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 :(Mineral)المعادن

مركبات كيميائية ثابتة وتتكون في الطبيعة وهي مواد غير عضوية وذات عبارة عن عناصر او 

 شكل بلوري معين ولها تركيب كيميائي وصفات فيزيائية ثابتة.

عنصرا تتحد  22العناصر المكونة لمعظم المعادن والموجودة في القشرة االرضية يبلغ اكبر من 

معدن. والمعادن تدخل 2222عة حوالي مجاميع منها لتكون المعدن ويبلغ عدد المعادن في الطبي

 في تكوين الصخور في الطبيعة.

 صفات المعادن:

  chemical properties of mineralsالصفات الكيميائية للمعادن  - أ

 non melaticكالنحاس والفضة والذهب والفلزية  melaticتصنف المعادن بكونها فلزية 

مثل الكبريت والكاربون ومعظم المعادن متكونة من اتحاد عنصرين او اكثر واكثر من 

 O2.Si,Al,Fe,Ca,Na,K,Mg,Tiعناصر هي 2% من القشرة االرضية متكونة من 22

 % من القشرة االرضية وفي الجدول التالي توضح نسبة كل عنصر.1وبقية العناصر تكون

 نسبته العنصر نسبته العنصر

O 17.61 Ba 2.20 

Si 26.72 2.20 باقي العناصر 

Al 7.26   

Fe 0.20   

Ca 5.70   

Na 2.60   

K 2.07   

Mg 2.27   

H2 2.11   

P 2.15   

C 2.22   

Mn 2.22   

S 2.20   

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 كلية الزراعة  -جامعة االنبار 

 قسم التربة والموارد المائية 

 المرحلة االولى

 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 (نظريجيولوجي )الجزء ال

 المدرس : د. ميس طه يعقوب

 ثانيةالمحاضرة ال
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وعموما تصنف المعادن الموجودة في الطبيعة على اساس تركيبها الكيميائي الى عدة 

 مجموعات هي:

 )وتشمل الفلزية والالفلزية(  Native elementsالمعادن العنصرية  -1

وتشمل المعادن في الحالة العنصرية للمعدن الحر الذي اليتحد مع غيره من العناصر 

 مثل الذهب والكبريت والماس والكرافيت 

 , Sio2والناتجة عن اتحاد االوكسجين مع احد العناصر مثل   (oxides)االكاسيد  -2

Fe2O3 , Fe3O4 , FeCr2O4, Tio2 , SnO2  ، مكنتايت، وهي الكوارتز ،هيماتايت

 كرومايت، روتايل، كاسيترايت.

وتنتج من اتحاد الكبريت مع احد العناصر وهذه تضم  (suluphides)الكبريتيدات  -5

 ZNSوالفاليرايت  PbSوالكالينا  FeS2اغلب خامات المعادن ومثالها البايرايت 

 CaS2الجالكوسايت 

مع احد العناصر مثل معدن   So4وتنتج من اتحاد الكبريتات  (sulpates)يتات الكبر -1

 . (BaSO4)والباريت  (CaSO4)االنهايدرايت  (CaSO4.2H2O)الجبس 

والتي تتميز بسيادة ايونات الهالوجينات ذات الشحنة السالبة  (Halides)الهاليدات  -0

(I,F,Br,Cl) مثل معدن الهااليت(NaCl) والفلورايت(CaF2)  . 

 CaCO3وتتكون من اتحاد الكاربونات مع العناصر مثل  (Carbonate)الكاربونات  -7

 . (FeCO3)والدولمايت  والسيديوايت

اضافة لعناصر  PO4وتحتوي على ايونات الفوسفات  (phosphates)الفوسفات  -6

  3(PO4)(CaCF,Cl)اخرى مثل معدن االباتايت 

% من جميع 20والمكون االساسي فيها السليكا وتشكل حوالي  (Silicates)السليكات  -7

% من معادن القشرة االرضية ومثالها االرثوكليس 22المعادن المعروفة وكذلك تشكل 

(KAlSi3O8)  واالولفين(Mg,Fe,SiO4). 

 التصنيف الفيزيائي للمعادن: - ب

 -2الشكل البلوري  -1وتصنف المعادن في هذا المجال وفق اربع خواص هي : 

 خصائص اخرى  -1الخواص التماسكية  -5الخواص الضوئية 

 (crystal forum)الشكل البلوري  -1

وفي هذا التصنيف يعتمد الشكل البلوري لكل معدن والذي يختلف من معدن الخر 

فبعض المعادن تكون ذات اشكال بلورية مختلفة رغم ان تركيبها الكيميائي واحد 

كذلك الحال  CaCO3تركيب الكيميائي لهم هو واالروكانايت حيث ال calciteمثال 

عند مقارنة الكرانيت المتكون من الكاربون حيث نظام سداسي االوجه بلوري بينما 

 الماس ثماني االوجه وهو ايضا متكون من الكاربون ايضا.

 الخواص الضوئية وتشمل: -2

وهو احد الخواص الطبيعية المختصة بكل معدن فالكبريت ذو  (Colour)اللون  -1

لون اصفر فاقع بينما معدن الماكنتايت ذو لون اسود ومعدن البايرايت ذو لون 
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اصفر برونزي وهناك معادن ذات الوان مختلفة بسبب الشوائب فالكوارتز 

 م اللون واحيانا ذو لون وردي او مثل المصفر.النقي عدي

:مخدش المعدن يقصد به حالة اللون عند خدش المعدن حيث  (streak)المخدش -2

يكون لون مسحوق او دقيق المخدش لهذا المعدن مختلف عنه باللون مثل معدن 

(ematite)  حيث لون المعدن اسود بينما مخدشه اصفر حيث يخدش المعدن

 فوق قطع خاصة من الخزف البلوري.

 نعكس من سطح المعدن ويشمل::والذي يمثل مقدار الضوء الم (lustre)البريق -5

مثل بريق سطوح معادن الذهب،  (metallic lustrc)البريق الفلزي  - أ

 الفضة او البايرايت .

بريق زجاجي  -1ويشمل :non-metallic lustrc بريق الفلزي - ب

(vitreous) مثل الكوارتز ،الكالسيات، الهااليت 

  (diamond)مثل الماس  Adamantineبريق ماسس -2

 ،الكبريتمثل الكهرمان (Resneous)بريق صمغي -5

 مثل معدن المايكا، التالك. (pearly lustre)بريق لؤلؤي -1

  (fibrous gypsum)مثل الجبس الليفي  silky lustreبريق حريري-0

 kaoliniteمثل الكاؤولنيايت  (dull lustre)بريق معتم-7

درة المعدن على تمرير : وتمثل الشفافية هي ق (Transparency)الشفافية  -1

 الضوء خالله وتقسم المعادن من هذه الناحية:

 مثل الكوارتز  transparencyمعادن شفافة  - أ

  opalمثل  translucentنصف شفافة  - ب

 Galenaمثل الكالينا   opaqueمعادن غير شفافة  - ت

   

 الخواص التماسكية:والتي تعتمد على تماسك المعدن وتشمل : -5

صفة مهمة في التعرف على كثير من المعادن  وهي : Hardnessالصالدة - أ

وتعتبر الصالدة عن مقاومة اسطح المعدن لعملية الخدش فالمعدن الذي يخدش 

 اكثر صالدة منه وهنالك مقياس موس فالمعدن الذي يخدش معدن اخر فهو

معدن التالك الى 1ويمتد من درجة molts scale of hardness)للصالدة )

  لمعدن الماس.12

: وهو قابلية المعدن للتشقق واالنقسام الى اجزاء في clearage)ق )التشق - ب

اتجاهات منتظمة اذا ماطرقت طرقا خفيفا وتكون االتجاهات موازية او على 

امتداد سطوح ملساء تمثل اوجه البلورات وتسمى هذه السطوح 

وامثلته معادن كاملة االنفصام حيث يتشطر المعدن  cleavage planes)بال)

 . No-cleavageوقد يكون االنفصام مثل الكوارتز micaائق مثل الى دق

وهو شكل السطح الذي يتكسر عليه المعدن اذا ماضرب باله حادة  :المكسر - ت

 ويشمل:
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 even))سطوح منتظمة مستوية عندما يكون سطح المكسر املس -1

 uneven)سطوح غير مستوية عندما يكون سطح المكسر خشنا ) -2

 Huckly)مسننة عندما يكون السطح الناتج ذو بروزات حادة مدببة ) -5

 eanthy)ترابي عندما يكون السطح الناتج غير منتظم ) -1

محاري عندما يكون السطح الناتج يشبه شكل صدفة المحار  -0

(conehoidal)  

وتقاس بكثافة المعدن نسبة الى كثافة : (specific gravity)الوزن النوعي - ث

مختلفة في وزنها النوعي ولكل معدن او مجموعة معادن تمتاز الماء والمعادن 

 بوزن نوعي معين.

فمثال معدن الكاربونات تتفاعل مع الحامض مكونة فقاعات هوائية صفات اخرى:  -4

وكذلك معدن المكاكيتنيايت يمتاز بالخاصية المغناطيسية وانكسار  CO2تعبر عن 

ن ذات الوان معينة عند تعرضها لالشعة يتميز بها معدن الكالسيات وبعض المعاد

لالشعة الفوق البنفسجية او السينية او ان معدن الهااليت يذوب في الماء وطعم مالح 

 او معادن ذات رائحة مثل الهالوجين.

 المعادن المكونة للصخور:

معدن التي تدخل في تكوين  52معدن في القشرة االرضية هي  2222ان اهم المعادن من بين ال

 الصخور بصورة رئيسية وهذه المعادن يمكن ان تقسم الى مجموعتين رئيسيتين هما:اهم 

: وهي المعادن التي تدخل في تركيبها مادة  (silicate mineral)معادن سيليكية  -1

 السليكا )كوارتز، اوبال، اوليفين(

وهي المعادن التي ال تدخل السليكا في  :(non silicate mineral)معادن السليكاتية  -2

 .اباتايت، كانيا،تركيبها مثل بايرايت

 

 والتي تعتمد على تماسك المعدن وتشمل: ثالثا: الخواص التماسكية

: وهي صفة مهمة في التعرف على كثير من المعادن وتعبر Hardnessالصالدة  -1

الصالدة عن مقاومة لسطح المعدن لعملية الخدش فالمعدن الذي يخدش معدن اخر فهو 

ويمتد  (molts scale of hardness)اكثر صالدة منه وهناك مقياس موس للصالدة 

 لمعدن الماس. 12معدن التالك الى 1 من درجة

: وهو قابلية المعدن للتشقق واالنقسام الى اجزاء في اتجاهات   (clearage)التشقق -2

منتظمة اذا ما طرقت طرقا خفيفا وتكون االتجاهات موازية او على امتداد سطوح 

وامثلته  (cleavage planes)ملساء تمثل اوجه البلورات وتسمى هذه السطوح بال 

وقد يكون االنفصام  micaادن كاملة االنفصام حيث يتشطر المعدن الى دقائق مثل مع

او معادن عديمة  Apatiteجيد او متوسط او يوصف االنفصام غير كامل مثل 

 االنفصام مثل الكوارتز 
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 المكسر) وهو شكل السطح الذي يتكسر عليه المعدن اذا ماضرب بالة حادة ويشمل: -5

 سطوح منتظمة مستوية عندما يكون سطح المكسر املس  -1

 سطوح غير مستوية عندما يكون سطح المكسر خشنا -2

 مسننة عندما يكون السطح الناتج ذو بروزات حادة مدببة  -5

 ترابي عندما يكون السطح الناتج غير منتظم -1

 محاري عندما يكون السطح الناتج يشبه صدف المحار -0

وتقاس بكثافة المعدن نسبة الى كثافة الماء  (specific gravity)الوزن النوعي  -1

والمعادن مختلفة في وزنها النوعي ولكل معدن او مجموعع معادن تمتاز بوزن نوعي 

 معين.

 صفات اخرى: -رابعا

وكذلك  CO2فمثال معدن الكاربونات تتفاعل مع الحامض مكونة فقاعات هوائية تعبر عن 

غناطيسية وانكسار يمتاز بها معدن الكالسايت وبعض معدن المكاكنتيكايت يمتازبالخاصية الم

المعادن ذات الوان معينة عند تعرضها لالشعة فوق البنفسجية او السينية او ان معدن 

 الهااليت يذوب في الماء وطعم مالح او معادن ذات رائحة مثل الهالوجين.

 

  (Rock- forming minerals)المعادن المكونة للصخور

معدن تدخل في تكوين  52معدن في القشرة االرضية هي  2222من بين الان اهم المعادن 

 اهم الصخور بصورة رئيسية وهذه المعادن يمكن ان تقسم الى مجموعتين رئيسين هما:

وهي المعادن التي تدخل في تركيبها مادة  (silicate minerals)معادن سيليكية  -1

 ( (.2SiO4(Mg,Fe،اوليفينSiO2.nH2O ،اوبال SiO2السليكا )كوارتز 

2-  

وهي المعادن التي التدخل السليكا في  (non silicate minerals)معادن السليكاتية  -3

 . CaFCl(PO4)3، اباتايتPbS،كاينا FeS2تركيبها مثل بايرايت 

   

 المصادر: 

 الجيولوجيا العامة، د. عبد الهادي يحيى الصائغ

 


