
 :لمعادنا

 

ٌمكن تعرٌف المعدن بأنه عبارة عن مادة طبٌعٌة ذات تركٌب كٌمٌائً ممٌز أو متغٌر فً نطاق محدود وله      
وٌالحظ .  تركٌب بلوري داخلً ثابت وٌظهر أحٌاناً على شكل بلورات وٌوجد على شكل متبلور فً أغلب األحٌان

من التعرٌف السابق أن المعدن هو مادة توجد فً الطبٌعة ولٌس لإلنسان أو الحٌوان أو النبات دخل فً 
كما نالحظ أن التركٌب الكٌمٌائً لٌس كافٌاً لتحدٌد المعدن حٌث أنه ال بد أن نعرف التركٌب البلوري . تكوٌنها

وتوجد المادة . الذي ٌتحكم فً كثٌر من الصفات الطبٌعٌة للمعدن مثل الصالبة والمخدش والوزن النوعً واللون
الكٌمٌائٌة على صورة معدن أو أكثر ٌختلف كل منهما تمام اإلختالف عن اآلخر فمثالً ٌوجد الكربون فً الطبٌعة 
على صورة معدن األلماس وهو أصلب المعادن المعروفة كما ٌوجد على صورة معدن الجرافٌت وهو من أقل 

وقد تمكن العلماء حتى اآلن من وصف أكثر من ألفٌن معدن مختلف إال أن جمٌع المعادن . المعادن صالبة
 .الشائعة التً تدخل فً تركٌب الصخور وكذلك المعادن االقتصادٌة ال تتجاوز مئتً معدن فقط

 

 :األنظمة البلورٌة 

 

توجد المعادن فً أشكال بلورٌة مختلفة والبلورة عبارة عن جسم من وسط صلب متجانس التركٌب الكٌمٌائً 
وٌمكن تقسٌم . وٌحدها أسطح ومستوٌات طبٌعٌة تعرف باسم أوجه البلورة وتتمٌز بوجود عالقات تماثل معٌنة

والزواٌا البلورٌة  , ج  , ب , البلورات عادة إلى سبعة نظم بلورٌة وذلك على أساس أطوال المحاور البلورٌة أ 
α ,  β  ,  γ  , ًوالنظم البلورٌة السبعة ه: 

 

 :نظام المكعب  -1

 

 :أي إن.وٌمتاز هذا النظام بثالثة محاور بلورٌة متساوٌة ومتعامدة

 

 .وتمثل هذا النظام بلورة األلماس α =  β  =   γ = 90°,   ج  =  ب  =  أ  



 :نظام الرباعً  -2•

 

 :وٌمتاز هذا النظام بثالثة محاور بلورٌة متعامدة, المحوران األفقٌان متساوٌان والمحور الثالث رأسً وهو أطول وأقصر منهما, أي إن   •

 

 .وٌمثل هذا النظام الزٌركون α  = β   =  γ  = 90°ج  , ≠  ب  =  أ      •

 

 :نظام السداسً   -2•

 

درجة والمحور الرابع ° 120وٌمتاز هذا النظام بأربعة محاور بلورٌة , ثالثة منها أفقٌة ومتساوٌة ومتبادلة وتتقاطع فً زواٌا مقدارها    •
 :رأسً أطول أو أقصر منها وعمودي على مستواها, أي إن

 

 .وٌمثل هذا النظام بلورة البٌرٌل γ  = 120°,  °90≠  3أ =   2أ =   1أ•

 

 :نظام الثالثً -4•

 

 وهما متشابهان من حٌث عدد. وٌمتاز هذا النظام بأربعة محاور بلورٌة مثل النظام السداسً     •

 

 فً النظام الثالثً(  ج ) المحاور البلورٌة وكٌفٌة توزٌعها واالختالف الوحٌد بٌنهما هو أن المحور  •

 

 .وتمثل هذا النظام بلورة الكوراندوم. محور تماثل بٌنما فً النظام السداسً محور تماثل سداسً•

 

 :نظام المعٌنً القائم  -5•

 

 :وٌمتاز هذا النظام بثالثة محاور بلورٌة غٌر متساوٌة ولكنها متعامدة, أي أن     •

 

 .وتمثل هذا النظام بلورة الكبرٌت المعٌن γ  =  β =  α = 90°,  ج ≠ ب ≠  أ  •



 :نظام احادي المٌل  -6

 

لكن المحور مٌل على مستو المحورٌن  ب ج   عمودي على مستوى أ ،  (  ب ) وٌمتاز هذا النظام بثالثة محاور غٌر متساوي والمحور     

 :، أي أنج  ،  

 

 .وتمثل هذا النظام بلورة األورثوكلٌز ،  γ = α  = 90° ≠  β،  ج  ≠  ب ≠  أ  

 

 :نظام ثالثً المٌل -7

 

 :وٌمتاز هذا النظام بثالثة محاور بلورٌة غٌر متساوٌة وتتقاطع فً زواٌا غٌر متساوٌة أٌضاً، أي إن      

 

 .وٌمثل هذا النظام بلورة المٌكروكلٌن α ≠ β ≠ γ = 90°، ج ≠  ب ≠  أ  

 

 الخواص الطبٌعٌة للمعادن

 

إن نوع الذرات وترتٌبها الداخلً فً أي معدن ال ٌحددان شكله البلوري فقط ولكنهما ٌحددان أٌضاً خواصه الطبٌعٌة والكٌمٌائٌة      

وتعتبر الخواص . وٌمكن التعرف على المعادن إلما بواسطة فحصها بالعٌن المجردة أو إختبارات طبٌعٌة أو كٌمٌائٌة أو ضوئٌة. والضوئٌة

 :الطبٌعٌة مهمة جداً للتعرف على المعادن وٌمكن تقسٌمها إلى التالً 

 

 :الخواص البصرٌة    -1 

 

 (.التفلور والتفسفر)وهً مجموعة من الخواص التً تعتمد على الضوء مثل اللون والمخدش والشفافٌة والبرٌق والتضوء     

 

 :الخواص التماسكٌة    -2

 

وهً مجموعة من الخواص التً تتوقف على مقدار تماسك المعدن مثل الصالبة واالنفصام واالنفصال والمكسر وكذلك قابلٌة المعدن للسحب 

 .والطرق والتشكٌل



 :الوزن النوعً    -3

 

 .وتتوقف هذه الخاصٌة على كٌفٌة رص وترابط جزٌئات وذرات المعدن    

 

 :الخواص الحسٌة -4

 

 .وهً مجموعة من الخواص التً تعتمد على الحواس مثل الطعم والملمس والرائحة    

 

 :الخواص الحرارٌة -5

 

 .وهً الخواص  التً تعتمد على الحرارة مثل قابلٌة المعدن لالنصهار   

 

 .الخواص التً تعتمد على المغناطٌسٌة والكهربائٌة والنشاط اإلشعاعً للمعدن

 

 .الخواص التً تعتمد على الشكل البلوري للمعدن


