
 المحاضرة الرابعة Crystals and Minerals: المعادن والبلورات

االن ندرس ونتطرق الى جزء مهم من الدراسات الجٌولوجٌة فضال عن االهمٌة االقتصادٌة لهذة المعادن التً تساهم فً تطور وتقدم   
ال بد ان نعتبرها من مضمار الدول   ل هذه المعادنالستؽالثروات معدنٌة وتملك تقنٌات وتكنلوجٌا االمم. حٌث االمة او الدولة التً تملك 

 .  المتقدمة

 %( من وزن وحجم القشرة االرضٌة 00عنصر( ثمانٌة عناصر فقط تشكل تقرٌبا) 606ٌوجد فً الطبٌعة ما ٌقرب )   

                                                                                لنالحظ ونقارن بٌن تركٌب القشرة االرضٌة وتركٌب االرض باجمعها:

 االرضٌة الكرة جمٌع من 35% (Fe)  ٌشكلحٌث  كاملةالفرق بٌن تركٌب القشرة االرضٌة وتركٌب االرض  (6-كما فً) جدول اذا نالحظ 

 المشكلة المعادن  نسب الى نظرة نلقً عندما لكن. االرضٌة الكرة حجم من االكبر الجزء تشكل التً والنواه الجبة ضخامة الى ٌعود وهذا
 ثمان فقط توجد فانه معها والتعامل البها الوصول لسهولة االرضٌة القشرة من ٌكون المعادن استخراج الن تهمنا  والتً االرضٌة للقشرة

   K,  Na,  Mg,  Ca,  Fe,  Al,  Si,  O وهً الدوري للجدول تابعة عناصر( 606) مجموع من االرضٌة للقشرة مشكلة رئٌسٌة عناصر

 ٌوجد ال االكسجٌن وخصوصا العناصر هذه وذلك االرضٌة القشرة من% 55 تشكل العناصر هذه حٌث   Al,  Si,  O هو عناصر ثالث واهم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (2-كما نالحضها فً )جدول وهً االساسٌة العناصر بقٌة مع  اكاسٌد كلشوٌ العناصر بقٌة مع ٌتحد بل طلٌقا حرا

 

 

 

                                                                                                                                                  

  

 

 

 

كٌمٌاوي والمعدنً اذا من خالل هذه النظرة السرٌعة لالكاسٌد والعناصر االساسٌة للقشرة االرضٌة تكون قد تشكلت صورة عن التركٌب ال
         .                                                                                                                             للصخور والمعادن

س المكٌمٌاوٌة المتعلقة بالمعادن وهو ولدراسة المعدن ٌجب ان ٌكون هناك تصور تام والمام كافً بالدراسة للمفاهٌم الكٌمٌاوٌة او االس
ٌة معرفة مفاهٌم الذرة االٌون الكت ابون  ان ابون البروتون النٌترون االلكنرون النظائر اضافة الى االواصر انواعها اواصر تساهمٌة اٌون

 لدٌنا المام كاؾ بالكٌمٌاء الالعضوٌة  فلزٌة فان در فالز اضافة الى التوزٌع االلكترونً للذرة  التكافؤ والحجم الذري واالٌونً اي ٌكون 

                                                                                                                                             اذا ماهو المعدن :   

 ( اي هاٌدروكاربونٌة؛ وتكون صلبة اي O,  C,  Hهو مادة طبٌعٌة اي ؼٌر صناعٌة ولٌست مادة مختبرٌة ؛ ؼٌر عضوٌة اي الٌوجد )

.....  SiO2,  NaClالؼازٌة و ال سائلة وذات تركٌب كٌمٌاوي محدد ولكنه ؼٌر ثابت حٌث توجد معادن ذات صٌػ كٌمٌاوٌة محددة مثل 

فٌتشكل معدن الفاٌالٌت  Mgعلى  Fe( حٌث احٌانا تزٌد نسبة Mg Fe)SiO4 2لكن معظم المعادن التملك هذه الصٌؽة مثل معدن االولفٌن  

Fylite زٌد نسبة واحٌانا تMg  علىFe  فٌتشكل معدنForsterite  وكذلك ٌنطبق الحال على مجموعة البالجٌوكلٌزNaAlSi3O8 ،

CaAi2Si2O8 . 

وهو الصفة  Crystallineالشرط االخٌر فً تعرٌؾ المعدن هو ان ٌكون فً ترتٌب ذري منتظم اي ٌجب ان ٌكون المعدن مادة متبلورة 

ؾ بعلم البلورات وهو جزء من علم المعادن الن ترتٌب الذرات والٌونات بشكل منتظم مع اشكال مختلفة اللمٌزة للمواد الصلبة وهذا ماٌعر
 وبدرجات تناظر متفاوتة ٌؤدي الى تشكل اختالؾ فً الخواص الفٌزٌاوٌة والكٌماوٌة للمعادن المختلفة. 

وٌسمى هذا النمط من الترتٌب المنتظم بالشبكٌة متماثلة، بنائٌة لوحدات الفراغ فً نهائً ال منتظم تكرار من النموذجٌة البلورة تتكون

Lattice   . الفضة، أو النحاس بلورة مثل البلورات ابسط ففًبحٌث بكون ترتٌب االٌونات والذرات بشكل مكنتظم فً االتجاهات الثالث 

 عدة على العامة الحالة فً البنائٌة الوحدة تحتوي وقد واحدة، ذرة على تحتوي البنائٌة الوحدة فأن القلوٌة، الفلزات بلورات فً وكذا مثال،
.                 البروتٌنات بلورة فً ذرة أالؾ عشرة حوالً والى العضوٌة، ؼٌر البلورات فً ذرة مئة حوالً إلى ٌصل حتى جزٌئات أو ذرات

ذي تركٌب كٌمٌاوي معٌن وترتٌب ذري داخلً منتظم .متكرر بنمط فٌها الذرات تترتب صلب، جسم هً البلورة اذا
 ترتبط بمستوٌات واسطح ملساء بحٌث هذه االسطح والزوٌا مرتبطة بعالقات تناظر معروفة . 
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Composion of 
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of the Earth 

 ت

45,2% O 35% Fe 1 

27% Si 30% O 2 

8%                                                                       AL 15% Si 3 

5,8% Fe 13% Mg 4 

5,06% Ca 2,4% Ni 5 

2,77% Mg 1,9% S 6 

2,32% Na 1,1% Ca 7 

1,68% K 1,1% AL 8 
 1-جدول

 االوكسٌد  النسبة المئوٌة

59.3% Sio2 
15.22% AL2O3 

6.86% FeO 

5.1% CaO 
3.45% MgO 

3.7% Na2O 
3.11% K2O 

 2-جدول

 



  على الخصائص تعتمد: البلورات خصائص

 السطوح هذه وتدل. مقعرة أو محدبة تكون إن وٌندر مستوٌة، الؽالب فً وهً البلورة  شكل تحدد التً السطوح هً: البلورٌة األوجه(  6
 البلورة مادة أساسه على تتكون والذي الثابت المنتظم الهندسً الذري الترتٌب على

  وجوه ثالثة بٌن زاوٌة هً: صلبة زاوٌة او وجهٌن بٌن زاوٌةاما تكون  :البلورة زواٌا (2

المحاور البلورٌة . والمحاور البلورٌة هً خطوط وهمٌة  الزاوٌة بٌبنتصنؾ البلورات اعتمادا على اطوال المحاور البلورٌة والعالقة 
باستثناء النظام السداسً تتقاطع فً مركز البلورة وتمتد الى اوجه البلورة او حافاتها او الى الزوٌا المجسمة وهذه المحاور عددها ثالث 

 : االنظمة هذه وتشمل 0-شكل . اربع محاور فٌتكون من 

   Isometric or Cubic System:  بًالمكع النظام (6

 ( 6-0 شكل)     ɣ=β=α=90º  ؛   a1=a2=a3  أو   a=b=c حٌث

 :  Tetragonal system الرباعً النظام (2

 ( 2-0 شكل)     ɣ=β=α=90º  ؛   a1=a2≠c  أو   a=b ≠ c حٌث

 Orthorhombic System:  القائم المعٌنً النظام (3

 ( 3 -0 شكل)     ɣ=β=α=90º  ؛     a ≠ b ≠ c حٌث       

  Hexagonal System:  السداسً النظام (4

حٌث ٌتمٌز بوجود محور سداسً ومستوي تناظر ٌقسم البلورة ( 4 -0 شكل) C ┴ a1,a2,a3  ؛ a1˄a2˄a3=120 º وكذلك ؛ a1=a2=a3 ≠c حٌث

 (4-0الى جزئٌن متساوٌٌن )شكل

                                                                                                                                      Trigonal  System: ( النظام الثالث5ً

ٌقسم  تناظر مستويال ٌوجد و ثالثً محور بوجود ٌتمٌز حٌث( 5  -0 شكل) C ┴ a1,a2,a3  ؛ a1˄a2˄a3=120 º وكذلك ؛ a1=a2=a3 ≠c حٌث

 (5-0)شكلاتلبلورة الى جزئٌن متساوٌٌن

 :  Monoclinic System المٌل االحادي النظام (5

 ( 6 -0شكل) ؛ b محور هو االساسً المحور ؛  00º ≠ β =ɣ=α  ؛   a ≠ b ≠ c حٌث

  Triclinic  System:  المٌل الثالثً النظام (6

 (  5 -0شكل) ؛   ɣ≠β≠α≠ 90º       ؛   a ≠ b ≠ c حٌث
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