
الرابعةاحملاضرة 

علم األرض

Geology (Earth Science)

Mineralogyعلم المعادن 
Mineral Groups



Mineral Groupsمجموعة المعادن

ظمى من الجدير بالذكر أن ثمانية عناصر فقط هي التي تتكون منها الغالبية العمن 

.  من القشرة القارية( بالوزن)في المائة 98المعادن المكونة للصخور وتمثل أكثر من 

,  وديوم الص, الكالسيوم , الحديد , االلمنيوم , السليكون , كسجين واألهيهذه العناصر

.  األرضكوكبقشرة العناصر األكثر شيوًعا في هذه ,  المغنيسيوم , البوتاسيوم 

اللبنة "كيل يتحدان بسهولة لتشو السليكونكسجين واألعالوة على ذلك فإن عنصري

800وهناك .ضيةرقشرة االالمكونة للالصخوراألكثر شيوًعا بين معادن" األساسية

معادن من %90نوع من المعادن السيلكاتية المتوفرة بالطبيعة وهي تشكل بمجموعها 

.القشرة األرضية

O = 46.6 %

Si = 27.7 %

A l= 8.1 %

Fe = 5 %

Ca = 3.6 %

Na = 2.8 %

K = 2.6 %

Mg = 2.1 %

Others = 1.5 %
Total = 100%





:تصنف المعادن كيمياويا الى الطوائف التالية•

مثل الذهب (: Native elements)المعادن العنصرية -1
(Au ) الكبريت ،(S ) الماس ،(C) الكرافيت ،(C) الحديد ،
(Fe) البالتين ،(Pt) , الفضه(Ag.)

، ( Fe2O3)مثل الهيماتايت (: Oxides)األكاسيد -2
، الروتايل (Al3O3)، الكورندم ( Fe3O4)المغنيتايت 

(TiO2) الكرومايت ،(FeCr2O4) الكاسيترايت ،.

، ( PbS)مثل  الكالينا :(Sulfides)الكبريتيدات -3
، (CuFeS2)، الجالكوبايرايت (FeS2)البايرايت 

(.ZnS)السفاليرايت 

التصنيف الكيميائي للمعادن



، (CaSO4.2H2O)مثل الجبس (: Sulfates)الكبريتات -4
(CaSO4)االنهايدرايت 

، الفلورايت ( NaCl)مثل  الهااليت : (Halides)الهاليدات -5
(CaF2. )

، (CaCO3)مثل الكالسايت : (Carbonates)الكاربونات -6
Ca,Mg)الدولومايت  (CO3)2) السيديرايت    ،(FeCO3)،
(.Cu2CO3(OH)2)الماالخايت 

مثل االباتايت (: Phosphates)الفوسفات-7
(Ca5(PO4)(F,Cl,OH)) ، ( ]التركواز)الفيروزCuAl6(PO4) 

(OH)8.4H2O]

مثل  (: Silicates)المعادن السليكاتية-8

SiO2، الكوارتز 2SiO4(Mg, Fe)االوليفين 





:تصنيف طائفة المعادن السليكاتية•

في تعتبر المعادن السليكاتية هي األكثر أهمية وشيوعا•
من %( 90)القشرة االرضية حيث تصل نسبتها اكثر من 

معادن القشرة االرضية، ويعود السبب في ذلك الى ان
%(  75)عنصري االوكسجين والسليكون يكونان بحدود 

من حجمها، %( 95)من وزن القشرة االرضية، وحوالي 
ى وتضم هذه الطائفة عددا من المجاميع تحتوي جميعها عل

افة الى السليكون واالوكسجين في صيغها الكيمياوية باالض
.  عناصر فلزية اخرى

:وتقسم الى مجموعتين•

 Ferromagnesian)سليكاتية فيرومغنيسية معادن / 1
Silicates : ) لكوهي معادن سليكاتية يدخل في تكوينها



.من عنصري الحديد والمغنيسيوم

-Non)سليكاتية غير فيرومغنيسية معادن / 2
Ferromagnesian Silicates :) وهي المعادن السليكاتية

.  التي ال تحتوي على عنصري الحديد والمغنيسيوم

كل شوحدة البناء االساسية في المعادن السليكاتية هوان 

ذرة سليكون واحدة واربع ذرات هرمي رباعي مكون من 

االوجه رباعيمرتبة بشكل هندسي وبلوري يسمى اوكسجين
:كما في الشكل التالي(Silica Tetrahedron)المنتظم 







رق ان طريقة ترابط مجسمات رباعي االوجه مع بعضها البعض تكون بط
ست مختلفة ومنها تتكون المجاميع المتنوعة من المعادن السليكاتية وهي

:مجاميع تركيبية وتشمل

تتكون من رباعيات سطوح سليكاتية: Nesosilicatesالنيسوسيليكات / 1
حديد منفصلة ومنعزلة وترتبط ببعضها عن طريق ايونات موجبة مثل ال

.والمغنيسيوم

تتكون من ازواج من رباعيات : Sorosilicatesالسوروسيليكات / 2
ل زوجين، السطوح السليكاتية تكونت من اقتسام ايون اوكسجين واحد بين ك
م وترتبط ببعضها البعض عن طريق ايونات موجبة مثل المغنيسيو

.والكالسيوم

تتكون من حلقات مغلقة مؤلفة من : Cyclosilicatesالسايكلوسيليكات / 3
يوني ثالث او اربع او ست رباعيات سطوح سليكاتية تتكون من اقتسام ا

ن طريق اوكسجين من كل رباعي سطوح وترتبط الحلقات ببعضها البعض ع
.ايونات موجبة



:تقسم الى : Inosilicatesاآلينوسيليكات / 4

تتكون من اقتسام : Single chain structureمتصلة واحدة سلسلة •
عن ايوني اوكسجين من كل رباعي سطوح وترتبط السالسل ببعضها

.طريق ايونات موجبة

تتكون من : Double chain structureسلسلة مزدوجة متصلة •
متناوبة بصوةسلسلتين ويكون كل ايوني وثالث ايونات من االوكسجين 

السلسلتين مقتسمة من رباعيات السطوح، ويكون الفراغ السداسي الناتج بين
(.-F)او الفلور ( -OH)مالئما لدخول ايونات الهايدوكسيل 

صفيحة مستمرة من رباعيات : Phyllosilicatesالفيلوسيليكات / 5
ي كل رباعي السطوح السليكاتية تتكون من اقتسام ثالث ايونات اوكسجين ف

.سطوح

تتكون من بناء هيكلي كامل في : Tectosilicatesالتكتوسيليكات / 6
يه جميع االتجاهات الثالث لرباعيات السطوح السليكاتية حيث تقتسم ف

.ايونات االوكسجين االربع في كل رباعي سطوح







امثلة على المعادن غير السيلكاتيه



امثلة على المعادن السيلكاتيه


