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 عنصر طبیعی به نسبت های بسیار متفاوت پراکنده شده اند . 88 ←در زمین 

 8  : عنصر فراوان زمین به ترتیب فراوانی عبارت اند از 

 

آلومـینیــوم  ←در ساختار پوسته   فراوان ترین فلزA l %( 1/8) 

 سـیلـسیم   ←فراوان ترین شبه فلزS i %( 7/77) 

 اکسیژن  ←فراوان ترین نا فلزO %( 6/66) 
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مواد طبیعی ، متبلور و جامدی 
که
 نیست کانی به شمار نمی آید .( چون جامد) آب ، ترکیب شیمیایی نسبتا پایداری دارند . ) مثل یخ ( ←

 از تجمع کانی ها سنگ ها ساخته می شوند . ←از اجتماع اتم ها به وجود می آیند 

 فراوانی آنها در همه جا یکسان نیست .

 فراوان ترند . (تبخیر شدید ) کم آبدر جای  ←کانی های محلول در آب 

 مثل اعماق زمین ←ایی که اکسیژن کم باشد فراوان انددر ج ←کانی هایی که با اکسیژن قابل ترکیب اند 

 

ها
ی 

کان
ل 

کی
ش

ش ت
رو

 

، شکل ظاهری ، رنگ و اندازه بسیار متفاوت اند . یک علت عمده ی آن ، مربوط به نوع کانی موجود در طبیعت ، از لحاظ ترکیب 0333

 چگونگی تشکیل کانی هاست .

 کوارتز و فلدسپات انجماد مواد مذاب

 تشکیل گوگرد در قله آتشفشان دماوند دن بخار ها در سطح یا شکاف های موجود در سنگ هاسرد ش

 تشکیل گچ و نمک از تبخیر شدید آب دریا تبخیر محلول های اشباع

ــاتی و ←از تجزیــه ی کــانی هــا ســنگ هــای آ ریــن  تخریب کانی های دیگر کــانی هــای رســی ا کربن

 حتی سیلیس به وجود می آید . 

 در اثر فشار و گرمای زیاد ا آنتراسیت به گرافیت تبدیل می شود . آمدن فشار و گرمای زیاد بر روی کانی های دیگر وارد

آنتراسـیت بـه گرافیـت تبـدیل مـی شـود نـه اینکـه گرافیـت بـه  فرار از اشتباه !

 آنتراسیت !

 

 روش های شناسایی کانی ها :  

 دیگر شناسایی های راه -7         خاکه رنگ و رنگ -6       نسبی چگالی -5        (کلیواژ ) رخ -6        جال -3        سختی -7      بلور شکل -1 

ــش -1
ل بل

ک
 ورــ

 چون تقریبا همه ی کانی ها متبلور هستند ، پس ذرات آنها دارای نظم درونی سه بعدی اند .

 درشت بلور  اگر بلور به حدی درشت باشد که با چشم دیده شود  درشت بلور

 ریز بلور اگر بلور ها با چشم دیده نشوند و فقط با میکروسکوپ دیده شوند  ریز بلور

 نهان بلور قابل مشاهده باشند  xاگر بلور ها به حدی ریز باشند که فقط با اشعه ی  نهان بلور

 مواد دیگر منیزیم پتاسیم سدیم کلسیم آهن آلومینیوم سیلسیم اکسیژن

 175 771 776 778 376 5 871 7777 درصد6464
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  می شوددرشت تر  ←صرف شده باشد بیشتری تشکیل یک بلور زمان  هر چه برای     اندازه ی بلور کانی ها به شرایط تشکیل آنها بستگی دارد 

  می شودریز تر بلور ← باشد  کمهرچه زمان تشکیل بلور                                                                                      

 استفاده برای شناسایی کانی ها ←تغییر ناپذیر است  زوایای بین سطوح مشابه در تمام بلور های یک کانی معین ا یکسان و 

 

 خراشیده شدن به وسیله ی سایر اجسام مقاومت کانی در برابر  سختی  -2

                         . به طرز قرار گرفتن اتم ها در شبکه ی بلورین و نوع پیوند های اتمی در کانی بستگی دارد 

از کربن ساخته شده اند الماس و گرافیت هر دو    مثال
ولی
سختی الماس از گرافیت بیشتر است  ←

چون
کربن در الماس  –نیروی پیوند بین اتمی کربن   ←

 قوی تر از گرافیت است .

  از مقیاس موس(M  o h s) . برای تعیین سختی کانی ها استفاده می شود 

 یبیـنی که ذرات ـشی حـموم ، مـاگه سنگ پارو بکشی روی کا   مثال  است . نرم ترت به آن بـسیله ی کانی دیگر خراش بردارد ا نسـهر کانی که به و

 سنگ پا نسبت به کاشی نرم تر است سنگ پا مونده روی کاشی ولی به کاشی هیچی نشده .پس می فهمیم که سختی کاشی بیشتر از سنگ پا است و 
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 به نحوه ی پیوند اتم ها در جهات مختلف بستگی دارد .  رخ-4

 متداد سطوحی ضعیف تر باشد ، کانی در آن جهت آسان تر می شکند .هر قدر قدرت پیوند اتمی در ا 

 ا ژیپس ا کائولن   (میکای سیاه )ا بیوتیت  (میکای سفید)مسکوویت  یک جهتی انواع رخ

 (ارتوکالز ا پالژیوکالز )فلدسپات  دو جهتی

 هالیت ا گالن زاویه ی قائم سه جهتی

 یتکلسیت ا دولوم زاویه ی غیر قائم

 الیوین ا کوارتز فاقد رخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب نور را جال گویند .توانایی کانی در منعکس ساختن ، عبور یا جذ  جال -3

 . هر قدر انعکاس و انکسار نور از سطح کانی و یا از سطح شکستگی آن زیادتر باشد ، جالی مشخص تر است 

 ( O7Fe 3(ا هماتیت ( (PbSا گالن  ( 7S Fe(نور مانند سطح فلز براق به خوبی منعکس می شود . مثل پیریت  فلزی انواع جال 

 چرب : تالک ا ژیپس الماسی                        هالیت ا الیوین ا انواع کوارتز            شیشه ای :  غیر فلزی 

                                              صمغی : کهربا  : کائولنخاکی 
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 با تقسیم کردن چگالی یک کانی به چگالی آب ا چگالی نسبی به دست می آید . : چگالی نسبی  -5

 . هر چه قدر اتم های سازنده ی کانی ها به هم نزدیک تر و فشرده تر باشند ا چگالی نسبی بیشتری خواهند داشت 

اس از گرافیت بیشتر است چگالی نسبی الم   مثال
چون
اتم های الماس به هم نزدیک تر و فشرده ترند و قدرت پیوند بین اتمی آنها از گرافیت بیشتر    ←

 775 – 375: ها سیلیکات نسبی چگالی                       675 : باریت نسبی چگالی                   775 : گالن نسبی چگالی                است .

 

  یکی از راه های شناسایی کانی هاست اما این قاعده کلی نیست . (رنگ پودر آن  ): استفاده از رنگ و رنگ خاکه  رنگ و رنگ خاکه -6

 ماالکیت در کوهی گوگرد الیوین عقیق آمتیست یاقوت فیروزه نام کانی

 سبز بی رنگ زرد (سبز)زیتونی قرمز بنفش قرمز آبی فیروزه ای رنگ

 

 گرافیت هماتیت مانیتیت پیریت طال ینام کان

 Au 7FeS 6O7Fe 3O7Fe C فرمول شیمیایی

 سیاه سیاه سیاه زرد طالیی زرد طالیی رنگ

 سیاه قهوه ای سیاه سیاه زرد رنگ خاکه

 

 راه های شناسایی دیگر : -7

  : ترد و شکننده بودن : گوگرد /طال ا مس چکش خواری 

  : ژیپس : در مقابل شعله به پودر سفید رنگ تبدیل می شود. /مقاوم در برابر گرما  :(ق نسوز طل )میکا واکنش در برابر گرما 

  :هالیت مزه( N a C l  : تلخ ( K C l )سیلویت  /:شور  (  

  :مانیتیت خاصیت مغناطیسی 

  : از تجزیه فلدسپات به دست می آید . (خاک چینی  )کائولن یا کائولینیت چسبیدن به زبان 

  (در صورتی که واقعاً چرب نیستند  ): گرافیت و تالک تماس با دست حالت چرب در 

  : کلسیت : واکنش با اسید کلریدریکH C l  دولومیت :  /سرد و رقیقH C l گرم و غلیظ 

  : نشان دهنده ی عنصری است که در ترکیب آن کانی وجود دارد رنگ شعله . 

  : ریزان ا دستگاه اشعه ی مانند میکروسکوپ پالاستفاده از وسایل آزمایشگاهیX ا میکروسکوپ الکترونی ا طیف سنج نوری 
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  دگرگونی های کانی -3                    رسوبی های کانی -2                  ماگمایی های کانی -1 :                 طبقه بندی کانی ها 

 آذرین( کانی های ماگمایی ) -1

و شکیل می دهند که از سرد شدن ماگما حاصل شده اند . با مطالعه ی ترکیب شیمایی سنگ های آ رین درصد وزن پوسته ی زمین را ت 55

است . کانی های ماگمایی به  اکسید های فلزی ، بخار آب و دیگر مواد فرارآتشفشان های فعال می فهمیم که ماگما یک ترکیب سیلیکاتی با مقداری 

 طبقه بندی می شوند . اغیر سیلیکات هو  سیلیکات هادو دسته ی 

را دارند و به خاطر منفی بودن  SiO)6( -6کوچکترین واحد سازنده ی سیلیکات ها به شکل یک هرم چهار وجهی است که بنیان   :الف( سیلیکات ها 

طوری به یکدیگر  و ... Mgا  Feا  Alمانند باید همدیگر را دفع کنند. بنابراین در ساختمان بلورین کانی ها ا این بنیان ها به وسیله ی یون های مثبت 

 پیوند داده شده اند که واحد سازنده ی بلور در مجموع دارای بار خنثی است .

 توانند در شبکه ی بلورین جابه جا شوند .اما شرایط زیر الزم است . یون ها می 

 C aبا  N aو   M  g    با  Fe←مثال (نباشد  %15اختالف شعاع یونی آن ها بیشتر از  )شعاع یونی نزدیک به هم داشته باشند  – 1

 این حالت تغییر مهمی را در ساختمان کانی به وجود نمی آورد .توجه :              نباشد .  1اختالف بار یونی آنها بیشتر از  – 7

 

  آن ارتباط دارد .چانچه کانی دارای عناصر  شیمیایی ترکیبرنگ کانی بهMg  وFe  این عناصر باشد ا به  فاقدمی شود ولی اگر  رنگ تیرهباشد ا

 .دیده می شود روشنرنگ 

 را حتما به  و شکل آنها را ساختمان سیلیکاتی کانی های مختلف

 خاطر بسپارید .
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 سیلیکات های تیره

 الیوین :        

 ( سیلیکات آهن و منیزیمFe , Mg  ) 

  فراوان است . آذرین تیرهدر سنگ های 

 بنابر این ورقه ورقه نمی شود . ردرخ ندا 

  دارد . شیشه ایجالی 

  است . سبز زیتونیرنگ آن 

  است .چهار وجهی منفرد ساختمان سیلیکاتی آن 

  پس الیوین و کوارتز به طور نا منظم می شکنند  ندارد رخهمانند کوارتز 

  تشکیل می شود ولی کوارتز در پایان سری  بووننش ها سری واک ابتدایالیوین و کوارتز هر دو جز سیلیکات ها هستند ولی الیوین در

 .واکنش های بوون انجام میشود. پس کوارتز و الیوین از نظر رنگ و دمای تشکیل و مقاومت در برابر هوازدگی متفاوت اند 

  گویند که به عنوان جواهر کاربرد دارد . زبرجدبه نوع شفاف و خوش رنگ الیوین 

 واد دیر گدازکاربرد الیوین : جواهر و م 

 پیروکسن : 

  سیلیکات آهن و منیزیم و کلسیم( Fe ,  M  g ,  Ca  ) 

  درجه 03رخ دو جهته با زاویه 

  زنجیری سادهساختمان سیلیکاتی  

  شکل است .منشوری  نام دارد که دارای بلور های اوژیتمهم ترین نوع آن 

 بیوتیت و  –بقیه : هورنبالند منظور از  )لور با بقیه فرق دارد . اوژیت فاقد آب تبلور در ساختار خود است پس در همراه داشتن آب تب

  (کائولن

 . (ترکیب  )والستونیت از پیروکسن ها است  

  به شکل )هردو دارای بلور منشوری شکل اند ولی بلور آمفیبول ها منشوری شکل و طویل است   =مقایسه ی بلور اوژیت و بلور آمفیبول

 (سوزن

 هر و به دست آوردن فلز های کمیابکاربرد پیروکسن : جوا 

 . جالی شیشه ای دارد 

 :آمفیبول

 کلسیم ، منیزیم و آهن آبدارند .  سیلیکات( Fe ,  M g ,  Ca  ) آبدار 

 . از مهم ترین آمفیبول ها ا هورنبالند است 

 . گلوکوفان نوعی آمفیبول است که در فشار زیاد و گرمای کم ساخته می شود 

  ی آمفیبول است . نوع (پنبه نسوز  )آزبست 

  زنجیری مضاعفساختمان سیلیکاتی . 

  درجه 023رخ دو جهته با زاویه 
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  چون دارای سیلیکاتFe ,  M g ,  Ca    عنصر مشابه اند . 3هستند ا پس با پیروکسن ها دارای 

  کاربرد آمفیبول: جواهر ا پارچه مقاوم در برابر آتش و مواد دیر گداز 

 و طویل  دارای بلور منشوری شکل ا بلوری 

 بیوتیت )میکای سیاه (

 سیلیکات  منیزیم ا آهن و پتاسیم آبدار( .آبدارFe , M g, K  ) 

  یعنی به آسانی ورقه ورقه می شوند .ساختمان سیلیکاتی ورقه ای . 

 رخ یک جهته دارند یعنی در یک جهت قدرت پیوند اتمی ضعیف است و در آن جهت راحت تر 

 می شکند . 

  سفید عالوه بر رنگ در ترکیب شیمیایی نیز متفاوت اند .میکای سیاه و میکای 

 . جالی شیشه ای دارد 

 شکل بلور : پولکی 

 سیلیکات های روشن

 مسکوویت )میکای سفید ( 

  سیلیکات آلومینیوم و پتاسیم آبدار(K ,  Al  (آبدار 

  دارند مثل بیوتیت ورقه ایساختمان سیلیکاتی 

  رخ یک جهتهدارای 

 د ولی ورقه های نازک آنها بی رنگ است .رنگ سفید تا بور دارن 

  در فرمول خودSi  ندارد .  

  (همانند آزبست  )کاربرد مسکوییت : در صنایع تولید محصوالت نسوز و عایق حرارتی  

  است  شیشه ایجالی بیوتیت و مسکوییت هر دو. 

 فلدسپات

  فراوان ترین کانی سازنده پوسته زمین 

  شوند .در اکثر سنگ های آ رین یافت می 

 ( 03رخ دو جهته با زاویه قائم ) درجه 

 . گوناگونی مختلف دارند 

  دارند . داربستیساختمان سیلیکاتی 

 در تولید چینی و کاشی سرامیک کاربرد دارند 

  فلدسپات هادر همه ی Si  04O4Si2AlK                        وجود دارد .        

 . دو نوع هستند 

 8O3KAlSi2 )عناصر سازنده شبیه مسکوییت است جز اینکه ارتوکالز آبدار نیست      K , Al:   ارتوکالز   

 (  49پالژیوکالز جالی غیر فلزی دارد ) خرداد  )     Al , Na , Ca:  پالژیوکالز   
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 کوارتز

  2SiO 

 ساخته شده است .اکسیژن و سیلسیم  تنها کانی سیلیکاتی که از 

  ایشیشه جال 

  بستیدار ساختمان سیلیکاتی 

 مثل الیوین.رخ ندارد . 

  چون رخ ندارد قدرت پیوند اتمی در همه جهات در اثر ضربه به طور نامنظم می شکند 

  ( در کوهی )است  بی رنگدر حالت خالص 

  ( 7مقیاس موس  )دارد  باالییسختی 

 . به علت سختی باال می تواند روی شیشه خط بیاندازد 

  (همانند گارنت  )برد کوارتز : در تهیه وسایل نوری و الکتریکی ا ساخت ساعت های دقیق ا شیشه  و جواهر و تهیه کاغذ سمباده کار 

  نام دارد .آمتیست که یک کانی قیمتی است کوارتز بنفش 

  انجام می شود . بوونسری واکنش های  پایاندر 

  است مقاومدر برابر هوازدگی 

 59% است . ماسه سنگ کوارتز 

  در شیشه سازی بیشتر استفاده می شود . سیلیساز رگه های 

  بی رنگرنگ خاکه کوارتز 

  است . صدفینوع شکستگی کوارتز ا 

  است . آذریناز کانی اصلی سنگ های 

  ان اند.با یکدیگر تفاوت داشته باشند ولی در زوایای بین سطوح ا سختی و نوع شکستگی یکس است ممکنبلور ها کوارتز از جهت رنگ 

  ( 57سراسری خارج از کشور )به هم شباهت دارند .  (رخ )الیوین و کوارتز در نحوه ی پیوند اتمی در جهات مختلف 

 نوعی کوارتز است و سنگ قیمتی به حساب می آید . عقیق 

 
 

  غیر سیلیکات ها
  در سنگ های آ رین یافت می شوند . میزان بسیار کمتریدر مقایسه با سیلیکات ها به 

 . به آنها کانی های فرعی نیز گویند 

 شامل : فسفات  ها ا سولفات ها ا سولفید ها ا اکسیدها  و چند عنصر آزاد مثل طال اگوگردا مس 

 آپاتیت
  فلوئوریا  کلربا کمی  کلسیمفسفات   

  در مقیاس موس 5سختی 

  فسفر دار و اسید فسفریک کود های شیمیاییدر تهیه ی         
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  فیروزه
 

 فسفات ی نوع 

 رنگ آبی فیروزه ای 

  ) بهترین نوع آن حوالی نیشابور از داخل سنگ های آتش فشانی ) آذرین بیرونی

 استخراج می شود .

 کاربرد : جواهر سازی 

 

 باریت
 

  یافت می شود . سولفات باریمبه صورت رگه های معدنی با ترکیب 

 (نه سختی !!!!  ) ( 5/6 )باال  چگالی  رد پس وزن آن نیز زیاد است .چون چگالی زیاد دا 

 رنگ سفید یا خاکستری روشن 

  (به صورت پودر )در ترکیب گل حفاری چاه های نفت و گاز 

 . در اکثر معدن سرب و روی به صورت ناخالصی وجود دارد 

  مستقل دیده می شود  کانساربه عنوان نوعی 

 ترکیب خود  کلسیم ندارد . در 

 پیریت
 

 7FeS  (  سولفید آهن)  

 وان ترین سولفید فلزی است که در پوسته ی زمین یافت می شود .بلور های آن اغلب مکعبی شکل اند .فرا 

  و بسیار شبیه به طال است . فلزیجالی پیریت 

  سیاهرنگ خاکه 

 در اغلب معادن در ترکیب با سایر کانی ها یافت می شود . پیریت 

 . رنگ پیریت زرد است ولی رنگ خاکه آن سیاه است 

 ای رسوبی :کانی ه

مواد تخریب شده حاصل از سنگ های آذرین ، رسوبی و دگر گونی توسط آب های جاری به حوضه های رسوبی می روند و در آنجا ته نشین می 

 شوند و سنگ رسوبی ایجاد می کنند به همین علت در سنگ های رسوبی بسیاری از کانی های سنگ های آذرین و دگرگونی را نیز می توان یافت .

 فراوان ترین کانی رسوبی                        کانی رسی

 سایر کانی ها مهم رسوبی                    کربنات ها ، کلرید ها و بعضی از سولفات ها

 

 

 



                   مهرداد نوری زاده                                                                                               جمع بندی زمین شناسی                  
11 

 کانی رسی

  در اثر هوازدگی شیمیایی ایجاد می شوند . (فلدسپات ها  )سیلیکات ها  ازبعضی از تجزیه ی شیمیایی 

 بلورند. نهان 

 . همراه با مواد آلی گیاهی و جانوری و بعضی از باکتری ها خاک را می سازند 

 . بسیار ریز دانه اند 

              فلدسپات  +آب   +کربن دی اکسید       کائولن                    +سیلیس   +کربنات پتاسیم 

 0CO2+ K 2OSi6+  6(OH)5O2Si2Al                     2O + CO2H2+  8O0KAlSi2 

  ایجاد می شود کائولناز تجزیه ی فلدسپات ها . 

 .  آب کربن دی اکسید دار موجب تخریب بسیاری از سیلیکات های سنگ های آ رین و تبدیل آن به خاک می شود 

 . کائولن ساختمان سیلیکاتی ورقه ای دارد . چون نوعی کانی رسی می باشد 

 یکاتی ورقه ای دارند .بیوتیت ا  مسکوویت و کائولن ساختمان سیل 

  کانی کائولن و مسکوویت می توان این عبارات را به کار برد: 7برای هر 

 دارای رخ یک جهته اند . ( 3از کانی های سیلیکاتی اند                     ( 7دارای آب تبلورند            (1

 بدار وجود دارد .در ترکیب کائولن پتاسیم وجود ندارد ولی در ترکیب مسکوویت پتاسیم آ 

 .دلیل اهمیت کانی های رسی : ایجاد خاک و استفاده از آن در کشاورزی و مصالح ساختمانی 

 . کائولن همانند فلدسپات ها در صنعت چینی سازی و کاشی سازی استفاده می شود 

 . کائولن به زبان می چسبد 

  کربنات ها

  کلسیت -1

 0  فرمول آن O C Ca 

 ی و مرمرکانی اصلی سنگ های آهک 

  جهتی با زاویه ی غیر قائم دارد . بنابر این در اثر ضربه به صورت قطعات متوازی السطوح در می آید . 3رخ 

  باH C l . خنک و رقیق به راحتی می جوشد و گاز کربن دی اکسید آزاد می کند 

 . جالی آن شیشه ای است 

  دارد . 0سختی 

  کانی اصلی سنگ های آهکی و مرمر 

 دولومیت-2

 ۲)3 O g(C  aM C   .  (کربنات مضاعف کلسیم و منیزیم )فرمول آن است 

 . از بسیاری جهات به کلسیت شبیه است 

  روش تشخیص کلسیت با دولومیت این است که دولومیت باHC l  سرد و رقیق واکنش نمی دهد ولی کلسیت واکنش می دهد همچنین تنها

H C lپودر دولومیت با   واکنش می دهد .  

  شیمیایی کربناتی دارد .ترکیب 

 . جالی شیشه ای دارد 

  جهتی با زاویه ی غیر قائم دارد . 3رخ 
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 کلرید ها

  و ته نشین شدن الیه هایی از رسوبات تبخیری یا  (کوالبی )نتیجه ی تبخیر آب دریا ها یا دریاچه ها در حوضه های بسته

 (مانند نواحی مرکزی و جنوبی ایران  ) .  شیمیایی  . این نمک ها در دریاچه های نواحی گرم رسوب می دهند

  هالیتNaCl  از مهم ترین و فراوان ترین کلرید هاست .   

  هالیت مزه شور دارد. 

  جهتی با زاویه قائم  3رخ 

  (مثل پیریت )بلور مکعبی شکل 

  5/7سختی 

 کاربرد : نمک خوراکی 

 سولفات ها

 .معموال همراه کلرید ها در رسوبات تبخیری وجود دارند 

  : سولفات کلسیم ( 7سولفات سدیم                 ( 1مهم ترین انواع سولفات 

  .(سولفات کلسیم آبدار و سولفات کلسیم بدون آب  )سولفات کلسیم انواع مختلفی دارد 

 0- سولفات کلسیم بدون آب 

 .به آن انیدریت گویند 

   6فرمول شیمیایی آنCaSO 

  (الیه ای   )شکل بلور : ورقه ای 

 : شیشه ای جال 

 . بلور هایی به شکل قوطی کبریت دارند 

 2- سولفات کلسیم آبدار 

 . ژیپس یا گچ نامیده می شود 

  6 فرمول شیمیایی آن O S a .C O7 H7 

  7سختی در مقیاس موس  (خط بر می دارد  ناخن با)  ←

  بلورهای آن به آسانی ورقه ورقه می شود. ←رخ یک جهته دارند 

 ت می شود.در اکثر نواحی ایران یاف 

 ظور تبخیر قسمتی  از آب تبلور آن: حرارت دادن ژیپس در کوره به صورت اندک به منروش تهیه گچ بنّایی

 کانی های دگرگونی

 بر اثر فشار الیه های فوقانی   – 1  

 دمای زیاد موجود در قشر زیرین پوسته یا مجاورت با توده های ماگمایی – 2  

 های سلیکاتی جز کانی  ←گارنت ) گروناها ( 
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 گارنت -1

 انواع گارنت

  : پس از تراش و صیقل در جواهر سازی استفاده می شود.شفاف 

  : ( 55سراسری  ) ودر تهیه کاغذ سمباده از آن استفاده می شود. ( 775 )سختی زیاد دارد کدر  

 .گارنت به رنگ های مختلف یاقوتی اسبز ا سیاه در سنگ های دگرگون یافت می شود 

 راف کوه الوند به صورت بلورهای نسبتا درشت دیده می شود.در اط 

 گرافیت -2

 .بیشتر منشا زیستی دارد 

 .مثل الماس از کربن خالص تشکیل شده است 

  است. 19ولی درجه سختی الماس  1درجه سختی گرافیت 

 .گرافیت با ناخن هم خط برمی دارد. و بسیار نرم است 

 گ به وجود می آید.از دگرگون شدن بعضی از انواع  غال سن 

 جال : چرب 

 کاربرد گرافیت :

 زغال دینام الکتروموتورها        (3ساختن مدار                    (7در صنایع فیزیکی و شیمیایی                 ( 0  

 کم کننده سرعت نوترون در راکتور های هسته(6  

 کنند. جایگزین روغن در ماشین هایی که حرارت زیاد تولید می (5  

 

  کاربرد کانی ها :

 کانی های قیمتی -1

 علت قیمتی و نیمه قیمتی بودن کانی ها :

 رنگ (1

 جال (7

 شکل ویژه بلور (3

 سختی زیاد (6

 .کانی های قیمتی و نیمه قیمتی را بعد از برش و صیقل می توان به عنوان جواهر به کار برد

 مثال :

                 .الماس و زمرد که بسیار کمیابند 

 ن بلور های کامل و نیمه کامل مثل بعضی از سیلیکات هاداشت 
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  برخی از کانی های قیمتی:
 

 آمتیست  – 1
  کوارتز بنفش 

  (همانند الیوین )کوارتز رخ ندارد 

  ساختمان سیلیکاتی ورقه ای دارد.  

 . کوارتز در پایان سری واکنش های بوون تشکیل می شود 

  اوپال(O7 H.n7 OiS )  ← * سختی آن از کوارتز کمتر است . *                    .متبلور نیست 

 . اوپال و آمتیست هردو اکسیدند 

 . آمتیست و زبر جد در نحوه ی پیوند اتم ها در جهات مختلف مشابه هم هستند زیرا رخ ندارند 

  کامالً با هم تفاوت دارند . از نظر رنگ  ا ترکیب شیمیایی ا شکل بنیان و زوایای بین سطوح مشابه (الیوین  )آمتیست و زبرجد 

 

 کرندوم – 2
  3فرمول شیمیایی آنO7Al 

 جزء غیر سیلیکات ها 

  5سختی در مقیاس موس ←  

 . اگر متبلور و رنگی باشد نوعی جواهر است 

 . به رنگ های مختلف دیده می شود 

 . نوع قرمز کرندوم را یاقوت گویند 

   ترکیب شیمیایی یاقوت اکسید آلومینیوم(3 O7Al  ) ست .ا 

 . در ترکیب شیمیایی یاقوت آلومینیوم به کار رفته است 

  . ترکیب شیمیایی آلومینا و یاقوت یکسان است(3 O7Al  )  ←   هردو جزء غیر سیلیکات ها 

 کاربرد : جواهر سازی 

 الماس  – 3
 کیلو متری تحت فشار و گرمای فوق العاده زیاد 159در عمق بیش از شرایط تشکیل :       

لماس را معموال در نقاطی از زمین می توان یافت که سنگ های مذاب توسط گازهای فوق حرارت معمولی به قسمت های سطحی زمین ا: نکته

 رانده می شوند و الماس را به همراه می آورند .

  19سختی در مقیاس موس ←  

 جال : الماسی 
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  کانی ها و تاریخچه ی گذشته ی زمین-2
 ی از وقایع گذشته زمین شناسان از کانی استفاده می کنند.برای درک و فهمیدن بعض

 علت                                    کانی

 وجود دریاچه های گرم و کم عمق در گذشته و تبخیر  فراوان درآن زمان ها  ←کانی فراوان نمک و گچ 

 د       فقط در شرایطی که فشار زیاد و گرما کم باشد تشکیل می شو  ←گلوکوفان 

, Fe )سیلیکات   ←نوعی آمفیبول  ←گلوکوفان      M  g ,  Ca  ) آبدار                 

 (سوزنی )بلور آمفیبول ها منشوری شکل و طویل  *        

 ر هالیت و ژیپس وجود دارد ا نشانه ای بر این است که این محل در گذشته دارای دریاچه های کم عمق و تبخیکه در منطقه ای : نکته

 در نتیجه فشار محل تبخیر آنها تقریبا یکسان است . ←فراوان در آن زمان هاست . 

 کانسنگ ها : -3

 کانسگ یا سنگ معدن ماده ای است که به منظور بهره بهرداری از فراورده های ارزشمند معدنی استخراج و پاالیش می شود.  ← کانسنگ

 کانسگ از دو بخش تشکیل شده است : 

 کانه یا کانی های ارزشمند -1                                                  

 باطله یا کانی های بی ارزش -7                                                 

  کانه : هماتیت      ←در کانسنگ آهن   :مثال( 3O7Fe  )  . و بقیه کانی های همراه آن باطله هستند 

  است . ه ایقهورنگ خاکه هماتیت 

 رنگ هماتیت سیاه است 

 جالی هماتیت فلزی است 

 . هماتیت جز اکسید هاست 

 به محلی که در آن یک یا چند کانسنگ استخراج می شود . ← کانسار 

 

 علل مقرون به صرفه بودن استخراج یک کانسار

 نسبت باالی کانه به باطله   (1

 نوع کانی های ارزشمند     (7

 ای عملیات استخراجپایین بودن هزینه ه (3
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 مسئله ی آزبست

 . امروزه آزبست به مسئله ی جدی تبدیل شده است و در بعضی از کشور ها هرگز اجازه استفاده نمی دهند 

 آزبست :
  . به آن پنبه نسوز گویند 

 . به کانی نا مهربان معروف است 

 درونی است . سنگ آ رین و در واقع نوعی ماگما سیلیکاتی حاصل از کانی یک 

 . دارای الیاف انعطاف پذیر است 

  دارد . (الیافی )آزبست ساختمان ورقه ای ندارد و فقط حالت رشته رشته 

 . به صورت رشته ای و الیافی است . دلیل آن هم به نحوه ی پیوند های اتم در جهات مختلف بستگی دارد 

  نمی کند .و گرما و الکتریسیته را به خوبی هدایت   ( مثل میکا )الیاف آزبست به آسانی نمی سوزد 

  تهیه پارچه و ورقه –تهیه لنت ترمز  –تهیه پوشش ضد آتش  –عایق بندی ← کاربرد 

 خطرات آزبست

یی و جذب توسط سلول های جدار کیسه های هوا ←ورود به شش ها همراه با تنفس  ←شناور ماندن در هوا  ←باز شدن تارهای آزبست از یکدیگر 

 سرطان شش ها و بیماری تنفسی شدید  ←رسوب در آنها و تبدیل آنها به سلول سرطانی 

 

 

 

Telegram    @mehrdadns 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%AF%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%AF%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C%D9%86

