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 Classification of minerals تصنيف المعادن

 عدة طرق لتصنٌؾ المعادن تعتمد على اسس معٌنة.  توجد

 ومن هذة الطرق 

 Crystal Chemistry Classificationالتصنيف البلوري الكيميائي  -1

ٌعتمد هذا التصنٌؾ اساسا على الشكل البلوري بجانب الخواص الكٌمٌائٌة فهناك بعض المعادن التً تختلؾ عن بعضها فً   

التركٌب الكٌمٌائً اال انها تتشابه فٌما بٌها فً معظم الصفات خاصة فً اشكالها البلورٌةة . وهةذا الترةارب فةً الصةفات نةات  

 .عن تشابه فً التركٌب الذري الداخلً

 Economic Chemical Classification  التصنيف االقتصادي الكيميائي -2

للعناصر االساسٌة المكونة بالرؼم مما ٌكون  فً هذه الطرٌرة تصنؾ المعادن الى مجموعات بناء على الرٌمة االقتصادٌة  

فٌما بٌنها من تباعد بلوري او كٌمٌائً او بٌئً . ثم ترسم كل هذه المجموعات الى اقسام تبعا للترتٌب الدوري للعناصر. فمثال 

الجدول وم تشمل المجموعة االولى على كل المعادن الهامة التً تتكون اساتسا من عنصر اللٌثٌوم والصودٌوم والبوتاسٌ

 الدوري
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  Chemical Classificationالتصنيف الكيميائي  -3

وتعتبر هذه الطرٌرة من اهم وافضل الطرق المستخدمة فً تصنٌؾ المعادن ولذلك تستخدم على نطاق واسع وتعتمد اساسا    

فتصنؾ المعادن الى مجموعات مثل االكاسٌد , الكاربونات , الفوسفات ....  فً تركٌب المعدن *على نوع الشق الحامضً

الخ . ومن اهم ممٌزات هذا التصنٌؾ ان اقسام المجموعة التً لها نفس الشق الحامضً تتشابه بٌنها تشابها كبٌرا ٌفوق 

اد مجموعة الكبرٌتات بدرجة اكثر من التشابه الذي ٌوجد بٌن اقسام المجموعة التً لها نفس الشق الراعدي. فمثال تتشابه افر

-مثل Anionic groupتشابه معادن الحدٌد او النحاس فٌما بٌنها والسبب فً ذلك ان الشق الحامضً او المجموعة االنٌونٌة 

2  (SO4)-2 (CO3)   الخ تتكون من عناصر كبٌرة الحجم نسبٌا )ذات نصؾ قطر ذري كبٌر ( بالمرارنة مع الشق الراعدي...

وبالتالً فان ذرات هذا  الشق الحامضً هً التً تتحكم فً نظام رص الذرات داخل الفراغ البلوري وبذلك ٌكون 

ان اقسام المجموعة ذات الشق الحامضً  هوالمسؤول عن الخواص الكٌمٌائٌة والبلورٌة للمعادن ولٌس هذا فحسب بل

المشترك قد تتواجد فً بٌئات جٌولوجٌة متشابهة ان لم تكن موحدة .فرد لوحظ ان المعادن الكبرٌتٌة تتبلورمجنمعة مع بعضها 

ب المحالٌل الحارة او فً المراحل االولى من تبلور الصهٌر فً حٌن ان اقسام المجموعة ذات الشق اسفً عروق رو

 ي المشترك تتكون تحت ظروؾ وبٌئات جٌولوجٌة مختلفة.الراعد

  أي أنه انيون ) االيون السالب (  مض بعد انتزاع كاتيون هيدروجين منهاهو الجزء المتبقي من الح يمضالشق الحا*   

 (األيون الموجبوالشق القاعدي هو كاتيون القاعدة )  O -Clمضي أنيون الكلوريدايكون شقه الح  HClمض الهيدروكلوريكامثل ح

واالمالح بشكل عام تتكون من اتحاد انيون الحمض مع كاتيون  +O Naالشق القاعدي فيها هو كاتيون الصوديوم  NaOHوهيدروكسيد الصوديوم

 (. وبالتالي ملح كلوريد الصوديوم يتكون من اتحاد انيون الكلوريد ) الشق الحمضي ( وكاتيون الصوديوم ) الشق القاعدي .القاعدة

 وفٌما ٌلً موجز مبسط لهذا التصنٌؾ الكٌمٌائً مع وصؾ لبعض المعادن الشائعة فً كل مجموعة:

 Native Minerals                             معادن عنصرٌة -

 Sulphide Minerals                         معادن كبرٌتٌدٌة -

 Sulphosalt Minerals              معادن االمالح الكبرٌتٌة -

 Oxide Minerals                               معادن االكاسٌد -

 Halide Minerals                          معادن الهالوجٌنات -

     Carbonate Minerals                     معادن الكربونات -

 Nitrate Minerals                             معدن النترات  -

 Borate Minerals                             معادن البورات -

 Phosphate Minerals                      معادن الفوسفات -

 Sulphate Minerals                       معادن الكبرٌتات  -

 Tungstate Minerals                      معادن التنكستات -
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 Silicate Minerals                         معادن السلٌكات -

 المعادن العنصرية -1

 ة اقسام :ن حرة ترسم هذه العناصر الى ثالثصر لها قابلٌة التواجد فً صخور الرشرة االرضٌة على هٌئة معاداعن هناك 

 ترسم الى ثالثة مجموعات حسب التركٌب الذري الداخلً : وهذه Metals  )أ( فلزات

 وتضم الذهب , الفضة , النحاس , الرصاص .مجموعة الذهب :  -

 تٌن : وتضم البالتٌن , بالٌدٌوم , ارٌدٌوم , اوزمٌوم مجموعة البال -

 مجموعة الحدٌد : وتضم الحدٌد , سبٌكة الحدٌد والنٌكل -

 Bismuthوتضم الزرنٌخ والبٌزموث  Semimetals    )ب( اشباه الفلزات 

 الكبرٌت والكربون )معدنً كرافٌت والماس(: وتضم Nonmetals)ج( الفلزات 

 وفٌما ٌلً وصؾ الهم معادن هذه المجموعة العنصرٌة:

 المعادن العنصرية الفلزية: -أ

فً مجموعة واحدة من الجدول الدوري للعناصر وبالتالً  وترعالعناصر التابعة لمجموعة الذهب تتبلور فً نظام المكعب   

فهً متشابهة فً كثٌر من خواصها الكٌمٌائٌة والطبٌعٌة فتتمٌز بصالبة منخفضة قابلة للطرق والسحب ولها وزن نوعً 

 لىمن حٌث كونه اع هبذالمرتفع ودرجة انصهار منخفضة وال ٌوجد بها تشرق واضح. اما البالتٌن فٌختلؾ عن مجموعة 

 صالبة ودرجة انصاره مرتفعة نسبٌا.

 Gold (Au)الذهب  -

الصفات البلورٌة: ٌتبلور فً نظام المكعب ونادرا ما تكون البلورات واضحة لكن ٌتواجد على هٌة شجرٌة او اسالك بٌن 

عثور علٌها عام كؽم وتم ال 412ب عثر علٌها تزن هالصخور المختلفة واحٌانا ٌوجد على شكل كتل كبٌرة واكبر كتلة من الذ

 فً استرالٌا 1784

تبعا الى الشوائب  3..1 – 12( والوزن النوعً مرتفع وٌتراوح بٌن 3 – 4.2الخواص الطبٌعٌة: الصالبة منخفضة )

الموجودة . المكسر مسنن . قابل للطرق والسحب . اللون اصفر فاتح ممٌزا له . وٌصبح اللون اصفر باهب اذا وجدت به 

 شوائب من الفضة.
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التركٌب الكٌمٌائً : ٌتركب المعدن كٌمٌائا من عنصر الذهب ولكن ؼالبا ما ٌحتوي على كمٌات متفاوتة من الفضة والتً 

وقد توجد فً  Electrum% او اكثر فانه ٌسمى الٌكتروم 41% واذا وصلت نسبة الفضة الى 12الى  11تتراوح نسبتها من 

الرصاص والزنك والبالتٌن والشوائب والحدٌد واثار بسٌطة من عناصر المعدن شوائب اخرى من عناصر النحاس 

مما ٌعنً ان  11.الموجودة فً الذهب تردر عادة على اساس جزء بااللؾ فمعظم رواسب الذهب لها درجة نراوة حوالً 

 %(11جزء من االلؾ ) 111نسبة شوائب حوالً 

مؤٌة وتنت  كرات صفراء ٌذوب فً االحماض وٌذوب فرط فً الماء  1103الصفات الممٌزة : ٌنصهر بسهولة عند درجة 

وهناك بعض المعادن مثل البٌرٌت والجالكوبٌرت تتشابه مع الذهب فً لونها االصفر الذهبً ولكنها تختلؾ كونها   الملكً

 ذات مخدش بنً او اخضر مائل الى االسود 

الحارة المصاحبة للصخور النارٌة الحامضٌة مثل الكرانٌت فً الطبٌعة: ٌوجد الذهب فً عروق المحالٌل المائٌة التواجد 

حٌث ٌكون مختلط مع معادن الكوارتز والمعادن الكبرٌتٌدٌة مثل الكالٌنا والبٌرٌت والجالكوبٌرٌت وهذه العروق الحاوٌة 

للذهب ؼالبا ما تتحلل وتتفتت بالعوامل الجوٌة وتتجمع حبٌبات  عندما تتعرى عن سطح االرض فان المعادن المصاحبة

رواسب منرولة والتً ؼالبا ما تتجمع قرٌبا من مصدرها االصلً نظرا لكثافة  هٌئة فً مجاري االنهار والسٌول على الذهب

 الذهب العالٌة والتً ال تسمح بنرله الى مسافات بعبدة.

 Silver (Ag)الفضة : 

 البلورات نادرة وؼٌر كاملة وؼالبا ما ٌوجد المعدن على هٌئة شجرٌة او اسالك  .: تتبلور فً نظام المكعبالصفات البلورٌة 

  هٌئة كتل ؼٌر متنظمة او صفائح او قشورمتشابكة او 
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عندما ٌكون خالً  12 – 10والون النوعً اقل من الذهب ٌتراوح بٌن   2.5 – 3تتراوح الصالبة بٌن  الخواص الكٌمٌائٌة :

من الشوائب للمعدن مكسر مسنن وقابل للطرق والسحب واللون والمخدش ابٌض فضً وؼالبا ما ٌتصدا السطح الخارجً 

 وٌضهر بلون رمادي

التركٌب الكٌمٌائً : ؼالبا ما ٌوجد المعدن فً الطبٌعة محتوي على نسب متفاوته من عناصر الذهب والزئبق والنحاس 

 نتٌمونعه عناصر البالتٌن واالونادرا ما ٌوجد م

 مؤٌة وتنت  كرات صؽٌرة بٌضاء عندما تبرد 01.الصفات الممٌزة : ٌنصهر بسهولة عند درجة 

التواجد بالطبٌعة :ؼالبا ما توجد الفضة مصاحبة لعروق المحالٌل المائٌة الحارة ومختلطة مع معادن الكبرٌتٌدات وقد توجد 

 عادن الكوبلت والنٌكلاٌضا مصاحبة لخامات الٌورانٌوم وم

 Copper (Cu)النحاس 

الصفات البلورٌة : ٌتبلور فً نظام المكعب وتتخذ بلوراته اشكال مختلفة مثل رباعً سداسً مكعب او اثنى عشر وجها 

 معٌنً وؼالبا ما ٌوجد المعدن على هٌئة تجمعات شجرٌة او كتل ؼٌر منتظمة او صفائح او اسالك.

  

مسنن, البرٌق قلزي  قابل للطرق والسحب, المكسر  8.9والوزن النوعً   (3 – 2.5)الصالبة منخفضة  :الخواص الطبٌعٌة 

 المع, اللون احمر نحاسً على السطح الحدٌث الكسر . وقد ٌتخذ الوان اخرى نتٌجة الصدأ.

 زرنٌخ.التركٌب الكٌمٌائً : ؼالبا ما ٌحتوي على كمٌات صؽٌرة من عناصر الفضة والبزموث والزئبق زال

مؤٌة الى  1083الصفات الممٌزة : ٌتمٌز النحاس بلونه االحمر ومكسره مسنن وهو قابل للطرق والسحب وٌنصهر بدرجة 

 كرات صؽٌرة وٌذوب فً حامض النترٌك وٌتخذ المحلول لونا ازرق عند اضافة االمونٌا.

لبركانٌة البازلتٌة نتٌجة تفاعل المحالٌل التواجد فً الطبٌعة: ؼالبا ما ٌوجد النحاس العنصري مصاحب لبعض الطفوح ا

كما ٌتواجد المعدن اٌضا فً عروق المحالٌل المائٌة الحارة. وؼالبا ما ٌوجد معه معادن النحاس  الحارة مع اكاسٌد النحاس

 ومعدن مالكاٌت ومعدن ازوراٌت )كربونات النحاس المائٌة(. Cu2Oاالخرى مثل كوبرٌت 

حٌث ٌوجد النحاس على هٌئة حبٌبات او قشور او عروق فً  لبحٌرات العلٌا بامٌركا اهم مناطق تواجده هً منطرة ا

 1857كما ٌوجد اٌضا على شكل كتل مختلفة الحجم واكبر كتلة تم العثور علٌها سنة  .الصخور البركانٌة والكونكلومرٌت 

 طن.  420وكانت تزن 
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 Platinum (Pt)البالتين 

المكعبً , البلورات مكعبٌة ولكنها نادرة وؼالبا ما ٌتواجد على شكل حبٌبات صؽٌرة او  الصفات البلورٌة: ٌتبلورفً فصٌلة

 قشور او كتل ؼٌر منتظمة.

  

 – 4)الخواص الطبٌعٌة : ٌختلؾ عن مجموعة الذهب من حٌث كونه اكثر مرونة وصالبته اعلى نسبٌا حٌث تتراوح بٌن 

ودرجة انصهاره  وزنه النوعً اعلى قلٌال من الذهبعندما ٌكون نرً ٌكون وتزداد بازدٌاد كمٌة الشوائب الحدٌدٌة و (5..4

 ولونه ابٌض او رصاصً وله برٌق معدنً 1م  1774مرتفعة 

التركٌب الكٌمٌائً :ٌتكون اساسا من عنصر البالتٌن وؼالبا ما ٌحتوي على شولئب من عناصر الحدٌد والنحاس والنٌكل 

 والذهب

لى الفلزات من حٌث درجة االنصهار وؼٌر قابل للذوبان فً االحماض وٌذوب فرط فً البالتٌن اعالصفات الممٌزة : ٌعتبر 

 الماء الملكً وقد ٌكتسب المعدن خاصٌة مؽناطٌسٌة لوجود بعض الشوائب الحدٌدٌة

 Duniteالتواجد فً الطبٌعة: ٌوجدة البالتٌن فً الطبٌعة مصاحب لبعض الصخور النارٌة الفوق قاعدٌة وخصوصا دونٌت 

وعندما تتعرض هذه الصخور لعوامل التجوٌة تتفتت وتتحلل المعادن المصاحبة للبالتٌن وتنترل مع مجاري االنهار والسٌول 

 فً حٌن ٌتركز البالتٌن قرٌبا من مصدره لكثافته العالٌة وثباته الكٌمٌائً

اكتسؾ البالتٌن  1822وفً سنة  1735اورباىسنة  اكتشؾ البالتٌن الول مرة فً والٌة كولومبٌا بامرٌكا الشمالٌة ثم نرل الى

فً جبال االورال فً روسٌا وتعتبر روسٌا فً مردمة الدول المنتجة للبالتٌن كما ٌوجد البالتٌن فً جنوب افرٌرٌا مصاحبا 

 لخامات الذهب كما ٌوجد فً كندا اٌضا

 المعادن العنصرية الالفلزية :

والماس والكرافٌت وتختلؾ عن مجموعة المعادن العنصرٌة الفلزٌة من حٌث التركٌب وتضم هذه المجموعة معادن الكبرٌت 

 الذري الذاخلً ونوع الرابطة الكٌمٌائٌة
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  Sulfur (S)الكبريت 

الصفات البلورٌة: ٌوجد الكبرٌت فً ثالث اشكال بلورٌة والنوع االكثر انتشارا فً الطبٌعة هو المعٌنً الرائم والنوعان 

ٌتبلوران فً نظام احادي المٌل وهما اقل انتشارا وتترتب ذرات الكبرٌت المعٌنً على شكل هرمً ولكن ؼالبا ما االخران 

 ٌوجد فً الطبٌعة على هٌئة قشور او كتل منتظمة او فً مجموعات كلوٌة

   

وذو برٌق   (2.5 – 1.5)الخواص الطبٌعٌة : التشرق ؼٌر واضح  فً المعدن ومكسره محاري او ؼٌر مستوي وله صالبة 

 صمؽً  اللون اصفر وؼالبا ما ٌكون مائال الى االخضر او الرمادي او االحمر حسب الشوائب الموجودة

نٌوم حٌث له قابلٌة االحالل محل بعض التركٌب الكٌمٌائً: قد ٌحتوي الكبرٌت العنصري على كمٌات قلٌلة من عنصر السٌل

 ذرات الكبرٌت.

مؤٌة بسهولة وٌحترق بلهب ازرق وال ٌوجد تشرق ٌمٌزه عن  113ونه االصفر ٌنصهر بدرجة الصفات الممٌزة : ٌتمٌز بل

 معدن اوربٌمٌنت المشابه له فً اللون والصالبة وال ٌتأثر باالحماض وٌذوب فرط فً ثانً كبرٌتٌد الكربون 

لخروج ؼاز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن حٌث التواجد فً الطبٌعة: ؼالبا ما ٌتواجد حول فوهات البراكٌن والٌنابٌع الحارة نتٌجة 

ٌتاكسد جزئٌا كم ٌوجد مصاحب لرواسب الجبس والطفل وعلى قمم الرباب الملحٌة وهناك بعض انواع البكترٌا تساعد على 

 تكون رواسب الكبرٌت الختزال معادن الكبرٌتات

بكمٌات مبٌرة فً العراق فً منطرة  تعتبر الوالٌات المتحدة من اكبر الدول المنتجة للكبرٌت وتتواجد رواسب الكبرٌت

المشراق حٌث ٌوجد الكبرٌت مختلطا مع رواسب الجبس واالنهاٌدراٌت وٌستخرج الكبرٌت من هذه الرواسب بدفع الماء 

درجة مؤٌة والهواء المضؽوط الساخن الى طبرات الكبرٌت بواسطة انابٌب خاصة وتبلػ درجة نراوة  (160)الفوق مسخن 

 %99.5الكبرٌت النات  

 

 Diamond (C)الماس : 

الصفات الممٌزة : ٌتبلور فً نظام المكعب وٌوجد على شكل بلورات ذات اسطح مروسة وقد ٌوجد على هٌئة تجمعات حبٌبٌة 

 Bortؼٌر واضحة التبلور تسمى )بورت( 
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و االحمر ونادرا ما ٌكون الخواص الطبٌعٌة : عدٌم اللون عندما ٌكون نرً وقد ٌأخذ الوان اخرى مثل االصفر واالخضر ا

على الماس االسود الحبٌبً خشن السطح وٌستعمل فً االؼراض الصناعٌة وٌتمٌز   Carbonadoازرق اللون. وٌطلق اسم 

الماس بصالبته العالٌة وهو اصلب المعادن وله قوة كبٌرة فً تفرقة االشعة مما ٌعطً له خاصٌة عرض االلوان وبه تشرق 

 ثمانً االوجه واضح

ذرات الكاربون مع بعضها برابطة تساهمٌة فً  التركٌب الكٌمٌائً: الماس عبارة عن عنصر كاربون نرً وترتبط 

االتجاهات الثالثة ونظرا للتشابه الكٌمٌائً بٌن الماس والكرافٌت فرد ظل العلماء ٌحلمون طوٌال بامكانٌة تحوٌل الكرافٌت الى 

وهذا  تبعا لعاملً الضؽط ودرجة الحراة ررً ولكن الكرافٌت هو الشكل المسترماس فكل منهما ٌتكون من عنصر الكربون الن

عندها كل من  االظروؾ التً ٌكون مسترر وٌمثل الشكل ادناهٌنعكس على الوزن النوعً المرتفع للماس بالنسبة للكرافٌت. 

لى ماس فالتحوٌل ٌستلزم ضؽط بحٌث الماس والكرافٌت كلما ارتفعت درجة الحرارة ارتفع الضؽط الالزم لتحوٌل الكرافٌت ا

 تررٌبا  %36ٌرل الحجم بنسبة 
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 – 750)نجح العلماء فً تحوٌل الكرافٌت الى ماس وذلك بتسخٌن الكرافٌت الى درجة حرارة تتراوح بٌن   1955فً سنة 

 رطل لكل بوصة مربعة. (1.500.000 – 600.000 )مؤٌة وتحت ضؽط ٌتراوح بٌن   (2750

تم تحوٌل الكرافٌت الى بلورات سداسٌة عدٌمة اللون لها وزن نوعً ومعامل انكسار مرارب للماس  1.08وفً سنة 

على النوع  Lonsdalieteالطبٌعً وقد وجدت بلورات ماس سداسٌة طبٌعٌة فً بعض عٌنات من النٌازك وٌطلق اسم 

 السداسً  اما الماس الصناعً فه ؼٌر مناسب للحلً وانما ٌستخدم فً الصناعة

حبٌبات الكوارتز النرً مع الصفات الممٌزة : الصالبة عالٌة وقوة االنكسار مرتفعة ومن اهم الخواص الممٌزة . وقد تتشابه 

وفورم سوؾ ٌطفو الكوارتز فوق سطح السائل فً حٌن الماس وللتفرقة السرٌعة توضع الحبٌبات فً انبوبة اختبار بها بروم

ٌؽوص الماس الى الراع وتستخدم االشعة الفوق بنفسجٌة للكشؾ عن الماس حٌث ٌتوه  بلون اخضر او ازرق عند تعرضه 

 لها.

فً  نسبة الى منطرة كمبرلً Kimberliteالتواجد فً الطبٌعة. اهم المصادر للماس هً الصخور الفوق قاعدٌة والمسمات 

جنوب افرٌرٌا حٌث ٌتبلور الماس فً المراحل الالولى لتبلور الصهٌر ونظرا لصالبة الماس العالٌة فتتفتت الصخور الحاوٌة 

 وٌتركز الماس على شكل حبٌبات عند مصبات االنهار

 1700واكشؾ فً جنوب افرٌرٌا عام   1842اكتشؾ الماس الول مرة فً الهند والبرازٌل عام 
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 Graphite ( C )الكرافيت 

الصفات البلورٌة : ٌتبلور الكرافٌت فً نظام السداسً وتترتب ذرات الكربون على هٌئة صفائح عمودٌة على المحور 

 . البلوراتالكاملة نادرة وؼالبا ما توجد على هٌئة قشور او حبٌبات الراسً )ج( فً الشكل اعاله 

اسود المع به تشرق قاعدي واضح موازي لترتٌب الذرات الخواص الطبٌعٌة : اللون اسود حدٌدي او رصاصً والمخدش 

( ٌترك اثر اسود على االصابع او الورقة البضاء البرٌق  4 – 1حٌث ٌسهل فصله الى صفائح رقٌرة صالبته منخفضة )

 ( والملمس شحمً.3 – 4.4فلزي واحٌانا ارضً معتم الوزن النوعً ٌتراوح بٌن )

 

 والماس التركيب البلوري لمعدني الكرافيت

التركٌب الكٌمٌائً : ٌتكون اساسا من عنصر الكربون ولكن قد توجد بعض الشوائب مثل اوكسٌد الحدٌد وقلٌل من السلٌكا او 

المواد الطٌنٌة. ترتبط ذرات الكربون مع بعضها باصرة قوٌة اصرة مشتركة وذلك فً المستوي الموازي للمسطوح الراعدي 

 لذرات برابطة فان دٌرفال الضعٌفة وهذا ٌفسر التشرق الراعدي الممٌز للمعدن.اما فً المستوي الرأسً فترتبط ا

مؤٌة موصل جٌد   1111 – 11.الصفات الممٌزة : قابل لالنصهار وال ٌتأثر باالحماض ٌحترق ببطًء عند درجة حرارة 

 واصه الممٌزة.للكهرباء تعتبر الصالبة المنخفضة والملمس الدهنً واللون االسود والمخدش االسود اهم خ

التواجد فً الطبٌعة: ٌوجد فً الصخور المتحولة على اصل رسوبً والمحتوٌة على بعض المكونات العضوٌة. وقد تتحول 

بعض اجزاء طبرات الفحم الى كرافٌت وذلك عندما تتعرض للحرارة الشدٌدة وقد ٌوجد مصاحب لبعض الصخور النارٌة 

 ورٌا الجنوبٌة والشمالٌة والمكسٌك واسترالٌا وسٌرٌالنكا ر الدول المنتجة له هً كالراعدٌة كما ٌوجد فً بعض النٌازك واكب

 

 Sulphide Mineralsات يدمعادن الكبريت

الكبرٌتٌدات عبارة عن مركبات العناصر الفلزٌة مع عنصر الكبرٌت وفً بعض الحاالت ٌحل الزرنٌخ )اشباه فلزات(    

 احالل جزئً للزرنٌخ او االنتٌمون محل الكبرٌت او العنصر الفلزي نفسه.محل الكبرٌت . وفً حالت اخرى قد ٌحدث 
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تعتبر معادن الكبرٌتٌدات من اهم المجموعات المعدنٌة حٌث تضم اؼلب الخامات المعدنٌة. وتتمٌز بان لها مخدش اسود     

اٌونٌة ومشتركة والبعض ٌتمٌز او ملون وذات وزن نوعً مرتفع وصالبة منخفضة وكثٌر كم معادن الكبرٌتٌدات لها رابطة 

برابطة فلزٌة وبالتالً تنعكس علٌها بعض خواص الفلزات مثل الوزن النوعً المرتفع والبرٌق الفلزي وجودة التوصٌل 

الكهربائً والحراري. وؼالبا ما توجد معادن الكبرٌتٌدات مصاحبة لبعضها البعض فً عروق المحالٌل المائٌة الحارة وفً 

 واهم المعادن الكبرٌتٌدٌة هً:رواسب االحالل 

- Acanthite (Argentite) Ag2S  

مؤٌة ٌتبلور المعدن فً نظام المكعب وعندما تكون درجة حرارة  .18الصفات البلورٌة : عند درجة حرارة اعلى من 

احادي المٌل ونادرا مكعب الى نظام ر توائم نتٌجة لتحوله من نظام الالتبلور اقل من ذلك ٌتبلور فً نظام احادي المٌل وتظه

 ما تكون البلورات واضحة المعالم وؼالبا ما ٌوجد المعدن على هٌئة كتلٌة او شجرٌة متفرعة

 

 

والصالبة منخفضة  8.3الخواص الطبٌعٌة: اللون اسود رمادي والمخدش اسود المع والبرٌق فلزي والوزن النوعً مرتفع 

(4 – 4.2) 

 % كبرٌت ..14% فضة  و 78.1التركٌب الكٌمٌائً : ٌحتوي على 

المائٌة الحارة مصاحبا للفضة العنصرٌة والكالٌنا وقد ٌوجد على شكل  التواجد فً الطبٌعة : ٌتواجد فً فً عروق المحالٌل

 محتوٌات صؽٌرة داخل معدن الكالٌنا
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- Chalcocite (Cu2S) 

    Prismatic -Monoclinicاحادي المٌل الصفات البلورٌة: ٌتبلور المعدن فً 

(. الوزن 3 – 4.2والمكسر محاري . هش ذو صالبة منخفضة ) Indistinct ؼٌر واضح  الخواص الطبٌعٌة: التشرق ضعٌؾ

سرعة الى لون اسود والمخدش رصاصً المع والبرٌق فلزي على ( اللون رصاصً فاتح ٌتصدأ ب 2.7 – 2.2النوعً )

 السطح الجدٌث الكسر.

كبرٌت وقد ٌحتوي على كمٌات قلٌلة من %20.15 % نحاس وٌحتوي على 7..58التركٌب الكٌمٌائً : ٌحتوي المعدن على 

 الفضة والحدٌد.

 

مال لهب البوري تتصاعد ابخرة كبرٌتٌة وتنت  الصفات الممٌزة : ٌنصهر بسهولة وعند تسخٌنه على مكعب الفحم باستع

من النحاس ٌلون اللهب بلون النحاس الممٌز وٌذوب فً حامض النترٌك وعند اضافة محلول االمونٌا ٌكتسب  كرات صؽٌرة

 المحلول لون ازرق دلٌل وجود النحاس

كمعدن اولً فً رواسب عروق المحالٌل المائٌة الحارة. وؼالبا ما ٌتواجد كمعدن ثانوي التواجد فً الطبٌعة : نادرا ما ٌوجد 

على حساب معادن النحاس االولٌة االخرى مثل الجالكوبٌراٌت وذلك بتأثٌر عوامل التجوٌة.فالمٌاه السطحٌة المحملة 

ترسٌب النحاس مرة اخرى على شكل باالوكسجٌن تعمل على اذابة كل من النحاس والحدٌد على هٌئة كبرٌتات ثم ٌعاد 

 فً بٌئات الترسٌب المختزلة. Cu2Sكبرٌتٌد النحاس 

Bornite (Cu5FeS4) 

مؤي وفً نظام المكعب عند  447الصفات البلورٌة : ٌتبلور فً نظام الرباعً عندما تكون درجة حرارة التبلور اقل من 

 ٌوجد فً هٌئة كتلٌة. درجات الحرارة االعلى والشكل الرباعً هو الشائع وؼالبا ما

الخواص الطبٌعٌة: اللون برونزي بنً على السطح الحدٌث الكسر. ولكنه ٌصدأ بسرعة وٌتحول الى اللون االزرق 

نسبة الى لونه المزكرش وعندما ٌتعرض طوٌال لعوامل  Peacock Oreواالرجوانً لذلك ٌطلق علٌه اسم خام الطاووس 

 (5.3 - 4.9والوزن النوعً ) 3فهً د او رمادي والبرٌق فلزي اما الصالبة التجوٌة ٌصبح لونه اسود والمخدش اسو

http://webmineral.com/crystal/Monoclinic-Prismatic.shtml
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 التركٌب الكٌمٌائً : 

IronS  % 25.56  SulfurCu   % 63.31  CopperFe   % 11.13     

ٌتمٌز بلونه البرونزي على السطح الحدٌث وااللوان المزكرشة باالزرق على السطح المتصدأ. بالتسخٌن  :الصفات الممٌزة

رة مؽناطٌسٌة )دلٌل وجود الحدٌد( على مكعب الفحم ٌنصهرالمعدن بسهولة وتتصاعد منه ابخرة كبرٌتٌة وتبرى  كرات صؽٌ

 ٌلون المعدن اللهب باللون الممٌز للنحاس.

التواجد فً الطبٌعة : ٌوجد المعدن كمعدن اولً مصاحب لمعادن النحاس االخرى فً رواسب عروق المحالٌل لبحارة وٌندر 

خور المتحولة بالحرارة وفً وجوده فً الرواسب الثانوٌة للنحاس واحٌانا ٌوجد فً هٌئة حبٌبات دقٌرة فً بعض الص

  الرواسب االحاللٌة وفً صخور الكماتاٌت.

 Galena (PbS)كالينا  -

 الصفات الفٌزٌاوٌة : ٌتبلور المعدن فً نظام المكعب ٌوجد ؼالبا على شكل بلورات مكعبٌة او ثمانٌة االوجه او فً هٌئة كتلٌة

( اللون والمخدش 8.0 – 8.4والوزن النوعً ) 4.2الصالبة الخواص الطبٌعٌة : ٌتمٌز المعدن بتشرق مكعبً واضح . 

 رصاصً والبرٌق فلزي المع

   

% كبرٌت وؼالبا ما ٌحتوي على كمٌات متفاوته من 13.2% رصاص , 70.0التركٌب الكٌمٌائً : ٌحتوي المعدن على 

ن الكالٌنا احد الخامات الرئسٌة % سمً كالٌنا الفضة وفً انكلترا ٌعتبر هذا النوع م1الفضة واذا وصلت الفضة الى 

 الستخالص الفضة وتحتوي الكالٌنا اٌضا على كمٌات ضئٌلة من عناصر الزنك واكادمٌوم واالنتٌمون والزرنٌخ والسٌلٌنٌوم 

http://webmineral.com/chem/Chem-Fe.shtml
http://webmineral.com/chem/Chem-Fe.shtml
http://webmineral.com/chem/Chem-S.shtml
http://webmineral.com/chem/Chem-Cu.shtml
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الخواص الممٌزة : تتمٌز الكالٌنا بالوزن النوعً العالً والتشرق الكامل والمخدش االسود تذوب فً حامض الهٌدروكلورٌك 

 عد ؼاز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن وبتبرٌد المحلول ٌتكون راسب ابٌض من كلورٌد الرصاص ٌذوب بالتسخٌن.وٌتصا

التواجد فً الطبٌعة : تعتبر الكالٌنا من الكبرٌتٌدات الفلزٌة شائعة االنتشار جٌث توجد مصاحبة لمعادن الكبرٌتٌدات االخرى 

الرواسب منخفضة الحرارة تترسب فً اواخر مراحل المحالٌل الحارة وتوجد فً رواسب العروق المائٌة الحارة .الكالٌنا من 

 فً اعماق قرٌبة من السطح وقد تصاحب الكالٌنا اٌضا رواسب التحول التماسً وبعض البٌكماتٌت

 


