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 Hydroxide mineralsمجموعة معادن االكاسٌد المائٌة 

تتمٌز معادن هذه المجموعة باحتوائها على مجموعة الهٌدروكسٌد او جزٌئات الماء فً التركٌب الكٌمٌائً   

وهذا ٌؤدي الى ضعف الرابطة الكٌمٌائٌة فً التركٌب الذري لذلك تتمٌز هذه المعادن بصالبة اقل من 

المعادن االوكسٌدٌة وذلك  وغالبا ما تنشأ على حسابالمعادن االوكسٌدٌة ، وزنها النوعً منخفض نسبٌا

 عندما تتعرض لعوامل التجوٌة . وفٌما ٌلً وصف الهم معادن هذه المجموعة :

 MnO(OH)   Manganiteمانكانٌت 

 

الصفات البلورٌة : ٌتبلور فً نظام احادي المٌل والبلورات منشورٌة ومخططة طولٌا والتوائم شائعة كما 

 .ٌوجد المعدن فً هٌئة عمدانٌة او لٌفٌة 

 

،  4الخواص الطبٌعٌة : اللون اسود او رصاصً فاتح ، المخدش بنً غامق معتم ، البرٌق فلزي ، الصالبة 

 ، ٌوجد تشقق واضح. 4.3الوزن النوعً 

 التركٌب الكٌمٌائً : ٌحتوي المعدن على

  Manganese     62.47 %  Mn                                      89.76 % Mn2O3 

   Hydrogen        1.15 %      H                                        10.24 % H2O 

   Oxygen           36.39 %      O 

                                    _____                                            ________ 

                                    100.00% = TOTAL OXIDE                        100.00%  

الصفات الممٌزة : ٌتمٌز المعدن باللون االسود والبلورات منشورٌة ، بتسخٌن مسحوق المعدن فً انبوبة 

 مغلقة تتكون قطرات ما عند الطرف البارد لالنبوبة.
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الى بٌرولوساٌت، اهم مناطق  التواجد فً الطبٌعة : ٌوجد مختلط مع معادن المنغنٌز االخرى وٌتحلل بسهولة

 تواجده هً المانٌا وانكلترا واجزاء من الوالٌات المتحدة.

 Goethite   (FeO.OH)جوثٌت 

الصفات البلورٌة : ٌتبلور فً نظام المعٌنً القائم ، البلورات منشورٌة ولكنها نادرة وغالبا ٌوجد المعدن 

 اعٌة.ستالكتٌتٌة ، لٌفٌة او شععلى هٌئة كتلٌة ، كلوٌة ، 

 

الخواص الطبٌعٌة : اللون اصفر بنً او بنً داكن ، المخدش اصفر بنً ، البرٌق ماسً فً االنواع 

 به تشقق واضح. 4.37الوزن النوعً   5.5 – 5المتبلورة وحرٌري فً االنواع اللٌفٌة ، الصالبة 

 التركٌب الكٌمٌائً : ٌحتوي المعدن على 

Iron                  62.85 %      Fe                           89.86 % Fe2O3 

   Hydrogen         1.13 %        H                            10.14 % H2O 

   Oxygen             36.01 %  O 

             ______                                ______                             

                            100.00%                               100.00 % = TOTAL OXIDE   

   

الصفات الممٌزة : ٌتمٌز المعدن عن الهٌماتٌت بواسطة المخدش ، بالتسخٌن فً انبوبة مغلقة تتكون قطرات 

 البارد من االنبوبة وتتبقى مادة مغناطٌسٌة. فماء فً الطر

التواجد فً الطبٌعة: الجوثٌت من المعادن الشائعة فً الطبٌعة حٌث ٌنتج من تأثٌر عوامل التجوٌة على 

معادن الحدٌد وقد تساعد بعض الكائنات الحٌة على ترسٌب المعدن من مٌاه البحٌرات والمستنقعات وٌسمى 

Bog iron ore  تحلل صخور السربنتٌن  كما فً السوٌد كما ٌتواجد المعدن فً الرواسب المتبقٌة من

 والصخور الفوق قاعدٌة الغنٌة بالحدٌد خصوصا فً المناطق االستوائٌة كما فً اسبانٌا وكوبا.
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 )اكاسٌد المنٌوم مائٌة(  Bauxiteبوكسٌت 

البوكسٌت لٌس له تركٌب كٌمٌائً محدد فهو عبارة عن خلٌط من اكاسٌد االلمنٌوم المحتوٌة على نسب 

تالً فهو لٌس معدن بالمعنى المعروف ولكنه اقرب الى الصخور وضم الى المعادن متغٌرة من الماء وبال

 الهمٌته كخام لاللمنٌوم.

ة تشبه البازالء وقد تتالحم هذه الحبٌبات على هٌئة كتل وٌوجد البوكسٌت على هٌئة حبٌبات صغٌرة كروٌ

 – 2والوزن النوعً من    3 – 1كما ٌوجد اٌضا فً هٌئة ترابٌة طٌنٌة الشكل وتتراوح صالبتها من 

 ، الون ابٌض او رصاصً او اصفر او احمر.  2.25

 

الصفات الممٌزة : تتمٌز رواسب البوكسٌت بنسٌجها البازالئً ، غٌر قابل لالنصهار .الٌذوب فً االحماض 

ت ، بالتسخٌن فً انبوبة مغلقة تتكون قطرات ماء ، ٌكتسب لونا ازرق عندما ٌبل بمحلول نترات الكوبل

 وتسخن على مكعب الفحم.

التواجد فً الطبٌعة : رواسب البوكسٌت ذات نشأة ثانوٌة تتكون فً المناطق االستوائٌة نتٌجة تحلل الصخور 

الحاوٌة لاللمنٌوم. عندما تتعرض هذه الصخور لعوامل التجوٌة مدة طوٌلة تتفتت وتنقل االكاسٌد القلوٌة 

(K2O,NaO)  والسلٌكاSiO2  فً حٌن تتبقى اكاسٌد االلمنٌوم المائٌة على شكل رواسب متبقٌة

Residual deposits  على سطح الصخر االصلً وقد تنتقل اكاسٌد االلمنٌوم على هٌئة غروٌة ثم ٌعاد

 ترسٌبها مرة اخرى على شكل بازالئً.

ٌسٌا ، روسٌا ، المجر ، ، جاماٌكا ، اندون بفرنسا   Bauxتوجد رواسب البوكسٌت بكمٌات كبٌرة فً اقلٌم 

 واجزاء من الوالٌات المتحدة.

 Halide mineralsمعادن الهالٌدات 

ٌود( وتتمٌز ذرات  –فلور  –بروم  –الهالٌدات هً مركبات العناصر الفلزٌة مع الهالوجٌنات ) كلور   

حد بذرات فلزٌة الهالوجٌنات بانصاف اقطار كبٌرة وتحمل شحنة واحدة سالبة سهلة االستقطاب . وعندما تت

ذات انصاف اقطار كبٌرة ومنخفضة التكافؤ مثل الصودٌوم والبوتاسٌوم والكالسٌوم فان كال من الكاتٌونات 

واالنٌونات تعمل كأجسام كروٌة تقرٌبا وبالتالً فان تعبئتها داخل الفراغ البلوري ٌؤدي الى بلورات لها 

 تبلور فً النظام كامل التماثل وهو نظام المكعب.الذي ٌ  NaClاعلى تماثل ممكن . مثال ذلك الهاالٌت 
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ومعادن الهالٌدات تتمٌز برابطة اٌونٌة ولها صالبة منخفضة ودرجة انصهار عالٌة او متوسطة . كما انها 

ردٌئة التوصٌل للحرارة والكهرباء فً الحالة الصلبة فً حٌن محالٌلها جٌدة التوصٌل للكهرباء وتضم هذه 

 معدنا وفٌما ٌلً اهمها واكثرها انتشارا: 85المجموعة اكثر من 

 NaClهاالٌت 

الصفات البلورٌة : ٌتبلور فً نظام المكعب ، البلورات فً شكل المكعب ونادرا فً شكل ثمانً االوجه 

وغالبا ما ٌوجد فً الطبٌعة على هٌئة كتل حبٌبة متبلورة ذات تشقق مكعبً تعرف باسم الملح الصخري 

Rock salt . 

الطبٌعٌة : ابٌض او عدٌم اللون اذا كان نقٌا ، وقد ٌمٌل اللون الى االصفر او االحمر او االزرق او الخواص 

، الوزن النوعً  2.5البنفسجً تبعا لنوع الشوائب ، البرٌق زجاجً ، شفاف الى نصف شفاف ، الصالبة 

 ، تشقق مكعبً واضح ، المذاق ملحً . 2.16

 

% كلور ، وٌحترق عادة على شوائب من 7..6% صودٌوم ، 39.3على التركٌب الكٌمٌائً : ٌحتوي 

 كبرٌتات وكلورٌدات الكالسٌوم والمغنٌسٌوم ، وامالح المغنٌسٌوم تكسبه خاصٌة التمٌؤ.

الصفات الممٌزة : ٌتمٌز بالتشقق المكعبً والمذاق الملحً ، ٌحدث فرقعة عند تسخٌنه وٌكسب اللهب لونا 

لممٌز لعنصر الصودٌوم( . قابل للذوبان فً الماء وعند اضافة قطرات من نترات اصفرا فاقع ) لون اللهب ا

 الفضة للمحلول ٌتكون راسب ابٌض من كلورٌد الفضة ) الكشف الممٌز للكلورٌدات (.

الهالٌت من المعادن الشائعة حٌث ٌوجد على هٌئة طبقات سمٌكة ترسبت نتٌجة عملٌات التواجد فً الطبٌعة : 

، غلبا ما تتعاقب الرواسب الملحٌة مع   Lagonal environment  دة فً البٌئات الالكونٌةالتبخر الشدٌ

قدم وقد تدفن  ..2طبقات الجبس واالنهاٌدرٌت وٌتراوح سمك طبقات الملح من عدة اقدام الى اكثر من 

تعتبر الف قدم . وتوجد الرواسب الملحٌة فً كثٌر من بقاع العالم و 35على اعماق كبٌرة تصل الى 

 الوالٌات المتحدة من اكبر الدول المنتجة.

وهً عبارة عن طبقات ملحٌة  Salt domesوٌستخرج الملح اٌضا من التراكٌب المسمات بالقباب الملحٌة 

دفعت على اعماق كبٌرة واكتسبت مرونة من تأثٌر الحرارة والضغط الواقع علٌها مما ٌجعلها تتجمع على 

على الطبقات التً تعلوها وتسبب تقوسها الى االعلى ، وقد تثقب هذه االجسام هٌئة كتلٌة كبٌرة تشكل ضغط 

الملحٌة طبقات الصخور العلٌا محاولة الصعود الى االعلى  النها اقل كثافة من الصخور االخرى وتقع 
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المانٌا اهمٌة هذه القباب الملحٌة فً كونها مصائد هامة للرواسب البترولٌة وٌوجد العدٌد من هذه القباب فً 

 وروسٌا واسبانٌا واٌران.

 (KCl)سٌلفاٌت 

الصفات البلورٌة : ٌتبلور فً نظام المكعب ، البلورات مركبة من مكعب وثمانً االوجه وغالبا فً هٌئة 

 كتل حبٌبٌة متبلورة ذات تشقق واضح.

االحمر تبعا الخواص الطبٌعٌة : عدٌم اللون او ابٌض وقد ٌظهر بالوان اخرى مثل االصفر واالزرق او 

، شفاف عندما ٌكون نقً ، به تشقق مكعبً  1.99، الوزن النوعً ،  2لنوع الشوائب الموجودة ، الصالبة 

 واضح ، المذاق ملحً مر ، سرٌع الذوبان فً الماء.

 

% كلور ، وعادة ما توجد معه شوائب من 47.6% بوتاسٌوم ، 52.4التركٌب الكٌمٌائً : ٌحتوي على 

 ٌوم .كلورٌد الصود

 الصفات الممٌزة : ٌتمٌز السٌلفاٌت بالمذاق المر كما انه ٌلون اللهب بلون بنفسجً ) ممٌز للبوتاسٌوم (.

التواجد فً الطبٌعة : ٌتواجد السٌلفاٌت تحت نفس ظروف تواجد معدن الهالٌت ولكنه غٌر شائع االنتشار 

ت فً المحلول المشبع وال ٌترسب اال بعد تبلور ونظرا لدرجة الذوبان العالٌة المالح البوتاسٌوم ٌبقى السلفاٌ

الهاالٌت ز ٌوجد المعدن فً هٌئة متبلورة مختلطا مع الرواسب الملحٌة فً منطقة ستاسفورت بالمانٌا كما 

 ٌوجد اٌضا فً اجزاء من الوالٌات المتحدة وروسٌا وكندا.

 Ceragyrite   (AgCl)سٌرارجٌرٌت 

المكعب ، البلورات ذات هٌئة مكعبٌة ولكنها نادرة وٌوجد عادة فً  : ٌتبلور فً نظام البلورٌةالصفات 

 اشكال كتل تشبه الشمع.

البنفسجً عندما ، ٌتغٌر بسرعة الى البنً المائل الى  لؤلؤي رمادي او اللون عدٌمالخواص الطبٌعٌة : 

، سهل التقشٌر حٌث ٌمكن قطعه بسكٌن الى  5.5، الوزن النوعً  3 – 2البة ٌتعرض للضوء ، الص

 شرائح رقٌقة.

% كلور ، وقد ٌوجد بنسبة صغٌرة من البروم 24.7% فضة ، 75.3التركٌب الكٌمٌائً : ٌحتوي على 

 والٌود والزئبق.
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ٌنصهر المعدن الصفات الممٌزة : ٌتمٌز بمظهره الشمعً وقابلٌته للتقشٌر ، بالتسخٌن على مكعب الفحم 

 بسهولة وتنتج كرات صغٌرة من الفضة.

 

التواجد فً الطبٌعة : ٌعتبر المعدن من الخامات الثانوٌة الهامة للفضة فٌنتج من تأثٌر المحالٌل االرضٌة 

المحملة بالكلور على نواتج تأكسد الخامات االولٌة للفضة ، وغالبا ما ٌوجد مصاحبا للفضة العنصرٌة 

 الثانوٌة بصفة عامة.والمعادن 

 (CaF2 )فلورٌت 

الصفات البلورٌة : ٌتبلور فً نظام المكعب ، البلورات فً شكل مكعب وغالبا ما تكون تؤامٌة . كما ٌوجد 

 المعدن فً هٌئة كتلٌة او حبٌبٌة.

و الخواص الطبٌعٌة : ٌوجد المعدن فً الوان متعددة فقد ٌكون عدٌم اللون او ابٌض او اخضر او بنفسجً ا

ارجوانً وغالبا ما ٌكون اللون ناتج عن وجود شوائب هٌدروكربونٌة . المخدش ابٌض ، البرٌق زجاجً ، 

، التشقق ثمانً االوجه واضح . بعض  3.18، الوزن النوعً  4شفاف الى نصف شفاف ، الصالبة 

 االنواع ٌظهر خاصٌة تفلر والتً اشتق اسمها من اسم المعدن.

 

% فلور ، وقد تحل عناصر االٌترٌوم 48.7% كالسٌوم ، 51.3ٌتحتوي المعدن على التركٌب الكٌمائً : 

(Y)  والسٌزٌوم(Cs) .محل الكالسٌوم 

الصفات الممٌزة : ٌتمٌز المعدن بالشكل البلوري والتشقق الواضح وقد ٌتشابه مع معادن الفلسبارات ولكن 

وعدم تفاعله مع حامض الهٌدروكلورٌك وعند صالبته اقل ، وٌتمٌز عن الكلساٌت بالصالبة المرتفعة نسبٌا 
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الذي ٌسبب تاكل لجدار  HFفلورٌك تسخٌنه مع بٌكربونات البوتاسٌوم فً انبوبة مغلقة بتصاعد غاز الهٌدرو

 االنبوبة الزجاجٌة.

التواجد فً الطبٌعة : ٌوجد المعدن فً عروق الرواسب المائٌة الحارة مختلطا مع معادن الكالٌنا والبارٌت 

والسفالٌرٌت كما ٌوجد اٌضا فً العروق الناتجة من االحالل الغازي مختلطا مع الكاسترٌت والتورمالٌن 

 قلٌلة فً الصخور الكرانٌتٌة.وٌوجد كذلك بكمٌات اتٌت والتوباز واالب

  

 


