقات آن و هم چنین در صنایع فوالد،سرامیک،ریخته 

فلوریدریک به عنوان  گری،تهیه فرو آلیاژها و ... معرفی می گردد.اسید فلوریدریک در تهیه کریولیت مصنوعی کاربرد دارد.اسید

 .کاتالیست در تهیه سوخت اکتان باال،خورنده و صیقل دهنده شیشه مورد استفاده قرار می گیرد

 فلوریت از دیدگاه گوهرتراشی

نمونه هایی از فلوریت با رنگ و شفافیت هایی استثنائی،اغلب به وسیله گوهرتراشان برای برش سنگ های جواهر و ساختن 

اشیاء زینتی به کار گرفته می شوند.با اینکه فلوریت یک کانی نرم است و به راحتی شکسته می شود،اما نمونه های با کیفیت 

ایی را ایجاد می نمایند که هم به عنوان سنگ های مورد عالقه کلکسیونرها و هم باالی آن،سنگ های پخ تراش داده شده زیب

در جواهراتی که در معرض ضربه یا سایش قرار ندارند،به فروش می رسند.همچنین فلوریت به شکل اشیاء زینتی مانند،مجسمه 

 های 
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حفاطت از انها در برابر خراشیدگی،این اشیاء کوچک و گلدان ها،برش خورده و حکاکی می شود.برای افزایش مقاومت آنها و 

نمونه های زیبا و مقاوم فلوریت،با توجه به تنوع رنگی و رنگ های خاص آن،می اغلب با پوششی پرداخته یا اشباء می گردند.

 تواند از لحاظ قیمت با چندین تن از این کانی برابری کند.

                                                       

)پنج و  1.2خورده است. این نمونه که از افغانستان بدست آمده  یک قطعه از فلوریت به رنگ سبز روشن که به فرم پَخ تراش

                                 میلی متر دارد. 14در  13دو دهم( قیراط وزن داشته و اندازه ای برابر با 

 

 

میلیمتر می  24در  14خورده اند. ابعاد این نمونه ها حدوداً  تراش، داملهنواری بدست آمده از چین که به فرم  های فلوریت

 باشد.
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فلورین در محدوده وسیعی از شرایط زمین شناسی تشکیل و مشاهده می شود.کانسار های فلوریت می توانند دارای منشأ 

ظر نباشند.از  هآذرین خروجی اسیدی تا حد واسط همرا عموال مرتبط با سنگهایکربناته باشند.یا به صورت رگه ای م_رسوبی

میلیون  32میالدی،سازمان زمین شناسی و معدن آمریکا،کشور مکزیک با  1991میزان ذخایر فلوریت،بر اساس گزارش سال 

میلیون تن در مقام دوم و سوم قرار دارند.بعد از  23و  34تن در رتبه اول و کشورهای آفریقای جنوبی و چین به ترتیب با 

میلیون تن قرار می گیرند.براساس اطالعات وزارت صنایع و معادن،در  6اسپانیا با میلیون تن و  14کشورهای فوق فرانسه با 

میلیون تن ذخیره قطعی  1/1میلیون تن ذخیره احتمالی و بالغ بر  1/3شمسی( جمعا بیش از  1314میالدی ) 2441سال 

 .فلورین در ایران وجود داشته است

کیلومتری  04کیلومتری جنوب قائم شهر(،پیناوند ) 11چی میانا )کیلومتری جنوب غربی طبس(،پا 161معادن کمر مهدی )

کیلومتری جنوب شرق دلیجان(،کیاسر )جنوب  24کیلومتری شمال غربی گناباد(،آتشکوه ) 21شمال شرق اصفهان(،جویمند )

 کیلومتری ده ارا( به عنوان معادن قدیمی و فعال فلورین در ایران به حساب می آیند. 14شرقی کیاسر و 

 رنگ

کانی ها اختصاصات زیادی دارند و آنچه قبل از همه و به راحتی تشخیص داده می شود رنگ آنهاست.برای بسیاری از کانی ها 

رنگ از نشا نه های بارز است و به عنوان یک عامل تشخیص و تمیز آنها به کار می آید.اما برای عده ای دیگر،رنگ از متغیرترین 

است.در گذشته پژوهش زیادی در مورد علل رنگ کانی ها صورت گرفته ولی توافق چندانی بین و نامطمئن ترین خصوصیات 

دانشمندان وجود نداشته است.در سالهای اخیر یک دستاورد علمی بسیاری از رازهای مربوط به علل رنگ کانی ها را برمال کرده 

گاه های بل،موری هیل و نیوجرسی هستیم.تقریبا کلیه است.برای این توفیق علمی تا حد زیادی مدیون کورت ناساو از آزمایش

ساز و کارهایی که سبب ایجاد رنگ می شوند نتیجه عمل متقابل امواج نوری با الکترونها هستند.بدین گونه،رنگ عبارت از یک 

 یف ماده می باشد.بعضی خصوصیات ساختمانی ظر نمود قابل رؤیت از

 میتوان به صورت زیر رده بندی کرد:عوامل اصلی مؤثر در تولید رنگ را 

 حضور یک سازای عنصری ذاتی )عنصر اصلی تشکیل دهنده ترکیب کانی( (1

 حضور یک ناخالصی فرعی )مانند یک عنصر به صورت درگیر در شبکه محلول جامد( (2

 پیدایش نواقصی در ساختمان بلور (3

ای خروج از محلول )که ممکن است سبب وجود بعضی مرزهای فیزیکی با فواصل بسیار کوچک و ظریف،مانند تیغه ه (0

 (بازی رنگها یا چاتویانسی گردد

 آمیختگی مکانیکی ناخالصی های پراکنده در یک کانی میزبان (1
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وقتی که یک رنگ مورد مشاهده قرار می گیرد،به احتمال خیلی زیاد،درک و پذیرش آن نتیجه ترجمان مغز از یک طول موج 

.دلیل ادراک و دریافت یک رنگ تنها )یک طول موج مجرد( نیز این گونه است.اما تشخیص )یا فرکانس یا انرژی( غالب است

مغز ممکن است برای دو ترکیب مختلف از طول موجها _ترکیبی از طول موجها پیچیده تر می باشد.حس رنگ توسط چشم

سیر(،اما طول موجهای جذبی این دو مشابه باشد.برای مثال رنگ دیوپتاز و زمرد از دید چشم ظاهرا شبیه هم است )رنگ سبز 

 کانی از یکدیگر کامال متفاوت میباشد.

رنگ کانی ها ممکن است نتیجه نقایص ساختمانی نیز باشد.این نقص می تواند به دلیل داشتن یک الکترون اضافی در 

ی خالی یک یون به ساختمان باشد که به هیچ اتم خاصی متصل نیست و ممکن است در بعضی نقایص ساختمانی از قبیل جا

نیز می تواند همین اثر را  )یا عدم وجود یک الکترون( "حفره"شبکه ای در آن اسیر شده باشد.یک _صورت یک ناخالصی درون

به معنی رنگ گرفته شده( نامیده  Farbe)از کلمه المانی  Fیا کانونهای  "کانون های رنگ"داشته باشد. این پدیده ها اصطالحا 

 ( نتیجه نقایص فرنکل در ساختمان فلوئوریت است.CaF2رنگینی در فلوئوریت خالص ) می شوند.سازوکار

Fکی از یون های یدر این شکل تصویری از ساختمان فلوئوریت را نشان می دهد که در آن جای 
در موضع ساختمانی معمول  -

 ن خالی است.آ

 

 

Fاین گونه نقایص در شبکه یون های 
 های زیر باشد:می تواند نتیجه پدیده   -

F( که Xتشعشع پر انرژی )برای مثال،از نوع اشعه  (1
را از موضع معمول آن به موضع دیگری در ساختمان بلور انتقال   -

 .داده است

 رشد فلوئوریت در یک محیط شیمیایی با کلسیم اضافی (2

Fخارج شدن مقداری یون  (3
 ر نتیجه تأثیر یک میدان الکتریکیاز بلور د -
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گ نکانون ر"ساختمان باید خنثی بماند،معموال یک الکترون جای خالی را پر میکند و بدین ترتیب یک  از آنجا که کل

به وجود می آید.چنین الکترونی در این موضع توسط یک هسته مرکزی محصور نمی شود،بلکه توسط میدان  "الکترونی

ین میدان،الکترون مزبور می تواند به صورت حالت (همه یون های اطراف احاطه می گردد.در داخل ا"میدان بلوری"الکتریکی )

زمینه و یا حالتهای تحریک شده گوناگون مشابه حالت هایی که قبال در مورد عنصرهای واسطه توصیف گشت،محلی را در 

ویم که درون شبکه اشغال نماید.حرکت الکترونها در بین این حالتها میتواند سبب ایجاد رنگ و فلوئورسانس شود.باید یادآور ش

با حرارت دادن،می توان ساختمان بلوری اصلی )بدون نقص( فلوئوریت را احیا کرد؛این عمل با از بین رفتن رنگ کانی همراه 

 است.

 لومینسانس

( به سر می Ground State)در فرایند لومینسانس، الکترون های ماده هدف که در شرایط معمول در حالت یا تراز انرژی پایه 

می رود. در بازگشت الکترون  (Excited States)پر انرژی تر برانگیخته  ترازهایبرند، با گرفتن انرژی از یک منبع مشخص به 

به طور . دهندون ها( نشر می صورت نور )انرژی فوتبه خود را های ماده از حالت بر انگیخته به حالت پایه، انرژی برانگیختگی 

موارد خاص( انرژی برانگیختگی به دلیل دخالت برخی از انتقاالت درون مولکولی )یا اتمی( از جمله اتالف )به جز در معمول

د دماهای باال نبوده و در انرژی به صورت گرمایی، از انرژی نور نشر شده بیشتر است. از آن جهت که فرآیند لومینسانس نیازمن

 نور ساطع شده، نور سرد هم گفته می شود.معمول و نسبتا پایین اتفاق می افتد، به  دماهای

 

یکی از معروف ترین انواع لومینسانس است که در آن تحریک به وسیله  (:Photoluminescenceفوتولومینسانس )

فوتون ها صورت می گیرد. به لحاظ مکانیک کوانتوم، در این فرایند برانگیختگی به سطوح انرژی باالتر و سپس بازگشت به 

 سطح انرژی پایین تر با جذب و نشر فوتون همراه است.

ایجاد شده است که بیشتر آنها پتانسیل ایجاد رنگ را دارند.که می تواند ها  نقصز ماهیت ساختار فلوریت از تنوع وسیعی ا

ناخالصی های یون های خاص از وضعیت های اکسیداسیون خاص فضاهای خالی و یا ترکیبی از هر دو باشد.فلوریت  شامل

CaF2 ارغوانی نیز وجود داشته ،زرد،ترکیب شیمیایی خالص معموال بی رنگ است.اما می تواند به رنگهای سبز،آبی با یک

 گروه مدل برای توضیح رنگ در فلوریت ها وجود دارد:0باشد.

 (ادخال ترکیبات آلی1

Mn(برخی از انواع ناخالصی ها یا آلودگی ها،مثل 2
2+،REE

REEو یا  عناصر نادر خاکی() +3
2+  

 که تحت تابش رادیواکتیو شکل گرفته اند. Ca(کلوئیدهای فلزی 3

 انواع حفره یا کانون الکترون با بار به دام افتاده در محلی از شبکه بلور(برخی از 0
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فلوریت های طبیعی نشان دهنده حضور ناخالصی هایی از عناصر گروه واسطه در این کانی  XRFدر ابتدا نتایج آنالیزهای

که برخی از آنها دلیل ایجاد رنگ در .های یونی ترکیب گردد.ساختار فلوریت ها به گونه ای است که می تواند با نا خالصی بود

 فلوریت هاست.

 

 

 

REE نها دارای وضعیت های مشابهی از نظر اندازه یون و های رایج در فلوریت هستند.زیرا آ ها همراه با عناصر واسطه ناخالصی

 در کانی هایی مثل فلوریت،این عناصر دلیل اصلی رنگ fو  dبار،به کلسیم می باشند.الکترونهای درگیر انتقالی از اوربیتالهای 

های اکسیدان سه ظرفیتی وجود  عیتوضها در  REEاکثر تحت شرایط شناخته شده در اکثر محیط های طبیعی هستند.

REEدارند.بنابراین اگر آنها درون فلوریت حضور یابند احتمال دارد که بصورت 
ک جفت جانشینی برای نگه داشتن باشد.ی  +3

های سه  REEمی توانند به آسانی در فلوریت در وضعیت های دو ظرفیتی ترکیب شوند. Ybو  Sm،Euبار نیاز است.تنها  تعادل

دو  REEجذب ندارند و یا به قدر کافی برای جذب یک عامل رنگی قدرتمند نیستند.اگرچه چندین  ظرفیتی در محدوده مرئی

رسند و دلیل رنگ در فلوریت هستندوبرای برای جذب در محدوده مرئی قوی به نظر می   +Eu2   و +Sm2،شامل ظرفیتی

Smمثال 
2+،Dy

2+،Tm
 علت رنگ سبز در فلوریت هستند. +2

 

 روش آزمایشگاهی
فلوریت بنفش )معدن فلوریت تلمادره(، فلوریت زرد )معدن کمر مهدی واقع در نمونه های فلوریت در این مطالعه شامل  

 می باشند.طبس( و فلوریت سبز )معدن فلوریت مهمان دویه واقع در طزره( 

 

                                    
 

 

قرار گرفت.نتایج حاصل از این آنالیزها   XRF پودر آماده شد و تحت آنالیزفلوریت پس از خالص سازی،به صورت  نمونه های

 حضور گروهی از عناصر به صورت اصلی و برخی عناصر به عنوان عناصر فرعی در آنها بوده است.نشاندهنده 

همانطور که گفته شد یکی از دالیل رنگ کانی ها حضور یک ناخالصی از عناصر نادر خاکی یا عناصر واسطه می باشد.که در 

 نمونه ها دیده شد. برخی از XRFنتایج 
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 نمونه فلوریت سبز XRFجدول

 
 

 
 نمونه فلوریت بنفش XRFجدول 
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 زرد فلوریت نمونه XRFجدول 

 

 

 

درجه  044ساعت در معرض حرارت  1/1و به مدت  عملیات حرارتی قرار گرفتند ت تحتپس از این مرحله نمونه های فلوری

)در صورتی که علت رنگ نقص شبکه در ساختار کانی باشد، با قرار گرفتن در معرض حرارت، نقص از بین  سانتیگراد قرار گرفت

 گرفته شد. PLو مجددا از نمونه ها رفته و ساختمان بلوری کانی ترمیم خواهد شد.( 
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،برحسب nm 344 در نمودار فوق،طیف های قبل و بعد از عملیات حرارتی برای نمونه فلوریت سبز رنگ،در طول موج ورودی

بالفاصله جذب  نمونه های فلوریت،در محدوده طول موج ورودی PLشدت به طول موج،آورده شده است.در طیف حاصل از 

صورت گرفته و پیک بلند نشر قابل رؤیت است.البته شدت این پیک در نمونه های مختلف با هم تفاوت دارد.در اینجا برای 

 تفسیر بهتر،این پیک از طیف حذف شده است.

انومتر وجود ن 304یک پیک در محدوده طول موج که مربوط به نمونه فلوریت قبل از عملیات حرارتی است،رنگ  آبی در طیف

 020محدوده طول موج است نیز در  رنگ که مربوط به نمونه فلوریتی که تحت عملیات حرارتی قرار گرفته قرمزدر طیف  دارد،

رنگ مربوط به  آبیدر طیف  نانومتر304،پیک مشاهده شده در طول موج .با استناد به مراجع معتبریک پیک بلند مشهود است

F_center  ضعیف شده است،این امر می تواند قرمز رنگد از عملیات حرارتی در طیف بینیم این پیک بع میاست.همانطور که 

نانومتر مشاهده شده با توجه به تطابق این  020.پیکی که در طول موج  باشدفلوریت نشاندهنده رفع نقص و ترمیم شبکه بلور 

و به حضور این عنصر در نمونه فلوریت سبز نسبت داد.این پیک را می توان (،موایتری) Y طول موج و طول موج حاصل از عنصر

  کانون رنگی و حضور عنصر ایتریوم در این کانی دانست. کیبی ازرنگ این نمونه را ترمیتوان 
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برای نمونه فلوریت بنفش است.در هر دو مرحله،قبل و  نانومتر 344با طول موج  ورودی  PL  نمودار فوق طیف های حاصل از 

.شدت پیک  F_centerنانومتر قابل رؤیت است که برمیگردد به  331،پیک بلندی در محدوده طول موج بعد از عملیات حرارتی

ر آن نسبت به نمونه قبل از عملیات حرارت دهی،ضعیف شده است و علت این ام 331نشر نمونه حرارت دیده در طول موج 

با مقایسه این دو طیف میتوان به این است که رنگ بنفش در مقابل حرارت دهی مقاومت کرده و بطور کامل از بین نرفت.

 نتیجه رسید که عامل اصلی رنگ در فلوریت بنفش مورد مطالعه،بیشتر نقص شبکه است.

 

 

 
 

طیف . nm  344رنگ در طول موج ورودیشدت بر حسب طول موج،فلوریت زرد  PLنمودار فوق مربوط است به طیف های 

نشان  F_centerنانومتر که مرتبط است با  304آبی مربوط به قبل از عملیات حرارتی است و پیک بلندی را در محدوده 

همانطور که میبینیم این پیک در طیف قرمز رنگ که مرتبط با نمونه فلوریت بعد از عملیات حرارتی است،دیده نمی میدهد.

باز میگردد به رفع نقص شبکه و ترمیم ساختمان بلوری کانی فلوریت،بعد از عملیات حرارتی.که میتواند عامل رنگ شود.و این 

 در فلوریت زرد رنگ باشد،که بعد از عملیات حرارت دهی رنگ خود را از دست داده است.
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 بحث و نتیجه گیری
و فوتولومینسانس،علت رنگ در کانی فلوریت مورد بررسی قرار  XRFدر این پژوهش با توجه به نتایج حاصل از آنالیزهای    

 گرفت.همانطور که گفته شد مجموعه ای از عوامل میتوانند باعث ایجاد رنگ در کانی ها گردند،در این مطالعه ما به این مهم 

در فلوریت های مورد م(  عامل ایجاد رنگ وایتری Yو حضور عنصر واسطه ) (F_center) کانون رنگی دست یافتیم که وجود

و عنصر واسطه( میتواند باعث ایجاد رنگ های متفاوتی در کانی  F_centerمطالعه مان بوده است.حضور همزمان این دو )

 فلوریت گردد.

 

 تشکر و قدردانی
 با تشکر فراوان از راهنمایی های ارزشمند استاد گرانقدرم،جناب آقای دکتر ظهیری.
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