
  Mineralogyعلم المعادن      

مادة طبيعية صلبة تكونت بطريقة غير عضوية ولها ترآيب          :  المعدن  
. آيميائي ثابت وأحيانًا متغير في نطاق محدود

سيت   ال آال ر  مث دة عناص ن ع ون م ادن تتك م المع ات (معظ آربون
)الكالسيوم

ذهب                      ل ال ى تتكون من عنصر واحد فقط مث ادن الت وتوجد بعض المع
والكبريت

بلورات نقية لمعدن الكوارتز      

دن مختلف                ة أالف مع تمكن العلماء حتى اآلن من وصف أآثر من أربع
ذلك  صخور وآ دخل في ترآيب ال ي ت شائعة الت ادن ال ع المع إال أن جمي

. المعادن االقتصادية ال تتجاوز مائتي معدن فقط

ادن، أصبح من الضرورى إستنباط وسائ                     ر من المع دد الكبي ذا الع ة   نظرًا له ل حديث
ة    ذه الوسائل    للتعرف على المعادن باإلضافة إلى إستخدام الطرق التقليدي شمل ه وت

كترونىإستخدام أجهزة وتقنيات معملية مثل حيود أشعة إآس والميكروسكوب اإلل



البنية البلورية للمعادن         
. المترابطة آيميائيا لتشكل بنيه بلورية معينه الذرات  المعدن على صفوف منتظمة من      يحتوي

ـن وجود معدنين مختلفين      بعض العناصر يمكن أن تتحد مع بعضها بأآثر من طريقه ولذلك فإنه يمكـ       
)لهما نفس الترآيب الكيميائي   (في الخواص ولكنهما متفقين تماما في الترآيب الكيميائي        

معادن الجرافيت والماس اللذان               تسمى المعادن من هذا النوع بالمعادن متعددة الشكل ومن أمثلة هذه ال              
.يتكونان من الكربون رغم اختالفهما الشديد في الصورة          

Halite



ة مخ                 ًا فى أنظمة وأشكال بلوري ة الواحدة أحيان شأة من              توجد المادة الكيميائي ى ظروف الن ك إل ة ويعزى ذل تلف
”التعدد الشكلى"إختالف فى الضغط ودرجات الحرارة ويطلق على هذه الظاهرة 

        Polymorphismالتعدد الشكلى      

شكل          ائي ال سمى ثن ة وي شكلى تحت الظروف الطبيعي دن شكالن وثالثي      Dimorphويحدث التعدد ال إذا تواجد من المع
: إذا تواجد من المعدن ثالثة أشكالTrimorphالشكل 

 رباعى   -             روتيل       مكعب                                                                                -ألماس                       
    معينى قائم     -     بروآيت  TiO2     أآسيد التيتانيوم      الكربون                                                                           

 رباعى  -أناتاس    سداسى-             جرافيت    
                                                                                                   

جرافيت  ألماس  



               Isomorphismالتشابه الشكلى    

ة فى الترآيب ا                 دما تكون مختلف ات        تسمى المعادن بأنها ذات تشابه شكلى عن ور فى بني ا تتبل ائى ولكنه لكيمي
:مثال.  متشابهه ويكون لها نفس األشكال البلورية

  BaCO3 وويذيريتSrCO3وسترونشيانيت CaCO3أراجونيت 

ية متشابها إلى حد آبيرتتبلور آل من هذه المعادن فى فصيلة المعينى القائم وبنياتها البلور

البلورى الخارجى للمعدن األول مما     تتغير أحيانًا البلورات بأن يحل معدن مكان أخر مع اإلحتفاظ بالشكل            
دن الجوتيت       . قد يسبب خداعًا شكليًا فى التعرف على المعادن        ائى     (مثال ذلك مع د م سيد حدي د يحل    ) أآ ق

دن البيريت    دن           FeS2محل مع ورى لمع شكل البل ر فى ال دون تغيي ك ب وء وذل سدة والتمي  بواسطة األآ
Pseudmorphالبيريت وتسمى البلورة الجديدة شكل خادع 

Pseudmorphism:  الخداع الشكلى        



ة     ة الرابط داخلي ونوعي ا ال ادن وترتيبه ة للمع ذرات المكون ة ال كل  إن نوعي دد ش ا ال تح ة بينه الكيميائي
 وطريقة مرور الضوء من خالله أو     المعدن البلوري فقط ولكن تحدد أيضًا الخواص الفيزيائية والكيميائية        

إنعكاسه من على سطحه

 Optical properties الخواص البصرية    -1
 Cohesive properties الخواص التماسكية     -2
 Specific gravityالوزن النوعي ٍ     -3
Thermal properties الخواص الحرارية       -4
Taste, Odor and Feel الخواص الحسية     -5
 Other physical propertiesخواص فيزيائية أخرى   -6

الخواص الطبيعية للمعادن          

htm.physical/minerals/com.galleries.mineral://http



الخواص الطبيعية للمعادن          

امتصاص الضوء على سطح     هي عدة صفات تعتمد أساسا على انعكاس أو   الخصائص البصرية   •

. والبريق والشفافية  والمخدشالمعدن مثل اللون 

 هي مجموعة من الصفات تعتمد أساسا على مقدار وآيفية تماسك جزيئات     التماسكية الخصائص    •

.والمكسر مثل الصالدة واالنفصام  وذراتهالمعدن 

 . وهي عدة صفات تعتمد على حواس اإلنسان مثل الملمس والرائحة والمذاق   الحسية الخصائص   •



 الخصائص البصرية       

يعزى لون أي معدن إلى مقدرة ذلك المعدن على امتصاص بعض مكونات 
فمعدن الكبريت مثًال يبدو   . الضوء األبيض العادي وتشتيت البعض اآلخر    

أصفر اللون ألنه يعكس األشعة الصفراء من مجموعة األلوان المكونة 
.للضوء األبيض 

:  اللون  
.اللون من الصفات الطبيعية التي تساعد في التعرف على المعادن                   



  البصرية  الخصائص    : أوال

: نوعان اللون
ون  ى الل ى   األساس د عل ذي يعتم و ال  وه

دن   ام للمع ب الع ثًال(الترآي ون م  الل
ر  اس،األحم ت األخضر للنح  ، للمالآي
 .)للذهباألصفر 

ى  د عل ذي يعتم و ال ر وه ون المتغي الل
ة      واد الملون ض الم شار بع ود و انت وج
وائب أو     ة ش ى هيئ واء عل ة س الدخيل

دن  ي المع ات ف ثًال . مكتنف الكوارتز م ف
ه        ضا لون ون أي ون ويك ديم الل ون ع يك

د  ) Amethystاماثيست   (بنفسجيًا   عن
 .Tiاحتوائه على آثار من التيتانيوم 

نحاس  ذهب

Amethyst



Luster) اللمعان (البريق 

 اللمعان  صفة تصف طريقة تفاعل سطح المعدن مع الضوء الساقط عليه        •

ليس للبريق عالقة باللون أو الشكل لكنه يتعلق بالشفافية     •

فيما يلي بعض الصفات التي تصف البريق•

الخصائص البصرية       

Metallic Pearly Silky Waxy Vitreous Dull 



فلزى صمغى زجاجى



الخصائص البصرية 
Transparencyالشفافية 

:تقسم المعادن الى ثالثة أقسام نسبة الى شفافيتها  
Transparentمعادن ينفذ من خاللها الضوء دون تشويه وتسمى  1.
Translucentمعادن ينفذ منها الضوء جزئيا و تسمى   2.
opaqueمعادن ال ينفذ منها الضوء و تسمى  3.

 آوارتز-1  تورمالين   -2جالينا   آاسيتيريت  -3



 الخصائص البصرية       

أما المعادن ذات البريق  ) قاتم (  لونه داآن مخدش  ذات البريق الفلزي لها عادة  المعادن  
.  لونه فاتح أو ابيض مخدش   الالفلزي

الفلزي  صفة فائدتها أآبر عند التفريق بين المعادن ذات البريق   المخدش  •
لكنهما  ) اللون الرصاصي  ( لهما نفس اللون الخارجي galena و hematiteمعدني  •

البنى المحمر بينما مخدش الـ    hematiteمخدش الـ  . يختلفان في لون المخدش 
galena  رمادي .

 Streakالمخدشٍٍ    
ق حك             ) بودرة(المخدش عبارة عن لون مسحوق     ه عن طري المعدن الذي يمكن الحصول علي

المعدن



.مخدش الخاص بالمعدن وهو البنى المحمر      عينتان مختلفتى اللون لمعدن الهيماتيت إال أنهما يعطيان نفس لون ال                    

http://gpc.edu/~pgore/geology/physical_lecture/mineral.html#Definitions


