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 ها کانی تشکیل طرز

 . آذرین های سنگ های کانی: مثل. آیند می وجود به مذاب مواد انجماد از اولیه های کانی

 گوگرد: مثل. آیند می وجود به سنگها شکاف یا سطح در ها بخار شدن متبلور از برخی

 گچ و نمک:  مثل. آیند می وجود به اشباع های محلول تبخیر از برخی

 .گویند می ثانویه هایکانی آنها به که سیلیس و رس: مثل. آیند می وجود به دیگر های کانی تخریب از برخی

 گرافیت: مثل. آیند می وجود به دیگر های کانی روی بر زیاد گرمای و فشار اثر در برخی

 

 بلور شکل

 .  شوند می دیده متبلور صورت به ها کانی همه تقریباً

 . گیرندمی قرار هم پهلوی معینی نظم مطابق سازنده های اتم آن در یعنی. است بعدی سه درونی نظم دارای  متبلور کانی

 با قطف برخی و( بلور ریز) هستند مشاهده قابل میکروسکوپ با برخی و( بلور درشت) اند مشاهده قابل چشم با بلورها از برخی

 (.بلور مخفی) اند تشخیص قابل ایکس پرتوهای

 .شود می تر درشت بلور باشد شده صرف بیشتری زمان بلور تشکیل برای هرچه

 

 
 ها کانی برخی بلور شکل

 

 سختی

 .است آن سختی کانی یک فیزیکی خواص مهمترین

 .کرد تعریف اجسام سایر وسیله به شدن خراشیده برابر در آنها مقاومت عنوان به توان می را ها کانی سختی

 .آنها میاییشی ترکیب تا دارد بستگی آنها اتمی پیوند نوع و بلور شبکه در اتمها گرفتن قرار طرز به بیشتر ها کانی سختی

 ترین نرم. است نرم بسیار جسمی گرافیت و جسم ترین سخت الماس ولی. اندشده ساخته کربن از دو هر گرافیت و الماس مثالً

 .است تالک کانی
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 کانی همه روی در ۰۱ سختی با کانی مقیاس این در. کنند می استفاده موس به موسوم مقیاس از ها کانی سختی تعیین برای

 .دارد برمی خراش ها کانی همه از یک شماره کانی و اندازد می شیار ها

 

 
 ها کانی سختی

 

 جال

 .گویند می جال را نور جذب یا عبور و ساختن منعکس در کانی توانایی

 . کنند می عبور کانی از خوبی به نور غیرفلزی جالای در شود می منعکس خوبی به نور فلزی جالی در

 .برندمی کار به و الماسی ابریشمی، ، چرب ، ،صمغی خاکی ای شیشه چون اصطالحاتی ها کانی سایر برای
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 (رَخ) شکست سطح

 .شودمی شکسته جهت آن در ضربه اثر در کانی که است سطحی

 

 چگالی

 . آورد دست به را آن چگالی توان می آن حجم به کانی یک جرم تقسیم با

 مکعب متر سانتی بر گرم ۳/۵ تا ۲/۵ حدود دهندمی تشکیل را زمین پوسته اعظم بخش که سیلیکاتی های کانی بیشتر چگالی

 .است

 

 خاکه رنگ و رنگ

 و یا فیروزه آبی رنگ به فیروزه رنگ، قرمز یاقوت مثالً .کرد شناسایی موارد برخی در را آنها توانمی کانی رنگ به توجه با 

 .است سیاه گرافیت

 . داد تشخیص را کانی نوع توان می نیز ماند می جا به که خطی رنگ روی از و لعاب بدون چینی به کانی کشیدن با

 .نیست آن خود رنگ هم همیشه کانی یک خاکه رنگ. است طالیی زرد یطال خاکه رنگ مثالً

 .است سیاه اش خاک رنگ طال، به شبیه جالیی و رنگ با پیریت مثالً

 

 ها کانی بندی طبقه

 .کنند می بندی طبقه را ها آن گیرد صورت سادگی به کانیها مطالعه اینکه برای

 . گیرد صورت آنها تشکیل چگونگی پایه بر است ممکن ها کانی بندی طبقه

 .کنندمی بندیطبقه دگرگونی و رسوبی ، ماگمایی های کانی به را ها کانی اساس این رب

 

 ستهد دو به ها کانی اساس این بر که گیرد می صورت آنها شیمیایی ترکیب به توجه با ها کانی بندیطبقه دیگر راه یک

 . شوندمی تقسیم سیلیکاتی غیر و سیلیکاتی

 

 .آیندمی وجود به دیگر فلز چند یا یک و اکسیژن و سیلیسیوم ترکیب از ها سیلیکات

 و ددارن ایشیشه جالی اند، شفاف نیمه یا شفاف کانیها این. دهندمی تشکیل سیلیکاتها را زمین پوسته درصد ۰۱ حدود

 .شوندنمی حل اسیدها در معموالً و است زیاد تقریباً آنها سختی

 .هستند سیلیکاتها جزوه کوارتز و آزبست ، تالک ، میکا

 

 . دیگرند فلز چند یا یک و گوگرد اکسیژن شامل و ندارند سیلیسیم عنصر ها سیلیکات غیر

 .لیمونیت و  مگنتیت ، هماتیت ، هالیت ، فیروزه ، کلسیت: مثل
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 ها کانی اربردک

 . دارند کاربرد سازی جواهر و صنایع اولیه مواد انرژی تامین در ها کانی -۰

 .زمرد ، یاقوت  الماس، ، فیروزه مثل. شود می استفاده جواهرسازی در مقاوم و سخت های کانی از -۲

 . شود می استفاده نیز لیزر اشعه تولید در یاقوت از -۳

 .شود می استفاده ها کش حشره و سازی کاغذ ، سازی مجسمه سازی، ساختمان در ژیپس از -۴

 سازی، شیشه صنایع در سیلیس از -۵

 .شود می استفاده سازی چینی صنعت در فلدسپات از -۶

 .شود می استفاده بچه پودر و دارویی و آرایشی وسایل سازی الستیک و نساجی ، سازی کاغذ در تالک از -۷

 ، دیواری کاغذ و ها کوره هایدریچه های شیشه تهیه و اتو ، المپی تلویزیون ، رادیو در الکتریکی های عایق تهیه در میکا -۸

 .شود می استفاده سماور نسوز طلق معمولی، کاغذ

 های فرایند توسط کروم و اورانیوم ، پالتین ، ،سرب جیوه ، مس ، نقره ، طال مانند ارزش با و اقتصادی فلزات از بعضی -۰

 .شود می فراهم آذرین

 . دارد کاربرد آتش ضد های پوشش تهیه و کاری عایق در آزبست -۰۱

 در نآ از و آید می پدید سنگ زغال انواع از برخی شدن دگرگون از و دارد آلی منشاء که است دگرگونی کانی تنها گرافیت-۰۰

 .شود می استفاده مداد مغز ساختن و ها الکتروموتور دینام ، اتمی راکتورهای

 

 آزبست مورد در هایی دانستنی

 دارد امن اکسید توریم که شود می تبدیل رنگی سفید ماده به استفاده از پس که هست آزبست از آن جنس زنبوری چراغ توری

 حس بی کامالَ را دندان عصب و است گرفته قرار استفاده مورد دندان درد تسکین برای گذشته در و است پرتوزا ای ماده که

 شود آوری جمع دستکش باباید  حتیو  شود نمی توصیهاصوالً  ولی .میکند

 

 چیست؟ آزبست ممنوعیت علت: الؤس

 و کردن ترمز بار هر با واقع به و است خطرناک سرطان نوعی به ابتالء در اصلی عامل اتومبیل، ترمز لنت در موجود آزبست

 .شویم می نزدیک مهلک سرطان نوع این به فضا در آزبست انتشار

 

 غیرضروری تردد از جلوگیری برای خودروها کردن خاموش کنار در سیگار کردن خاموش ضرورت بر زیست محیط کارشناسان

 .کنند می تصریح و کیدأت شهرها کالن در شهروندان جمعی زیست و فردی زندگی ادامه امکان و

 

 ؟چیست آزبست کاربردهای

 سقفی پوششی قطعات و سیمانی هایلوله در سیمان مقاومت افزایش عامل -۰

 کاغذی محصوالت و منسوجات در اشتعال نقطه دهنده افزایش عامل -۲
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 سایش برابر در کالچ و ترمز هایلنت مقاوت افزایش عامل -۳

 نسوز مواد دیگر و نمدها جلیقه، لباس،: نسوز هایجامه -۴

 کنندمی استفاده الکتریکی عایقهای و هالوله پوشش عنوان به کاغذها نوع این از: آزبستی کاغذهای -۵

 غیره و واشر انواع ترمز، لنت کالچ، صفحه: حرارتی و مالشی مواد -۶

 پالستیک کاشی، شیمیایی، رنگ آسفالت، در: پرکننده ماده عنوانبه -۷

 

 دارد؟ انسان سالمتی روی ثیریأت چه (مهرباننا کانی)این  آزبست

 . شود تبدیل رویتی غیرقابل و ریز بسیار ذرات به تواند می آزبست الیاف

 آن در همیشه برای و کنند می نفوذ ریه اعماق به تنفس هنگام در است، میکرون ۱.۵ از کمتر هاآن قطر که نامرئی ذرات این

 .مانند می جا

 بیماری یا و ریه سرطان آزبستوسیس های بیماری سبب توانند می خود مداوم تحریکات اثر بر ذرات این زمان گذشت با

 .شوند می منتهی مرگ به نهایتاً هاآن همه که شوند مزوتلیوما


