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 Sphalerite   (ZnS)  :  سفالٌرٌت

الصفات البلورٌة : ٌتبلور المعدن فً نظام المكعب وغالبا ما تكون البلورات توأمٌة كما ٌوجد فً هٌئة كتلٌة او دقٌقة 

 الحبٌبات .

عندما ٌكون نقً ولكن غالبا ما توجد شوائب حدٌدٌة تؤدي الى ظهور  الخواص الطبٌعٌة: المعدن عدٌم اللون او اخضر

المعدن بالوان متعددة مثل االصفر او البنً او االسود تبعا لنسبة الحدٌد الذي ٌحل جزئٌا محل الزنك المخدش ابٌض او 

( الوزن النوعً 5.3 – 4االصفر او البنً البرٌق صمغً وقد ٌكون ماسً فً االنواع النقٌة , شفاف , هش ذو صالبة )

 ( به تشقق واضح4.4 – 5.3)

 

% كبرٌت ولكن غالبا ما ٌحتوي على نسب 55% زنك و 76التركٌب الكٌمٌائً : عندما ٌكون المعدن نقً فانه ٌحتوي على 

فً معدن تزداد نسبة الحدٌد  Fe1-xSمتفاوته من الحدٌد تبعا لحرارة وبٌئة الترسٌب وعندما ٌوجد مختلطا مع معدن بٌروتٌت 

حٌث تدل على درجة   Geological thermometerسفالٌرٌت ونسبة الحدٌد فً السفالٌرٌت تستخدم مثرمومٌتر جٌولوجً 

% ٌعتبر 5.3حرارة التبلور وقد ٌحتوي على نسب بسٌطة من عناصر المنغنٌز والكادمٌوم واذا وصلت نسبة الكادمٌوم الى 

 .السفالٌرٌت خاما هاما الستخالص الكادمٌوم

الصفات الممٌزة : ٌتمٌز معدن السفالٌراٌت بخاصٌة التفسفر فٌتوهج بلون برتقالً عند تعرضه لالشعة فوق البنفسجٌة وله 

 خاصٌة كهربائٌة وحرارٌة , البرٌق الصمغً والتشقق الواضح من اهم الخواص الممٌزة.

وبتسخٌن المعدن على مكعب الفحم فً  H2Sٌذوب المعدن فً حامض الهٌدروكلورٌك وٌتصاعد غاز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن 

 اللهب المؤكسد فأنه ٌتغطى بطبقة من اوكسٌد الزنك والتً تتمٌز بلون اصفر وهً ساخنة وٌصبح لونها ابٌض عندما تبرد.

التواجد فً الطبٌعة: السفالٌراٌت هو احد خامات الزنك شائعة االنتشار فً الطبٌعة وغالبا ما ٌوجد مصاحبا لمعدن الكالٌنا فً 

فً مقدمتها كندا رواسب المحالٌل المائٌة منخفضة الحرارة وهناك اكثر من اربعٌن دولة تستخرج المعدن بكمٌات كبٌرة 

 الٌا , المكسٌك والٌابان.وروسٌا , الوالٌات المتحدة , استر

 

 CuFeS2   chalcopyriteجالكوبٌراٌت : 

 الصفات الممٌزة : ٌتبلور فً فصٌلة الرباعً والبلورات نادرة وٌغلب وجود المعدن فً هٌئة كتلٌة.
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ئل الخواص الطبٌعٌة : اللون اصفر نحاسً وغالبا ما ٌصدأ السطح الخارجً وٌكتسب لونا برنزٌا متموجا المخدش اسود ما

 ( البرٌق فلزي.5.3 – 4المعدن هش ذو صالبة ) الى االخضر 

 

 % كبرٌت 53% حدٌد و 55.4% نحاس و 54.7التركٌب الكٌمٌائً: ٌحتوي المعدن على 

الصفات الممٌزة : ٌتمٌز المعدن بلونه االصفر النحاسً ومخدشه اسودمائل الى االخضر وممكن تفرقته عن البٌرٌت )المشابه 

 المخدش( بالصالبة المنخفضة نسبا وعن الذهب بعدم القابلٌة على الطرق والسحب وقلة وزنه النوعً.له فً اللون و

ٌذوب المعدن فً حامض النترٌك وٌنفصل راسب كبرٌتً وعند اضافة االمونٌا الى المحلول ٌترسب الحدٌد على هٌئة راسب 

 جالتٌنً وٌكتسب المحلول لونا ازرق )دلٌل وجود النحاس(

 على مكعب الفحم ٌنصهر المعدن وتتصاعد ابخرة كبرٌتٌة وتتبقى كرات صغٌرة فلزٌة مغناطٌسٌة. بالتسخٌن

التواجد فً الطبٌعة: الجالكوبٌرٌت من اكثر معادن النحاس انتشارا فً الطبٌعة وٌوجد تحت ظروف متنوعة فقد ٌصاحب 

بعض صخور الكرانٌت والبكماتاٌت ورواسب التحول التماسً ولكنه اكثر انتشارا فً عروق المحالٌل الحارة مختلطا مع 

 FeS2نحاس تقل كثٌرا اذا وجد مختلطا بكمٌات كبٌرة من معدن بٌرٌت معادن الكبرٌتٌدات االخرى. وقٌمة المعدن كخام لل

والجالكوبٌرٌت معدن اساسً لتكون معادن النحاس الثانوٌة مثل جالكوسٌت , ازوراٌت ,  كوفٌللٌت والتً تنتج من تأثٌر 

 عوامل التجوٌة على الجالكوبٌرٌت.

 CuS  Covelliteكوفٌللٌت : 

نظام السداسً وٌوجد على هٌئة كتل او فً شكل غطاء خارجً لمعظم معادن النحاس الصفات البلورٌة : ٌتبلور فً 

 االخرى.
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الخواص الطبٌعٌة : اللون ازرق غامق ٌظهر على سطح المعدن فً هٌئة متموجة وٌتحول الى االحمر االرجوانً عندما ٌبلل 

( 4.7 – 4.6( الوزن النوعً )4.3 – 2ة )المعدن بالماء , المخدش رصاصً فاتح الى اسود وبه تشقق واضح , الصالب

 والبرٌق فلزي

 % كبرٌت وقد ٌوجد الحدٌد بنسبة بسٌطة55.7% نحاس وعلى 77.4التركٌب الكٌمٌائً : ٌحتوي المعدن على 

 ٌلون اللهب باللون الممٌز للنحاس. الصفات الممٌزة : ٌتمٌز بلونه االزرق الغامق والتشقق الواضح ,

نادرا ما ٌوجد المعدن فً صورة اولٌة ولكنه ٌتكون على حساب معادن النحاس االخرى الجالكوبٌرٌت  التواجد فً الطبٌعة :

 والبورنٌت حٌث ٌوجد كغطاء خارجً مغلف لهذه المعادن.

 HgS  Cinnabarسنابار 

مؤي (  544 الصفات البلورٌة : ٌعتمد الشكل البلوري على درجة حرارة التبلور ففً درجات الحرارة المنخفضة )اقل من

ٌتبلور فً نظام الثالثً وفً الدرجات االعلى منها ٌتبلور فً نظام المكعب , البلورات نادرة وغالبا ما ٌوجد المعدن فً هٌئة 

 كتلٌة حبٌبٌة او ترابٌة او على شكل طبقة رقٌقة مغلفة لبعض المعادن.

 

ر قاتم او بنً عندما ٌوجد به شوائب والمخدش احمر الخواص الطبٌعٌة: اللون احمر فاتح عندما ٌكون المعدن نقً , واحم

( 1.4( , الوزن النوعً مرتفع )2.3فاتح واالنواع النقٌة المتبلورة لها برٌق ماسً المعدن نصف شفاف الى معتم , الصالبة )

 ٌوجد تشقق واضح فً الالنواع المتبلورة.

( والتٌلٌرٌوم Seكبرٌت وٌحل عنصري السٌلٌنٌوم )% 45.1% زئبق وعلى 17.2التركٌب الكٌمٌائً: ٌحتوي المعدن على 

(T) .جزٌئا محل الكبرٌت وٌوجد المعدن عادة مختلطا مع شوائب طٌنٌة وحدٌدٌة 

اللون والمخدش احمر من ممٌزات المعدن باالضافة الى الوزن النوعً المرتفع , بالتسخٌن مع كربونات الصفات الممٌزة : 

 الزئبق وٌترسب على هٌئة قطرات صغٌرة عند الطرف البارد لالنبوبة.الصودٌوم فً انبوبة مغلقة ٌتبخر 

التواجد فً الطبٌعة: ٌوجد على هٌئة عروق فً الصخور الرسوبٌة او على شكل رواسب حول فوهة البراكٌن والٌنابٌع 

 الحارة واهم مناطق تواجده هً اسبانٌا, بٌرو , الصٌن , الوالٌات المتحدة.

 FeS2  Pyriteبيريت : 

الصفات البلورٌة: ٌتبلور فً نظام المكعب , وٌوجد على هٌئة بلورات مكعبة ذات اوجه مخططة واحٌانا تكون البلورات 

 تؤامٌة . كما ٌوجد المعدن على هٌئة كتلٌة حبٌبٌة او بلورٌة.
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اصفر غامق . الخواص الطبٌعٌة : اللون اصفر نحاسً باهت او اصفر ذهبً , وقد ٌتصدأ السطح الخارجً وٌصبح لونه 

( وتعتبر الصالبة المرتفعة حالة شاذة لمعادن 7 – 7.3المخدش اسود مائل الى االخضر , هش , الصالبة مرتفعة )

 ( البرٌق فلزي باهر.3.52الكبرٌتٌدات . الوزن النوعً )

ن عناصر % كبرٌت وقد ٌحتوي على كمٌة صغٌرة م35.4% حدٌد وعلى 47.7التركٌب الكٌمٌائً : ٌحتوي المعدن على 

 النٌكل والكوبلت كما ٌوجد اٌضا الذهب والنحاس على هٌئىة شوائب مٌكروسكوبٌة داخل المعدن.

الصفات الممٌزة : ٌتمٌز بلونه االصفر الفاتح والصالبة العالٌة وٌفرق عن الذهب بقابلٌته للكسر والصالبة العالٌة وعن 

 الماركساٌت باللون االغمق والشكل البلوري.

 فً حامض النترٌك وبالتسخٌن فً انبوبة مغلقة تتصاعد ابخرة كبرٌتٌة وتتبقى مادة مغناطٌسٌة. ٌذوب المعدن

التواجد فً الطبٌعة: البٌرٌت من اكثر المعادن الكبٌرٌتٌدٌة انتشارا فً الطبٌعة حٌث ٌتكون عند درجات حرارة متفاوته وفً 

المرتفعة والمنخفضة الحرارة. كما ٌتبلور فً المراحل االولى لتجمد بٌئات مختلفة. حٌث ٌوجد فً عروق المحالٌل المائٌة 

الصهٌر وٌكون مختلط مع معدن بٌروتٌت . ٌوجد اٌضا فً مناطق التحول التماسً كما ٌنتشر فً الصخور الرسوبٌة وٌجد 

 بكمٌات كبٌرة فً اسبانٌا والبرتغال وقسم من اراضً الوالٌات المتحدة.

 FeS2  Marcasiteماركزايت 

الصفات البلورٌة: ٌتبلور فً نظام المعٌنً القائم وقد ٌوجد المعدن فً شكل بلورات مسطحة او منشورٌة او مجموعات 

 توأمٌة او شعاعٌة.

الخواص الطبٌعٌة: اللون اصفر برونزي باهت , وقد ٌكون ابٌض على السطح الحدٌث الكسر ولذلك ٌسمى البٌرٌت الحدٌدي 

( , 7.3 – 7صدأ ٌصبح اللون اصفر الى بنً , المخدش رمادي الى االسود والبرٌق فلزي , الصالبة )االبٌض . وعندما ٌ

  4.53الوزن النوعً 
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مؤي ٌتحول الماركزاٌت الى  435التركٌب الكٌمٌائً : الماركزاٌت هو الشكل االخر لمعدن البٌرٌت , فبالتسخٌن لدرجة 

 تقرارا بٌرٌت وٌعتبر البٌرٌت هو الشكل االكثر اس

ٌدٌة مصاحبا لمعادن الرصاص والزنك , وٌترسب المعدن من التواجد فً الطبٌعة : ٌوجد المعدن فً العروق الكبرٌت

المحالٌل االرضٌة الحامضٌة عند درجات الحرارة العادٌة , وكثٌرا ما ٌترسب باالحالل داخل الصخور الجٌرٌة كما ٌوجد 

الطفل وٌنتشر المعدن فً اوربا الوسطى وانكلترا وبعض اراضً الوالٌات على هٌئة درنات فً صخور الطٌن والمارل و

 المتحدة.

 Sulfosalt mineralsمعادن االمالح الكبريتيدية 

المعادن الكبرٌتٌدٌة السابقة عبارة عن مركبات لفلزات او شبه فلزات ) زرنٌخ , انتٌمون ( مع الكبرٌت حٌث الفلز هو   

الشق القاعدي ) كاتٌون ( وشبه الفلز والكبرٌت هما الشق الحامضً ) اناٌون( . اما معادن االمالح الكبرٌتٌة فهً عبارة عن 

ٌث ٌقوم شبه الفلز بدور الشق الحامضً مثل الفلزات مثال ذلك معدن اٌناركٌت كبرٌتٌدات مزدوجة لفلز وشبه فلز ح

Cu3AsS4    فٌمكن اعتباره مزدوج للنحاس والزرنٌخ 

 معدن نكتفً بدراسة اهما وهً : 455ومعادن االمالح الكبرٌتٌة تضم حوالً 

 Cu3AsS4    Enargiteايناركيت  -

( ومخططة طولٌا وقد cً القائم , البلورات مسطحة او مستطٌلة فً اتجاه المحور )الصفات البلورٌة : ٌتبلور فً نظام المعٌن

 ٌجد فً اشكال عمدانٌة او نصلٌة او كتلٌة .

 

, الوزن النوعً  5الخواص الطبٌعٌة : اللون والمخدش اسود رصاصً , معتم ذو برٌق فلزي التشقق واضح والصالبة 

4.43 
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% كبرٌت وقد ٌحل االنتٌمون محل 52.7زرنٌخ ,  43.4% نحاس وعلى 41.2على  التركٌب الكٌمٌائً : ٌحتوي المعدن

 % كما ٌوجد اٌضا كمٌات قلٌلة من الحدٌد والزنك.7الزرنٌخ بنسبة تصل الى 

 الصفات الممٌزة : اللون والتشقق الكامل من اهم الخواص الممٌزة

التواجد فً الطبٌعة : ٌعتبر من المعادن النادرة وٌوجد فً عروق الرواسب المائٌة متوسطة الحرارة مصاحبا لمعدن البٌرٌت 

 والسفالٌراٌت والكالٌنا والجالكوسٌت ومناطق تواجده البٌرو الفلبٌن 

 Cu12Sb4S13  Tetrahedriteٌت رتتراهٌد

كما ٌوجد  Tetrahedronجد على هٌئة بلورات صغٌرة من رباعً االوجه الصفات البلورٌة : ٌتبلور فً نظام المكعب وٌو

  فً اشكال كتلٌة دقٌقة او خشنة الحبٌبات 

 

الخواص الطبٌعٌة : اللون اسود رصاصً الى اسود المخدش اسود الى بنً معنم ذو برٌق فلزي او تحت فلزي الصالبة 

 (  3.4 – 4.7( الوزن النوعً  ) 5 – 4.3)

التركٌب الكٌمٌائً : على الرغم من ان النحاس هو العنصر الفلزي الغالب فً التركٌب الكٌمٌائً للمعدن اال انه ٌحتوي على 

% وقد توجد عناصر اخرى مثل الفضة 1% وٌوجد اٌضا الزنك بنسبة تصل الى 45 – 4حدٌد بنسبة تتراوح بٌن 

% وتعتبر خاما هاما 1واع من المعدن تصل نسبة الفضة الى والرصاص والزئبق حٌث تحل جزئٌا محل النحاس وهناك ان

 للفضة.
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الصفات الممٌزة: ٌتمٌز المعدن بشكله البلوري حٌث تكون البلورات على شكل رباعً االوجه , ٌنصهر على مكعب الفحم 

 وٌعطً االختبارات الخاصة بالنحاس واالنتٌمون.

االمالح الكبرٌتٌة وٌنتشر فً عروق الرواسب المائٌة الحارة مصاحبا التواجد فً الطبٌعة : التتراهٌدرٌت من اهم معادن 

 لمعادن النحاس والفضة والرصاص والزنك. اماكن تواجده هً انكلترا , رومانٌا , المكسٌك والوالٌات المتحدة.

 

  Oxide mineralsالمعادن االوكسيدية 

المعادن االوكسٌدٌة هً مركبات طبٌعٌة ٌتحد فٌها االوكسجٌن مع فلز او اكثر ومعظمها ٌتمٌز بصالبة عالٌة ووزن نوعً 

فً الصخور النارٌة والمتحولة لصالبتها المرتفعة   Accessory mineralsمرتفع وغالبا ما تتواجد كمكونات اضافٌة 

 فً الصخور الرسوبٌة.  Placer depositsاسب منقولة ومقاومتها لعوامل التجوٌة فغالبا ما تتركز كرو

( وهو معدن الكوارتز وحٌث ان مجموعة   SiO2واكثر االكاسٌد انتشارا فً الطبٌعة هو ثانً اوكسٌد السٌلٌكون )سٌلٌكا 

 السلٌكا هً الوحدة البنائٌة لمعادن السٌلٌكات فسوف ٌضم الكوارتز االة مجموعة السٌلٌكات.

 (O( الى االوكسجٌن )Xالمعادن االوكسٌدٌة تبعا لنسبة الفلز ) وفٌما ٌلً تقسٌم

 XO , X2Oاكاسيد بصيغة  --

 Cuprite    Cu2Oكابريت 

 الصفات البلورٌة : ٌتبلور فً نظام المكعب وٌوجد على هٌئة مكعبات او على شكل بلورات طولٌة شعرٌة

 

 – 4بة )صالالبرٌق فلزي الى ماسً فً االنواع المتبلورة , الالخواص الطبٌعٌة : اللون احمر والمخدش احمر بنً المع , 

 7.4( والوزن النوعً 5.3
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% اوكسجٌن وغالبا ما ٌكون نقً وقد توجد شوائب من 44.2% نحاس وعلى 11.1التركٌب الكٌمٌائً : ٌحتوي على 

 اوكسٌد الحدٌد.

لبلوري والبرٌق الالمع , ٌلون اللهب باللون الممٌز الصفات الممٌزة : ٌمٌز عن المعادن االخرى ذات اللون االحمر بشكله ا

للنحاس . ٌذوب فً حامض الهٌدروكلورٌك المركز وعند تخفٌف المحلول بالماء البارد ٌترسب النحاس على هٌئة راسب 

 ابٌض من كلورٌد النحاسوز.

النحاس االخرى مثل الجالكوبٌرٌت التواجد فً الطبٌعة : كابرٌت من معادن النحاس الثانوٌة التً تتكون على حساب معادن 

وذلك عندما تتعرض لعوامل التاكسد وغالبا ما ٌوجد مصاحبا لرواسب اللٌمونٌت ومعادن النحاس الصانوٌة االخرى مثل 

 استرالٌا وزائٌرماالكٌت وازوراٌت ومناطق تواجده هً 

 Zincite ZnOزنكيت  --

 ت نادرة والشكل الكتلً هو الشائع.الصفات البلورٌة : ٌتبلور فً نظام السداسً والبلورا

 

الخواص الطبٌعٌة : اللون احمر غامق الى اصفر برتقالً والمخدش اصفر برتقالً . المعدن نصف شفاف والبرٌق ماسً 

 .3.71, الوزن النوعً  4ضعٌف فٌه انفصام واضح وصالبته 

غالبا ما ٌوجد المنغنٌز بنسب متفاوته تؤدي الى % اوكسجٌن , 43.6% زنك وعلى 15.5التركٌب الكٌمٌائً : ٌحتوي على 

 تلوٌن المعدن حٌث ان المعدن النقً ٌكون ابٌض اللون .

الصفات اللمٌزة : ٌتمٌز بلونه االحمر والمخدش البرتقالً. غٌر قابل لالنصهار , ٌذوب فً حامض الهٌدروكلورٌك 

 تكون صفراء وهً ساخنة وبٌضاء عندما تبردوبالتسخٌن على مكعب الفحم تتكون طبقة قشرٌة من اوكسٌد الزنك 

 التواجد فً الطبٌعة : محدود التواجد فً الطبٌعة واشهر مناطق تواجده هً نٌوجرسً 
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 X2O3مجموعة الهيماتايت  ---

 Fe2O3     Hematiteهيماتايت 

ٌتبلور فً نظام الثالثً والبلورات فً شكل معٌنً االوجه او مسطحة وقد ٌوجد المعدن فً هٌئة قشور الصفات البلورٌة : 

وغالبا ما ٌكون على هٌئة عنقودٌة او كلوٌة او ترابٌة وقد ٌوجد الهٌماتاٌت فً شكل  Iron roseمتجمعة على شكل وردة 

  . Martiteفً هذه الحالة باسم مارتٌت مكعب كاذب وذلك عندما ٌتكون على حساب معدن ماكنٌتاٌت وٌعرف 

 

الخواص الطبٌعٌة : ٌتدرج لو ن المعدن من االسود الى البنً , وٌكون احمر فً االنواع الترابٌة . المخدش احمر فاتح او 

( المكسر محاري الوزن 7.3 – 3.3غامق والبرٌق فلزي فً االنواع المتبلورة ومطفً فً االنواع الترابٌة . الصالبة )

 وال ٌوجد تشقق واضح. 3.27النوعً 

% اوكسجٌن وغالبا ما ٌكون نقً عند درجات الحرارة 55% حدٌد وٌحتوي على 65ٌحتوي على التركٌب الكٌمٌائً : 

 العالٌة وقد ٌحتوي كمٌات قلٌلة من التٌتانٌوم والمغنٌسٌوم وشوائب طٌنٌة او رملٌة

بالمخدش االحمر وٌكتسب خاصٌة مغناطٌسٌة قوٌة بالتسخٌن فً اللهب المختزل , ٌذوب فً  الصفات الممٌزة : ٌتمٌز

 حامض الهٌدروكلورٌك وعند اضافة محلول فٌروسٌانٌد البوتاسٌوم ٌتكون راسب ازرق غامق )الكشف عن الحدٌد(.

د المعدن فً معظم الصخور على امتداد التواجد فً الطبٌعة : ٌعتبر الهٌماتٌت من اهم واكثر خامات الحدٌد انتشارا حٌث ٌوج

العصور الجٌولوجٌة المختلفة فقد وجد حول فوهة البراكٌن وفً الصخور الكرانٌتٌة وعلى هٌئة حبوب مائلة للفراغات فً 

الصخور الجٌرٌة . وٌظهر اٌضا فً مناطق التحول التماسً واالقلٌمً وقد تتكون رواٌب الهٌماتاٌت نتٌجة تحلل الصخور 

نتٌجة الترسٌب على الشواطًء الضحلة  Ooliticة للحدٌد وهناك انواع من الهٌماتٌت تظهر على هٌئة بطروخٌة الحاوٌ

 واشهر مناطق انتاج خام الحدٌد هً استرالٌا والوالٌات المتحدة , البرازٌل , كندا , الصٌن والسوٌد.
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 Al2O3  Corandum  كوراندوم

الثً والبلورات غالبا موشورٌة منتهٌة باهرامات منعكسة وقد تتكون من اشكال هرمٌة الصفات البلورٌة : ٌتبلور فً نظام الث

 كما ٌوجد المعدن فً هٌئة كتلٌة او حبٌبٌة.  Barrelمتخذة شكل البرمٌل منتهٌة بمعٌنً االوجه والمسطوح القاعدي 

 

وهو اصلب المعادن بعد الماس , عندما ٌتعرض الكوراندوم مدة طوٌلة لعوامل  3الخواص الطبٌعٌة : الصالبة مرتفعة 

البرٌق ماسً او زجاجً    4.52التجوٌة ٌتحول الى ماٌكا لذا ٌجب تعٌٌن الصالبة على سطح حدٌث الكسر, الوزن النوعً 

معدن وان وجد فٌكون باتجاهات متعددة . ٌظهر المعدن بالوان مختلفة , والمعدن شفاف الى نصف شفاف وال ٌوجد تشقق بال

كاالبٌض , الرمادي , البنً , االحمر , االخضر , واالزرق وااللوان باهرة اللون تستخدم كاحجار كرٌمة للزٌنة فالنوع 

قانً ٌكون نتٌجة وجود وهذا اللون االحمر ال Rubyٌاقوت والنوع االحمر القانً ٌسمى  Sapphireاالزرق ٌسمى سافٌر 

شوائب من الكروم فً حٌن اللون االزرق ٌكون نتٌجة وجود شوائب من الحدٌد والتٌتانٌوم .السافٌر والٌاقوت لها صفة 

 (C)التاللوء على هٌئة نجمة شعاعٌة عند النظر الٌها فً اتجاه المحور 

 

 Emeryٌسمى امٌري  ع الغٌر نقً من الكوراندوموبعض هذه االنواع ٌتوهج عند تعرضه لالشعة فوق البنفسجٌة والنو 

 وٌكون لونه اسود او رمادي نتٌجة وجود شوائب من الهٌماتاٌت .
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% اوكسجٌن وٌحتوي الٌاقوت االحمر على اثار 46.4% المنٌوم وعلى 32.3التركٌب الكٌمٌائً : ٌحتوي المعدن على 

 ضئٌلة من الحدٌد والتٌتانٌوم.بسٌطة من الكروم فً حٌن ٌحتوي السافٌر االزرق على نسبة 

الصفات الممٌزة  : ٌتمٌز المعدن بالصالبة المرتفعة والبرٌق الماسً وهو غٌر قابل لالنصهار وبالتسخٌن على مكعب الفحم 

 بااللمنٌوم (ثم تندٌته بمحلول نترات الكوبلت واعادة تسخٌنه مرة اخرى ٌكتسب لونا ازرق ) كشف خاص 

جد الكورندوم كمعدن فً الصخور المتحولة مثل الرخام وفً الصخور النارٌة الفقٌرة بالسلٌكا التواجد فً الطبٌعة : ٌو

ونظرا لصالبة المعدن العالٌة وعدم تاثره بعوامل التجوٌة فغالبا ما ٌتركز على   Syeniteوالغنٌة بااللمنٌوم مثل سٌاناٌت 

واطًء البحار . واشهر مناطق انتاج الٌاقوت والسافٌر فً مجاري االنهار وعلى ش Detrital grainsشكل حبٌبات منقولة 

هً بورما , تاٌالند ,سٌرٌالنكا , كمبودٌا , كشمٌر وٌوجد النوع الغٌر نقً من الكوراندوم ) امٌري ( فً بعض اجزاء من 

 .اسٌا الصغرى وقسم من الوالٌات المتحدة

 FeTiO3    Ilmeniteالمينيت 

الصات البلورٌة : ٌتبلور فً نظام الثالثً وٌوجد على هٌئة بلورات مسطحة او قشور داخل الصخور . وغالبا ما ٌكون على 

 شكل كتل او حبٌبات منتشرة فً الصخور الرملٌة . 

 

 – 7ة ) الخواص الطبٌعٌىة : اللون اسود حدٌدي والمخدش اسود الى بنً وله مغناطٌسٌة ضعٌفة تزداد بالتسخٌن والصالب

 . 4.6( الوزن النوعً  3.3

% اوكسجٌن . وغالبا ما ٌحتوي على 54.7% تٌتانٌوم وكذلك 54.7% حدٌد وعلى 57.1التركٌب الكٌمٌائً : ٌحتوي على 

نسبة صغٌرة من المغنٌسٌوم والمنغنٌز حٌث تحل جزئٌا محل الحدٌد وٌفضل كتابة القانون الكٌمٌائً للمعدن بصورة توضح 

% من 7( ومعظم ذرات الحدٌد تكون فً حالة التكافؤ الثنائٌة وتوجد نسبة ال تتعدى Fe , Mg , Mn) TiO3.هذا االحالل 

 الحدٌد فً حالة التكافؤ الثالثٌة.
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الصفات الممٌزة : ٌمكن تفرقة المعدن عن الهٌماتٌت بواسطة المخدش وعن المغنتاٌت بعدم وجود مغناطٌسٌة قوٌة والمعدن 

ٌكتسب خاصٌة مغناطٌسٌة بالتسخٌن . بصهر المعدن مع كاربونات الصودٌوم واذابة الناتج فً حامض غٌر قابل لالنصهار و

ٌكتسب المحلول لون اصفر عنبري ) كشف خاص  H2O2الكبرٌتٌك ثم اضافة قطرات من فوق بٌروكسٌد الهٌدروجٌن 

 بالتٌتانٌوم (

صهٌر , لذلك ٌكثر وجوده على هٌئة كتل كبٌرة او عدسات التواجد فً الطبٌعة : ٌتبلور المعدن فً اوائل مراحل تبلور ال

برو كما فً النروٌج وفلندا ونظرا لصالبة المعدن المرتفعة وثباته داخل الصخور النارٌة القاعدٌة والفوق القاعدٌة مثل الكا

هذه الرواسب المنقولة الكٌمٌائً فغالبا ما ٌتركز على هٌئة رواسب منقولة نتٌجة تفتت الصخور الحاوٌة له . وٌكثر وجود 

عند مصبات االنهار وعلى شواطًء البحار وتكتسب الرمال الشاطئٌة لون اسود لكثرة حبٌبات المعادن السوداء ) المٌناٌت , 

مثال ذلك الرمال الموجود على شواطء الهند  Black sandمكنتاٌت , هماتٌت( ولذلك ٌطلق علٌها اسم الرمال السوداء 

 . واسترالٌا والبرازٌل

 XO2مجموعة الروتايل 

 TiO2  Rutileروتيل 

الصفات البلورٌة : ٌتبلور فً نظام الرباعً . البلورٌة منشورٌة او ابرٌة , وغالبا ما تكون البلورات توأمٌة . كما ٌوجد 

 المعدن على هٌئة كتلٌة .

 

الخواص الطبٌعٌة : اللون احمر بنً او اصفر او اسود ونادرا ما ٌكون ازرق او اخضر . المخدش بنً باهب , البرٌق 

 ( االنفصام واضح .4.23 – 4.41( الوزن النوعً ) 7.3 – 7ماسً الى تحت فلزي معتم او نصف شفاف , الصالبة )
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اوكسجٌن , وغالبا ٌثبت التحلٌل الكٌمٌائً وجود عناصر  %45% تٌتانٌوم , 75التركٌب الكٌمٌائً ٌحتوي المعدن على 

 ( بنسب بسٌطة .Ta( و التنتالم )Nbالحدٌد والنٌوبٌوم )

وٌمكن الكشف عن لماسً . غٌر قابل لالنصهار وال ٌذوب فً االحماض , لالصفات الممٌزة : ٌتمٌز باللون االحمر والبرٌق ا

الصودٌوم واذابة الناتج فً حامض الكبرٌتٌك ثم اضافة اوكسٌد الهٌدروجٌن فٌكتسب التٌتانٌوم بصهر المعدن مع كاربونات 

 المحلون لون اصفر.

التواجد فً الطبٌعة : ٌوجد كمعدن اضافً فً الصخور النارٌة الحامضٌة مثل الكرانٌت والبكماتٌت وفً بعض الصخور 

داخل معادن الكوارتز والماٌكا . وٌكثر وجود المعدن فً المتحولة . وغالبا ما ٌوجد المعدن على شكل بلورات صغٌر ابرٌة 

 الرواسب المنقولة وٌكون مختلط مع معادن المٌناٌت والمكنٌتاٌت , زركون كما فً استرالٌا وبعض الوالٌات المتحدة.

 MnO2     Pyrolusiteبيرولوسايت 

 هٌئة شعاعٌة او شجرٌة . الصفات البلورٌة : ٌتبلور فً نظام الرباعً , البلورات نادرة وغالبا فً

 

ٌترك اثر اسود على االصابع  )2 – 4الخواص الطبٌعٌة : اللون والمخدش اسود حدٌدي , البرٌق فلزي , معتم , الصالبة  ) 

ٌوجد انفصام واضح فً االنواع   4.63, الوزن النوعً   )7.3 – 7فصالبته ) Polianite, اما النوع المتبلور بولٌا نٌت 

 المتبلورة.

اوكسجٌن  كما ٌحتوي عادة على كمٌة قلٌلة من  57.1% منغنٌز وعلى %75.2التركٌب الكٌمٌائً : ٌحتوي المعدن على 

 الماء .

 . ٌذوب المعدن فً حامض الهٌدروكلورٌك وٌتصاعدالصفات الممٌزة : ٌتمٌز المعدن بالصالبة المنخفضة واللون االسود 

 غاز الكلور , بتسخٌن مسحوق المعدن فً انبوبة مغلقة من احد طرفٌها ٌتولد منه اوكسجٌن .
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التواجد فً الطبٌعة : ٌوجد بنسب صغٌر فً الصخور النارٌة وتعمل المحالٌل االرضٌة على اذابته واعادة ترسٌبه على هٌئة 

ر العمٌقة او البحٌرات والمستنقعات واشهر مناطق االنتاج معادن مختلفة للمنغنٌز اهمها بٌرولوسٌت , وٌتم الترسٌب فً البحا

 هً الكاتبون , البرازٌل اتحات جمهورٌة جنوب افرٌقٌا , استرالٌا , الهند , كوبا.

 SnO2    cassiteriteكاستريت 

الصفات البلورٌة : ٌتبلور فً نظام الرباعً , البلورات منشورٌة منتهٌة باهرامات منعكسة وغالبا ما تكون توأمٌة , كما 

 ٌوجد المعدن فً هٌئة كتلة او مجموعات كلوٌة او ابرٌة شعاعٌة . 

 

ٌض , نصف شفاف , البرٌق الخواص الطبٌعٌة : اللون عادة بنً او اسود ونادرا ما ٌكون اصفر او ابٌض , المخدش اب

 وهذه حالة شاذة بالنسبة لمعدن الفلزي . 6.4 – 7.1( الوزن النوعً مرتفع  6 – 7ماسً على سطح البلورات , الصالبة )

 % اوكسجٌن وقد توجد كمٌات صغٌرة من الحدٌد.24.4% قصدٌر , 61.7التركٌب الكٌمٌائً : ٌحتوي على 

ن النوعً المرتفع والصالبة العالٌة والبرٌق الماسً والمخدش االبٌض . المعدن غٌر الصفات الممٌزة : ٌتمٌز المعدن بالوز

قابل لالنصهار بمفرده والٌذوب فً االحماض . عند تسخٌن المعدن مع كاربونات الصودٌوم على مكعب الفحم ثم تندٌته 

 بمحلول نترات الكوبلت واعادة تسخٌنه بشدة ٌكتسب لون ازرق مخضر .

عدن اضافً فً الصخور الكرانٌتٌة والبكماتٌت وفً عروق الكوارتز القرٌبة من هذه لطبٌعة : ٌوجد المعدن كمالتواجد فً ا

الصخور النارٌة حٌث ان المعدن ٌتكون فً المرحلة الغازٌة من تصلب الصهٌرفغالبا ما ٌصاحب المعادن المحتوٌة على 

مالٌن والتوباز .وارتفاع الصالبة والوزن النوعً ٌساعد على تركٌز البروم والكلور والفلور مثل الفلوراٌت واالباتٌت والتور

لرواسب المنقولة حٌث تعتبر المصدر الرئٌسً للكاسترٌت . واهم مناطق االنتاج هً مالٌزٌا, بولٌفٌا , اندنوسٌا , المعدن فً ا

 روسٌا , تاٌالند , الصٌن .

 UO2يورانينيت 

الصفات البلورٌة : ٌتبلور فً نظام المكعب والبلورات على شكل ثمانً االوجه ولكنها نادرة وغالبا ما ٌوجد على هٌئة 

  Pitchblendعنقودٌة خفٌة التبلور تعرف باسم بتشبلند 
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الوزن النوعً  3.3الخواص الطبٌعٌة : اللون اسود والمخدش اسود مائل الى البنً, البرٌق تحت فلزي او مطفًء الصالبة 

 , شحمً الملمس .  3.6 – 6.3

التركٌب الكٌمٌائً : ٌدل القانون الكٌمٌائً للمعدن على وجود الٌورانٌوم فً حالة التكافؤ الرباعٌة , ولكن غالبا ما ٌتاكسد 

وقد ٌحل  UO2  ,UO3رانٌوم جزٌئا الى حالة التكافؤ السداسٌة , وٌكون التركٌب الكٌمٌائً الحقٌقً للمعدن خلٌط من الٌو

الثورٌوم جزٌئا محل الٌورانٌوم , كما توجد اٌضا كمٌات بسٌطة من عناصر الرصاص والعناصر النادرة , رادٌوم , سٌزٌوم 

 , اٌترٌوم , نٌتروجٌن , هلٌوم , اركون . 

واهم خواصه هً  Pitchy lusterلصفات الممٌزة : ٌتمٌز بلونه االسود ووزنه النوعً المرتفع والبرٌق الذي ٌشبه القار ا

الخاصٌة االشعاعٌة والتً تنتج من االنشطار التلقائً لنواة ذرة الٌورانٌوم واٌضا الثورٌوم والرادٌوم وتنظلق منها اشعاعات 

ٌمكن الكشف عنها بواسطة عداد كاٌكر . ونتٌجة هذا االنشطار التلقائً ٌتحول الٌورانٌوم الى غٌر مرئٌة ) الفا, بٌتا , كاما( و

 He4ٌر الهلٌوم ظون Pb206نظٌر الرصاص 

U238                             Pb206  +  8He4 

الرصاص والهلٌوم الى  ومن الجدٌر بالذكر ان عملٌة االنشطار هذه تتم بمعدل زمنً ثابت ومعروف فبواسطة معرفة نسبة

 الٌورانٌوم فً المعدن ٌمكن حساب الزمن الذي مضى منذ تكونه وممكن االستفاده من ذلك فً تقدٌر عمر الصخور.

التواجد فً الطبٌعة : ٌوجد المعدن فً الصخور النارٌة الحامضٌة مثل الكرانٌت والبكماتٌت واٌضا فً عروق الرواسب 

القصدٌر والنحاس والرصاص وٌوجد اكبر مناجم الٌورانٌوم فً زائٌر وكندا والتشٌك المائٌة الحارة مصاحبا لمعادن 

 وسلوفاكٌا 
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 XY2O4مجموعة سبينل 

 MgAl2O4     Spinelسبينل 

 الصفات البلورٌة : ٌتبلور فً نظام المكعب والبلورات ثمانٌة االوجه  وغالبا توأمٌة كما ٌوجد المعدن اٌضا فً شكل كتلً

 

الخواص الطبٌعٌة : اللون متغٌر منه االبٌض , االحمر , االخضر , االزرق , بنً , اسود , المخدش ابٌض , البرٌق 

 (   5.3 – 4.4, الوزن النوعً ) 1زجاجً , المعدن نصف شفاف , الصالبة 

ب القانون الكٌمٌائً لك حس4% اوكسٌد المنٌوم وذ64.1% اوكسٌد مغنٌسٌوم وعلى 21.2التركٌب الكٌمٌائً : ٌحتوي على 

MgAl2O4   ( ولكن غالبا ما تدخل عناصر ثنائٌة التكافؤFe+2, Zn,Mn  محل المغنٌسٌوم , وعناصر ثالثٌة التكافؤ )

(Fe+3,Cr  محل االلمنٌوم وهذا هو سبب فً ظهور المعدن بالوان متعددة فوجود المنغنٌز بنسبة كبٌرة ٌضفً على المعدن )

واللون االسود او البنً ٌدل على احتواء المعدن على نسبة عالٌة من الحدٌد  Ruby Spinelلون احمر وٌسمى سبٌنل ٌاقوتً 

 مخضر . والسبٌنل الغنً بالكروم ٌظهر بلون اصفر الى بنً

الصفات الممٌزة : ٌتمٌز المعدن بصالبته العالٌة والشكل البلوري ثمانً االوجه والبرٌق الزجاجً وٌفرق السبٌنل الحدٌدي 

عن المكنتاٌت بالمخدش االبٌض او الفاتح اللون وعدم وجود خاصٌة مغناطٌسة . المعدن غٌر قابل لالنصهار , ٌعطً لون 

 الكوبالت ) الكشف الخاص بااللمنٌوم( ازرق عند تسخٌنه بشدة مع نترات

التواجد فً الطبٌعة : ٌتكون المعدن عند درجات الحرارة العالٌة جدا , لذلك ٌكثر وجوده فً نطاق التحول التماسً للصخور 

ى الجٌرٌة والطٌنٌة الخالٌة من السلٌكا كما ٌصاحب بعض الصخور النارٌة القاعدٌة . والصالبة العالٌة للمعدن تساعد عل

 وجوده على شكل حبٌبات منقولة فً مجاري االنهار والسٌول , كما فً سرٌالنكا , وتاٌالند  وبورما.
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  FeO.Fe2O3    Magnetiteماكنيتايت 

الصفات البلورٌة : ٌتبلور فً نظام المكعب , والبلورات غالبا فً شكل ثمانً االوجه كما ٌوجد المعدن اٌضا فً هٌئة كتلٌة 

 خشنة او دقٌقة الحبٌبات 

 

,   3.41ن الوزن النوعً   7.3 – 3.3الخواص الطبٌعٌىة : اللون والمخدش اسود حدٌدي , البرٌق فلزي , معنم , الصالبة 

 ٌة مغناطٌسٌة قوٌة .له خاص

% اوكسجٌن , غٌر ان التحالٌل الكٌمٌائٌة فً بعض الحاالت 26.7% حدٌد , 62.4التركٌب الكٌمٌائً : ٌحتوي المعدن على 

( كما تدخل عناصر الكروم  Fe+2تثبت وجود نسبة ضئٌلة من المغنٌسٌوم والمنغنٌز حٌث تحل جزئٌا محل ذرات الحدٌدوز )

 (  Fe+3والتٌتانٌوم وااللمنٌوم محل ذرات الحدٌدٌك )

الصفات الممٌزة : ٌتمٌز المعدن بالخاصٌة المغناطٌسٌة القوٌة , صعب االنصهار ,ٌذوب فً حامض الهٌدروكلورٌك وٌتكون 

 خاص بالحدٌد(راسب ازرق غامق عند اضافة قطرات من محلول فٌرو سٌانٌد البوتاسٌوم ) الكشف ال

التواجد فً الطبٌعة : ٌوجد كمعدن اضافً فً معظم الصخور النارٌة , وقد ٌتبلور المعدن فً اوائل مراحل تصلب الصهٌر 

حٌث ٌتجمع على هٌئة كتل كبٌرة داخل الصخور النارٌة القاعدٌة , كما ٌوجد المعدن فً الصخور المتحولة مثل الشست 

الرواسب المنقولة المسمات بالرمال السوداء .. واكبر رواسب للمغنتاٌت توجد فً السوٌد والنٌس . وٌكثر وجود المعدن فً 

 والنروٌج ورومانٌا وروسٌا.
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 FeCr2O4   chromiteكروميت 

 الصفات البلورٌة : ٌتبلور فً نظام المكعب , البلورات نادرة , وغالبا ما ٌوجد المعدن فً هٌئة كتلٌة .

الوزن   3.3ن اسود حدٌدي او اسود بنً , المخدش بنً داكن , البرٌق , فلزي ضعٌف , الصالبة الخواص الطبٌعٌة : اللو

 .  4.7النوعً  

 

% اوكسٌد كروم وذلك حسب القانون الكٌمٌائً 71% اوكسٌد حدٌدوز , 52التركٌب الكٌمٌائً : ٌحتوي المعدن على 

FeCr2O4 . ولكن غالبا ما ٌحل المغنٌسٌوم محل الحدٌد , وااللمنٌوم والحدٌدٌك محل الكروم . 

الصفات الممٌزة : ٌتمٌز بالبرٌق الفلزي الضعٌف , غٌر قابل لالنصهار , بالتسخٌن مع كاربونات الصودٌوم على مكعب 

 الفحم تنتج كتلة مغناطٌسٌة , خرزة البوراكس ذات لون اخضر ) ممٌز للكروم (

التواجد فً الطبٌعة : الكرومٌت من المعادن الشائعة فً الصخور النارٌة الفوق قاعدٌة , حٌث ٌنفصل المعدن مبكرا عند بدء 

 عملٌة الصهٌر واهم الدول المنتجة هً روسٌا واتحاد جنوب افرٌقٌا وتركٌا والفلبٌن وكوبا .

 

 


