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 الخواص الطبيعية لممعادن
إن نوع الذرات وترتيبيا الداخمي في أي معدن ال يحددان شكمو البموري فقط ولكنيما يحددان أيضًا خواصو الطبيعية 

بواسطة فحصيا بالعين المجردة أو إختبارات طبيعية أو كيميائية إما وئية. ويمكن التعرف عمى المعادن والكيميائية والض
 أو ضوئية. وتعتبر الخواص الطبيعية ميمة جدًا لمتعرف عمى المعادن ويمكن تقسيميا إلى التالي :

 الخواص البصرية: .1
 )التفمور والتفسفر(ريق والتضوء وىي مجموعة من الخواص التي تعتمد عمى الضوء مثل المون والمخدش والشفافية والب 
 وأىميا ما يمي: 

A) :المون 
يعد المون من الصفات الطبيعية الميمة لتمييز المعادن خارجيًا وخاصة في المعادن الفمزية ولكن المون ال     

يعد صفة ثايتة لممعادن في أغمب األحيان ولذلك ال يمكن االعتماد عمى المون لمعرفة المعادن  ويمكن تقسيم المعادن 
حيث المون إلى قسمين: معادن ذات ألوان ثابتة مثل المون األزرق لمعدن األزيورايت والمون األصفر لمذىب من 

والبيريت والمون األحمر لمنحاس ومعادن ذات ألوان غير ثابتة مثل معدن الفمورايت الذي يكون غالبًا ذا لون أخضر أو 
ة لوجود مواد ممونة عمى ىيئة شوائب أو مواد دخيمة، أصفر أو لون أبيض أو بني أو قرمزي أو عديم المون نتيج
 ويتوقف المون عمى نوع الضوء الذي يمتصو أو يعكسو المعدن.

B) :المخدش 
وىو لون مسحوق المعدن الناعم  ويمكن الحصول عميو بواسطة حك المعدن المراد فحصو عمى السطح غير   

الحديد السوداء المون مثل الماجناتيت والييماتيت الالمع بقطعة من الخزف تعرف بموح المخدش. وتعطي معادن 
واأللمناتيت مخدشًا مميزًا لكل واحد منيم، فالييماتيت مخدشو أحمر بينما الماجناتيت أسود بينما األلمناتيت مخدشو 
 محمر. وقد يتشابو لون المخدش مع لون المعدن كما ىو الحال في كل من معدني الميمونايت والجرافايت ويالحظ أن
معظم المعادن ذات البريق الالفمزي ليا مخدش ذو لون أبيض أو فاتح وليذا فإن خاصية المخدش ليست بالصفة التي 

 يمكن االعتماد عمييا عند الرغبة في التفريق بين المعادن ذات البريق الالفمزي.
C) :الشفافية 
 المعادن من حيث الشفافية إلى ثالثة أنواع:تعتمد ىذه الخاصية عمى قدرة المعدن عمى إنفاذ الضوء خاللو وتنقسم     

a. : معادن شفافة 
وىي المعادن التي تسمح بمرور معظم الضوء الساقط عمييا ويمكن رؤية ألجسام من خالليا بسيولة مثل أنواع  

 الكوارتز والكالسيت.
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b. :معادن نصف شفافة 
 األجسام خالليا مثل معدن األوبالوىي معادن تنفذ الضوء بكمية أقل من المعادن الشفافة وال تسمح برؤية 

c. :معادن معتمة 
 وىي المعادن التي ال تسمح بمرور الضوء حتى من خالل شرائحيا الرقيقة مثل معادن الماكنايت والبايرايت والكالينا.

D) :البريق 
 وىو مظير سطح المعدن عندما ينعكس عميو الضوء. ويمكن تقسيم المعادن تبعًا ليذه الخاصية لقسمين:

A. ذات بريق فمزي مثل بريق الذىب والبارايت. معادن 
B. .معادن ذات بريق الفمزي 
 ويمكن تقسيم البريق الالفمزي إلى أنواع مختمفة أىميا: 
a. .البريق الزجاجي : مثل بريق معدن الكوارتز 
b. .البريق الؤلؤي : مثل بريق معدن التمك 
c. .البريق الحريري : مثل بريق معدن األسبستوس 
d. بريق معدن السفاليرات والكبريت. البريق الصمغي : مثل 
e. .البريق الماسي : مثل بريق معدن األلماس 
f. .البريق الترابي : مثل بريق معدن البوكسايت 

 الخواص التماسكية: .2
وىي الصفة التي تعتمد عمى قوة الترابط بين ذرات المعدن وتعرف بأنيا مقاومة المعدن لمثني أو السحب أو الكسر أو  

من الخواص التي تتوقف عمى مقدار تماسك المعدن مثل الصالبة واالنفصام واالنفصال  وىي مجموعةالطحن ، 
 والمكسر وكذلك قابمية المعدن لمسحب والطرق والتشكيل.

a) :الصالبة 
وىي مقدار المقاومة التي يبدييا المعدن لمخدش وقد اتفق عمى عشر درجات ثابتة لمصالبة تميز كل درجة منيا معدنًا 

ىذه الدرجات العشر مقياس عالمي يسمى مقياس قوة الصالبة. ويمكن ترتيب المعادن حسب صالبتيا  معينًا، ويشمل
 كالتالي:
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 مقياس موهو لمصالبة

ىناك عدة امثمة بسيطة يمكن من خالليا االستدالل 
 عمى درجة صالبة المعادن

 درجة الصالبة اسم المعدن

 (.3 - 2إظفر اليد _____ )  .1
 (. 3قطعة نحاس أو قطعة نقود_ )  .2
 (.   ( 5.5 – 5.0  سكين ____ .3
 (. 6.0 – 5.5قطعة زجاج ___ ) .4
 (. ( 7.0 – 6.5    قطعة الخزف _ .5

 

Talc 1 
Gypsum 2 
Calcite 3 
Fluorite 4 
Apatite 5 

Microcline 6 
Quartz 7 
Topaz 8 

Corundum 9 
Diamond 11 

b) :االنفصام 
قابمية بعض المعادن لالنفصام أو التشقق عند مستويات معينة منتظمة ومتوازية عند طرقيا طرقًا خفيفًا بحيث وىو 

تكون األسطح الناتجة عن ىذا االنفصام مستوية تقريبًا، ويطمق عمى ىذه األسطح مستويات االنفصام. وترتبط 
لممعدن فتكون ىذه المستويات موازية لوجو بموري معين أو اتجاىات مستويات االنفصام ارتباطًا وثيقًا بالتركيب البموري 

 عدة أوجو مميزة في المعدن القابل لالنفصام.
c) :االنفصال 

ىي الخاصية التي ال ترتبط بالتركيب البموري لممعدن عندما يتفتت أو يتكسر إلى أجزاء صغيرة. ذلك ألن تفتت المعدن 
المستويات عن عوامل خارجية حدثت لممعدن بعد تبموره مثل يكون بسبب مستويات الضعف في المعدن وتنتج ىذه 

 الضغظ والتكسير.
d) :المكسر 

وىو عبارة عن الشكل الذي يكون عميو سطح المعدن عند كسره صناعيًا في اتجاىات تختمف عن االتجاىات التي 
مكسر الحراري )معدن ينفصم المعدن فييا، وىناك عدة أشكال لألسطح المعدنية التي تتعرض لمكسر صناعيًا مثل ال

 الكوارتز( والمكسر الترابي ) معدن الكاولين(.
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 الخواص الحسية: .3
 وىي مجموعة من الخواص التي تعتمد عمى الحواس مثل الطعم والمممس والرائحة.

a) :الرائحة 
 تتميز بعض المعادن برائحة خاصة عندما تتعرض لالحتكاك أو التسخين أو التنفس عمييا مثل: 
 لين.ؤو نتج عند وضع الماء عمى معدن الكاطينية: وىي الرائحة التي ترائحة  
 رائحة زنخة: عند تسخين بعض عينات حجر الجير القطراني. 
 بايرايت سينو ند حكيا أو تسخينيا مثل معدن ار رائحة ثومية : وتصدر عن بعض المعادن الزرنيخية ع 

 بتسخين معدن البايرايت. رائحة كبريتية : عندما ينطمق غاز كبريتيد الييدروجين
b) :المممس 

 وىو التأثير الناتج عن لمس المعدن باليد، ويوصف المعدن بأنو ذو مممس :
 بارد : وىو مميز لممعادن العنصرية مثل الذىب والنحاس. -أ
 شحمي : وىو مميز لمعدن التمك. -ب
 ناعم : وىو مميز لمعدن األوبال. -ج

c) : الطعم 
ويميز كل طعم معدن معين، وىي صفة ال ينصح باالعتماد عمييا، وقد أمكن معرفة  تتميز بعض المعادن بطعم معين

 األنواع اآلتية :
 طعم قموي. - أ
 طعم ممحي. - ب
 طعم مر. -ج
 طعم رطب. -د

 : Specific Gravityالوزن النوعي )الثقل النوعي(  .4
كتمة المعدن وكتمة حجم مساو وتعد ىذه الصفة من أىم الصفات الطبيعية لممعدن. ويمثل الوزن النوعي النسبة بين 
. ويعرف الوزن النوعي بأنو  لو من الماء. وتتوقف ىذه الخاصية عمى كيفية رص وترابط جزيئات وذرات المعدن

نسبة وزن حجم معين من المادة الصخرية أو المعدن إلى وزن نفس الحجم من تمك المادة من الماء، ويكون دائما 
 ى قسمين:بال وحدات ويقسم الوزن النوعي إل
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 الوزن النوعي الظاىري: وىو الذي يتم تحديده في المختبر وكما في الصيغة التالية: - أ
وزن النموذج وىو جاف(  )

وزن النموذج وىو مغمور بالماء(  ) وزن النموذج وىو مشبع بالماء(  ) 
 الوزن النوعي الظاىري  

 
  

     
    

وزن النموذج وىو جاف
وزن الماء المزاح

    

الوزن النوعي الحقيقي: وىو عبارة عن النسبة بين حجم معين من المادة الصخرية إلى وزن نفس الحجم المساوي  -ب
 لو من الماء )وزن الماء المزاح(

وزن النموذج وىو جاف (  )
وزن النموذج وىو جاف(  ) وزن النموذج وىو مغمور بالماء(  )

 الوزن النوعي الحقيقي     

   
  

     
   

مثل معدن الكوارتز  متوسط (.2,2مثل معدن الجرافيت ) خفيف النوعي إلى : سيم المعادلة من ناحية الوزنقويمكن ت 
 (.7,6مثل معدن الجالينا ) وثقيل جداً  (.4,5مثل معدن البارايت ) وثقيل (.3,6)

 االشعاع الذري: خواص .5
عاع بواسطة أجيزة لذراتيا ويمكن الكشف عن ىذا االشتمتاز بعض المعادن بإطالق إشعاعات نتيجة لمتحمل الذاتي 

ومن أىم المعادن  ي يتحسس اشعة بيتا والفا وعداد السنتيموميتر الذي يتحسس اشعة كاماذال ركايكخاصة مثل عداد 
 بمند.جايت والثورايت والمونازايت والبتالمشعة اليورانين

 المغناطيسية:الخواص  .6
تايت والبيروىوتايت. بينما ال تتأثر ينكتتأثر بالمغناطيس مثل معدن الما المعادنوىي الخاصية التي تجعل بعض  

 بعض المعادن بذلك إطالقًا مثل معدن الكوارتز وغيره من المعادن.
 الخواص الكهربائية:  .7

لكيا تتميز بعض المعادن مثل التوباز والكبريت بأن ليا قابمية ألخذ شحنات كيربائية عندما تتعرض لالحتكاك أو د
بقطعة من الحرير حيث تمتقط قصاصات الورق أو قطع صغيرة من القش. ويتم فصل المعادن القابمة لمتكيرب من 

 المعادن العديمة القابمية بطريقة الفصل الكيروستاتيكي.
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 الخواص الحرارية: .8
 التي تعتمد عمى الحرارة مثل قابمية المعدن لالنصيار. وىي الخواص  
ويمكن أن تساعد ىذه الخاصية في التعرف عمى المعادن حيث أن معظم المعادن ليا درجات انصيار ثابتة إذا  

 م .. إلخ.°960م بينما تنصير الفضة عند°1062 كانت نقية فالذىب ينصير عند
 الخواص الضوئية لممعادن:  .9
 -ويمكن تمخيص ىذه الخواص بإيجاز في ما يمي: 
 معامل االنكسار: - أ
ميا في ذلك يحكينكسر عند نفاذه من العينة.   إذا سقط شعاع ضوئي عمى سطح معدن ما، فإن ىذا الشعاع 

مل االنكسار يكون ثابتًا لممعدن الواحد ميما اختمفت زاوية السقوط، ويختمف ىذا امع قانون سنيل لالنكسار.
وتتراوح قيمة معامل االنكسار لمعدن  1.93 المعامل باختالف المعادن، فمعامل االنكسار لمعدن الزركون يساوي

 . 1,43 أما معامل االنكسار لمعدن الفمورايت فيساوي 1,544 إلى 1.553 الكوارتز من
 االنكسار المزدوج: - ب

وىو أن ينكسر الشعاع الساقط عند نفاذه من المعدن إلى شعاعين لكل منيما زاوية انكسار تختمف عن األخرى، 
كسر الشعاع الساقط إلى شعاعين منكسرين تسمى المعادن ذات االنكسار المزدوج. ومن والمعادن التي ليا خاصية 

 . 0,172 بفارق قدره 1,486 و  1,658 أمثمة ىذه المعادن، معدن الكالسايت ومعامال االنكسار ليذا المعدن ىما
ىذه المعادن متجانسة  وتسمى المعادن التي يكون ليا معامل انكسار ثابت ميما اختمف اتجاه سقوط الضوء، تسمى

نما ينكسر الشعاع الساقط إلى شعاع  ضوئيًا، والمعادن المتجانسة ضوئيًا ال تفصل الشعاع الساقط إلى شعاعين، وا 
 واحد فقط.

 الخواص البموربة لممعادن .11
ي ىي تشكل القشرة االرضية جزءا ىاما من البيئة التي تعيش عمييا الكائنات الحية، وتشكل العناصر الرئيسية الت

( من وزن 99)االوكسيجين، السيميكون، الحديد، المغنيسيوم، البوتاسيوم، الصوديوم، الكالسيوم، وااللمنيوم(، حوالي )%
القشرة االرضية . تعتبر ىذه العناصر ىي المكونات الرئيسية لما يعرف باسم ) المعادن (. وعندما يكون المعدن حرا 

رات أو ايونات العناصر المكونة لو ، فان الترتيب الداخمي لمذرات أو االيونات في نموه ، اي ال يوجد ما يعيق ترتيب ذ
 يعطي شكال ىندسيا يسمى )بمورة(.
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 :Mineralالمعدن 
يعررررررف المعررررردن بأنرررررو عبرررررارة عرررررن مرررررادة طبيعيرررررة صرررررمبة متجانسرررررة التركيرررررب مكونرررررة مرررررن مجموعرررررة مرررررن العناصرررررر أو  

مركبررررات كيميائيرررررة ثابترررررة غيرررررر عضررررروية ليرررررا بنررررراء بمرررروري معرررررين وتركيرررررب كيميرررررائي وصرررررفات فيزيائيرررررة ثابترررررة والمعررررردن 
مكررررررن أن يكرررررررون ( ومCompound( أو مجموعررررررة مررررررن العناصررررررر )Nativeممكررررررن أن يتكررررررون مررررررن عنصررررررر واحرررررررد )

ويالحررررررظ مررررررن التعريررررررف السررررررابق أن المعرررررردن ىررررررو مررررررادة توجررررررد فرررررري   .Non-Metallic( أو ال فمررررررز Metallicفمررررررز )
الطبيعررررة ولرررريس ل نسرررران أو الحيرررروان أو النبررررات دخررررل فرررري تكوينيررررا. كمررررا نالحررررظ أن التركيررررب الكيميررررائي لرررريس كافيررررًا 

لررررررذي يررررررتحكم فرررررري كثيررررررر مررررررن الصررررررفات الطبيعيررررررة لتحديررررررد المعرررررردن حيررررررث أنررررررو ال بررررررد أن نعرررررررف التركيررررررب البمرررررروري ا
لممعررررردن مثرررررل الصرررررالبة والمخررررردش والررررروزن النررررروعي والمرررررون. وتوجرررررد المرررررادة الكيميائيرررررة عمرررررى صرررررورة معررررردن أو أكثرررررر 
يختمرررررف كرررررل منيمرررررا تمرررررام ايخرررررتالف عرررررن اآلخرررررر فمرررررثاًل يوجرررررد الكربرررررون فررررري الطبيعرررررة عمرررررى صرررررورة معررررردن األلمررررراس 

د عمرررررى صرررررورة معررررردن الجرافيرررررت وىرررررو مرررررن أقرررررل المعرررررادن صرررررالبة. وقرررررد وىرررررو أصرررررمب المعرررررادن المعروفرررررة كمرررررا يوجررررر
تمكررررن العممرررراء حتررررى اآلن مررررن وصررررف أكثررررر مررررن ألفررررين معرررردن مختمررررف إال أن جميررررع المعررررادن الشررررائعة الترررري ترررردخل 

 .في تركيب الصخور وكذلك المعادن االقتصادية ال تتجاوز مئتي معدن فقط
 تسمى معدن ، وىي:ك عدة شروط يجب ان تتوفر في المادة لكي اىن

a) .المعدن ىو كل مادة صمبة تكونت في الطبيعة دون ان يكون لمكائنات الحية اي دور في تكوينيا 
b)  المعدن ال بد ان يكون عنصرا او مركبًا كيميائيًا بحيث يمكن التعبير عنو بقانون كيميائي ، مثال معدن

( ذرة 3( ذرة حديد الى )2، تكون النسبة ىي ) Fe2O3، الذي تركيبو الكيميائي  Hematiteالييماتايت 
 اوكسجين، وىذه النسبة ثابتة ال تتغير ميما تغيرت طريقة تكون معدن الييماتايت.

c)  يجب أن تكون ذرات أو ايونات المعدن مرتبة ترتيبا ىندسيًا منتظمًا في االبعاد الثالثة بفعل قوى الترابط
 (.1الكيربائية . شكل رقم)

 
 ترتيب االيونات في بمورة ممح الطعام( 1شكل )
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 الشــــــكل البموري لممعدن :
 البمورة :

توجد المعادن في أشكال بمورية مختمفة والبمورة عبارة عن جسم من وسط صمب متجانس التركيب الكيميائي ويحدىا 
كن تقسيم البمورات عادة إلى أسطح ومستويات طبيعية تعرف باسم أوجو البمورة وتتميز بوجود عالقات تماثل معينة. ويم

، والنظم   α ،  β  ،  γ  ، والزوايا البمورية ج سبعة نظم بمورية وذلك عمى أساس أطوال المحاور البمورية أ ، ب ، 
 البمورية ىي سبعة انظمة سوف نشرحيا الحقا.

يمتمك كل معدن في الطبيعة شكل خاص يتميز بو، حيث تترتب ذرات وايونات العناصر المكونة لو في ترتيب 
ىندسي منتظم ، وىو الشكل الذي يسمى )البمورة(. تعرف البمورة بانيا كل مادة متبمورة ذات بناء ذري داخمي منتظم 

بالعين المجردة أو بعدسة مكبرة . يحدد البمورة عدد  وذات اوجو مرتبة في نظام ىندسي معين، ويمكن رؤية ىذه االوجو
من االسطح المستوية أو تسمى أوجو البمورة التي تترتب في نظام معين. دراسة أوجو البمورة تساعد كثيرا في التعرف 

 عمى المعدن الن االوجو البمورية ما ىي اال تعبير عن البناء الذري الداخمي المميز لممعدن. 
داخمي لمبمورة ىو عبارة عن ترتيب فراغي لمذرات أو االيونات في االبعاد الثالثة في البمورة ، عند أن الترتيب ال

نقاط أو اماكن منتظمة بطريقة تجعل كل ذرة أو أيون ليا نفس الظروف المحيطة بالذرات أو االيونات االخرى. ينشأ 
الترتيب الشبكي الفراغي أو الشبكة الفراغية . يعرف ب  Net Workعن مثل ىذا الترتيب ، ترتيب شبكي مفتوح مجسم 

 (.2شكل رقم )

 
 ( الوحدة البنائية3( الشبكة الفراغية                                شكل رقم )2شكل رقم )   

عندما يتكرر التركيب الشبكي الفراغي أو االيونات بترتيب معين لعدة مرات ، فان ذلك يؤدي الى تكوين أو ظيور 
 (.3أو وحدة الخمية ، شكل رقم )  Unit Cellوحدات صغيرة جدا تعرف باسم الوحدة البنائية  

 :شكل الوحدة البنائية يتوقف عمى عدد من الخصائص والصفات ىي
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 الذرات أو االيونات .ه صفوف إتجا (1
 الزوايا المحصورة بين ىذه االتجاىات. (2
 البعد بين كل النقاط الفراغية. (3

 ن أو ظيور البمورةيإن تكرار تكون الوحدات البنائية مع بعظيا البعض ضمن نظام معين يؤدي الى تكو 
 االوجه البمورية :

ورة من الخارج ، والتي تعين أو تحدد شكميا تعرف االوجو البمورية بانيا عبارة عن اسطح أو مستويات تحد البم
اليندسي المنتظم، التي تعكس التركيب الذري الداخمي لمبمورة. ىذه االوجو اما ان تكون متشابية في البمورة الواحدة كما 

(. بما ان الترتيب الذري الداخمي في بمورات المعدن الواحد 4bأو غير متشابية كما في الشكل )(، a4في الشكل )
 ثابتة، فال بد ان االوجو البمورية ثابتة ومميزة لبمورة المعدن .   

 
 (4b)شكل                                  (4a)شكل                            

روف الطبيعية والكيميائية السائدة اثناء عممية تتوقف طبيعة نشوء وتكون االسطح أو االوجو البمورية عمى الظ
 نمو البمورة والتي تتنثل في الحاالت التالية:

 نوع وطبيعة المحمول الذي تنمو فيو البمورة . .1
 درجة نقاوة المحمول. .2
 الفترة الزمنية الالزمة لنمو البمورة. .3
 درجة الحرارة ومعدل التبريد اثناء عممية التبمور. .4
 الحيز المكاني الذي يتم فيو عممية التبمور.  .5
 تركيز الذرات أو االيونات. .6

قد تنمو البمورة وتصل الى بضعة سنتيمترات في حجميا اذا لم يوجد عائق يحول دون حرية نموىا وتكامميا، وقد 
جميع الظروف  تكون صغيرة جدًا بحيث يصعب رؤيتيا بالعين المجردة. قد تكون البمورة كاممة االوجو اذا توفرت

المناسبة لنموىا السابقة الذكر، أو قد تكون ناقصة االوجو اذا تكونت بعض االوجو البمورية، أو قد توصف البمورة بانيا 
 عديمة االوجو اذا كانت اوجو البمورة غير ظاىرة ، بيذه الحالة يكون المعدن عمى شكل حبيبات متجمعة متبمورة.
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 زوايا البمورة:
 (.  5ية ىي الزاوية التي تتكون من تالقي وجيين أو سطحين بموريين متجاورين  ، شكل ) الزاوية البمور 

 
 ( الزاوية البمورية5شكل )

 هنك نوعين من الزوايا :
  (Interfacial Angle)الزوايا بين الوجيين  .1

عمودين عمى ىي الزاوية التي تتكون من تالقي سطحين بموريين فقط، ويمكن معرفة قيمتيا عن طريق اقامة 
وجيي البمورة المؤلفين لمزاوية، ويتقاطعان عند نقطة معينة مكونة زاوية بمورية يمكن تقدير قيمتيا من معرفة الزاوية 

( في قياس  6. يستعمل جياز يسمى ) كونيوميتر التماس ( شكل ) رة بين الوحيين البموريينالمكممة لمزاوية المحصو 
. يمكن بيذه الحالة معرفة قيمة الزوايا بين الوجيين من التعرف عمى بمورات المعادن الزوايا بين الوجيين في البمورات

 المختمفة ، اذ ان ىذه الزوايا ثابتة القيمة في المعدن الواحد ميما تغير حجم أو شكل البمورة.

 
 ( جياز قياس الزوايا البمورية6شكل )

 ( (Solid Angleالزوايا المجسمة  .2
 أو تتكون من تالقي اكثر من وجيين في البمورة الواحدة. ىي الزوايا التي تنشأ
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 Crystallographic Symmetryالتماثل أو التناسق البموري 
يقصد بالتماثل أو التناسق البموري ، ىو الترتيب المنتظم لالوجو أو االسطح البمورية وكذلك زوايا البمورة. حيث 

ص بو كل نوع من انواع البمورات، ويختمف ىذا التماثل تونظام محدد يختخضع االوجو والزوايا البمورية لترتيب خاص 
من بمورة الى اخرى . ىذا التماثل يبقى ثابت دائما في بمورة المعدن الواحد. ىذه الصفة تعتبر االساس في تصنيف 

 المعادن الى مجاميع أو فصائل مختمفة حسب البناء البموري لكل معدن.
 ستخدم في تصنيف درجة التماثل في البمورات وهي:هنك ثالثة عناصر اساسية ت

a)  محور التماثل(Axis of symmetry)  
b) مستوى التماثل(Plane of Symmetry)   
c)   مركز التماثل(Centre of Symmetry) 
a) ( محور التماثلsymmetry\Axis of  ) 

يتكرررر ظيررور وجررو البمررورة أو زاويررة ىررو عبررارة عررن خررط وىمرري يمررر بمركررز البمررورة الررذي ترردور حولررو البمررورة، بشرررط ان 
(. ويوصرف محرور التماثرل بانرو ثنرائي 360)°مجسمة أو خط تقاطع االسطح البمورية مرتين أو اكثرر خرالل دورة كاممرة 

 ( ،180)°اذا كان  وجو البمورة المتشابو  يتكرر مرتين في الدورة الكاممة ، أي إن البمورة تعيد الوضع نفسو كل 
 أ(. 7شكل )  

 
 ( محور التماثل في البمورات7شكل )

ب(. والمحور  7ويسمى محور ثالثي التماثل اذا كررت البمورة الوضع نفسو ثالث مرات في الدورة الكاممة شكل )
 ج(. وىكذا.....،. 7رباعي التماثل اذا كررت البمورة الوضع نفسو اربع مرات في الدورة الكاممة ، شكل )
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  SymmetryPlane ofمستوي التماثل 
ىو المستوي الذي يقسم البمورة الى نصفين متساويين ومتشابيين، بحيث يكون احد النصفين صورة أو مرآة 

(. بعض البمورات ليا عدة مستويات تماثل ، مثل بمورة اليااليت )ممح الطعام(، بينما ال توجد 8لمنصف اآلخر، شكل )
 مستويات تماثل في بمورات اخرى مثل معدن االلبايت.

 
 ( مستوي التماثل8شكل )

  Centre of Symmetryمركز التماثل 
ىو عبارة عن نقطة وىمية مركزية في البمورة تترتب حوليا االوجو البمورية والزوايا في اوضاع متماثمة في 

 (.9اتجاىين متعاكسين وعمى مسافتين متساويتين من ىذه النقطة، شكل )

 
 ( مركز التماثل9شكل رقم )

 
 
 



 أ.م.غازي عطية زراك     2018-2017     ية / المرحمة الثالثة / قسم عموم االرض التطبيقمعادن         جيولوجيا الخامات وال

 

- 13 - 

 Axis of Crystalsالمحاور البمورية  
  Hexagonalيكون عددىا ثالث محاور في جميع انواع فصائل البمورات ، عدا فصيمة البمورة السداسية 

 حيث يكون عددىا اربعة. Trigonalوالبمورة الثالثية 
يرمز لو بالرمز )أ(  وىو المحور االفقي الذي يمتد من االمام الى الخمف ) بالنسبة الى    المحور األول : .1

 الشخص الذي يمسك البمورة(.
يرمز لو بارمز )ب( وىو المحور الذي يمتد من اليمين الى اليسار ) بالنسبة الى الشخص    المحور الثاني :  .2

 الذي يمسك البمورة(.
 (.10يرمز لو بالرمز )ج( وىو المحور العمودي الذي يمتد من االعمى الى األسفل، شكل )   المحور الثالث : .3

 

 
 ( المحاور البمورية10شكل )

 
 الزوايا المحورية :   

 تتقاطع المحاور البمورية مع بعضيما في مركز البمورة ، وتكون فيما بينيما  زوايا تسمى يالزوايا المحورية وىي:
A.   ( تسمى كاما )أ( والمحور )ب( الزاوية المحصورة  بين المحورγ ( شكل .)10.) 
B. ( تسمى الفا )ب( والمحور )ج( الزاوية المحصورة بين المحورα.) 
C. ( تسمى بيتا )ج( والمحور )أ( الزاوية المحصورة بين المحورβ) 
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 البمورات حسب اشكاليا ومحاورىا البمورية الى سبعة انظمة  بمورية أو فصائل بمورية ىي: تقسم :ـة ياألنظمــة البمور 
 :    Cubic Systemنظام المكعب  .1

ليا ثالث محاور متساوية في الطول ومتعامدة مع بعظيا البعض، وىي اكثر البمورات تناسقا وتماثال في 
موريةوالزوايا (، الذي تكون فيو المحاور الب11الكالينا،  شكل )الطبيعة. مثل بمورة ممح الطعام )كموريد الصوديوم( ، 

 β     =γ      =α=     91أ  =   ب   =   ج      ,                 البمورية متساوية:

 
 ( نظام المكعب11شكل )

    Tetragonal Systemنظام الرباعي  .2
األثنان )أ( و )ب( متساويان في الطول ، اما المحور وىو النظام الذي تتميز بموراتو بثالثة محاور بمورية ، 

 الثالث )ج( فيو اما اطول أو اقصر من اي منيما ، ومتعامدة مع بعضيا البعض، اي ان:
 (.12) شكل الروتايل ومعدن الكاسيتيرايتمثل معدن   β   =  γ   =   α=     91°  ,     ج   ≠أ  =   ب   

 
 ( نظام الباعي12شكل )
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   Orthorhombic Systemنظام المعين القائم  .3
ج ومتعامدة مع بعضيا   ≠ب    ≠تتميز بمورات ىذا النظام بوجود ثالث محاور بمورية مختمفة االطوال  أ  

. مثال عمى ذلك معدن الكبريت ومعدن α    =β    =γ   ° =90البعض ، اي ان الزوايا المحورية   
 (.13التوباز.شكل )

 
 نظام المعين القائم( 13شكل )

   Hexagonal Systemنظام السداسي  .4
يشمل ىذا النظام عمى البمورات التي تحتوي عمى اربعة محاور بمورية ، منيا ثالثة متساوية االطوال والتي تقع 

، وىي المحاور) أ ،  120°في المستوى االفقي، وتتقاطع مع بعظيا في زوايا متساوية القيمة ، كل منيا يساوي  
و د(. أما المحور الرابع الذي يمثل المحور البموري الراسي )ج( قد يكون اقصر أو أطول من اي من  ب 

المحاور االفقية الثالثة  ويتعامد عمى مستواىا ، ومن االمثمة عمى ىذا النظام معدن الكوارتز و البيريل ،شكل 
 1γ    =2γ    =3γ       ,β      =α   °   =91=   121°  (ج   ≠ أ = ب =  د ) ( حيث ان :14)

 
 نظام السداسيال( 14شكل )
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  Trigonal Systemنظام الثالثي  .5
 ان: وجود محور تماثل ثالثي ، حيثيتصف ىذا النظام بان لو اربعة محاور بمورية ، وتختمف عن النظام السداسي ب

 γ  =  2γ  =  3γ    ,   β   =   α   =  γ ≠  °901(     ج   ≠أ  =   ب   =   د   )
 (.15مثال عمى ذلك معدن الكالسايت،  الييماتايت  ومعدن الكوراندم )اوكسيد االلمنيوم(. شكل )

 
 ( نظام الثالثي15شكل )

  Monoclinic Systemنظام احادي الميل  .6
  ≠ب  ≠يشتمل ىذا النظام عمى جميع البمورات التي تحتوي عمى ثالثة محاور بمورية مختمفة االطوال أي ان  أ  

ج ، ويمتد المحور االفقي )ب( من اليمين الى اليسار ويتعامد مع المحور الراسي )ج(. أما المحور )أ( فانو يميل 
عمى المستوي الذي يشمل المحور )ب( و )ج( ، بشرط ان يكون اتجاه ميمو الى االمام ، اي في اتجاه الشخص 

 α    =β  °  =91       ,  γ  ≠   °91  ≠   91°الذي يمسك البمورة. حيث ان :  
 (.16من االمثمة عمى ىذا النظام معدن الجبسم )كبريتات الكالسيوم المائية( ، االورثوكالس و معدن اليورنبمند، شكل )

 
 ( نظام احادي الميل16شكل )
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  Triclinic System   نظام الميول الثالثة  .7
 اي ان:¸تحتوي عمى محاور بمورية  غير متساوية االطوال يشتمل نظام الميول الثالثة عمى جميع البمورات التي 

 α  ≠  β  ≠  γ  ≠  °90، وغير متعامدة ، اي ان :    ج  ≠ب     ≠أ   
مثال عمى ذلك معدن االلبايت) سيميكات االلمنيوم والصوديوم( ومعدن الميكروكالين) سيميكات 

 (. 17الكالسيوم وااللمنيوم(، شكل)

 
 الميول الثالثة( نظام 17شكل )
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 التصنيف الكيميائي لممعادن:
يوجد المعدن عمى شكل مركب كيميائي يمكن بواسطة التحميل الكيميائي تحديد العناصر المكونة لو وأيضًا معرفة  

يم معادلتو الكيميائية وتوجد عدة طرق لتقسيم المعادن، بيد أن التصنيف الكيميائي يعد من أبسط وأشمل الطرق لتقس
المعادن، وىو التصنيف المتبع في معظم جامعات ومتاحف الجيولوجيا في الوقت الحاضر. وتقسم المعادن من حيث 

 تركيبيا الكيميائي إلى عدة مجموعات كما يمي:
 مجموعة المعادن العنصرية : مثل الذىب والماس والكبريت.    -1
الينا ككبريت مع العناصر األخرى، مثل الحد فييا المجموعة معادن الكبريتيدات : وىي المعادن التي يت    -2

 والبايرايت.
مجموعة معادن األكاسيد : وىي المعادن الناتجة عن اتحاد الكسجين بالعناصر األخرى، مثل الكوارتز     -3

 والييماتايت والميمونايت.
)فمور، كمور، بروم، يود( مثل مجموعة الياليدات : وىي المعادن التي تتحد عناصرىا مع عناصر اليالوجين     -4

 معدن اليااليت والفمورايت.
 مجموعة معادن الفوسفات : وىي المعادن التي تتحد عناصرىا مع مجموعة الفوسفات، مثل معدن األباتايت.    -5
مجموعة معادن الكربونات : وىي المعادن التي تتحد عناصرىا مع مجموعة الكربونات، مثل الكالسايت     -6

 ومايت.والدول
مجموعة معادن الكبريتات : وىي المعادن التي تتحد عناصرىا مع مجموعة الكبريتات مثل االنييدرايت     -7

 والجبس.
مجموعة معادن السيميكات : وىي المعادن التي تتكون نتيجة اتحاد مجموعة السيميكا مع عنصر أو أكثر. وتعد     -8

 -م بدورىا إلى عدة مجموعات أخرى، أىميا ما يمي:السيميكات من أكبر مجموعات المعادن، وتنقس
الفمسبارات : ومنيا الفمسبارات البوتاسية مثل األرثوكميز ومنيا الفمسبارات الصودية مثل األلبايت وكذلك الفمسبارات   - أ

 الكمسية مثل األنورثايت.
 األوليفينات : مثل معدن األوليفين.  - ب
 ايت.كالبيروكسينات : مثل األو   - ج
 األمفيبوالت : مثل اليورنبمند.  - د
 
 
 


