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فصل

کانی ها

۱۱

ﺑـــــــــــــــــﮭﻔر

دﺑﯾر ﻋﻠوم ﺗﺟرﺑﯽ ﺗﯾز ھوﺷﺎن ﺷﮭﯾد ﺑﮭﺷﺗﯽ ﺧرم آﺑﺎد

با دقت به محیط اطراف خود بنگرید و سـعی کنید مواد ٔ
ٔ
سـازنده وسـایل ،تجهیزات و امکانات
اولیه
ً
اطـراف خـود را شناسـایی کنیـد .حتما بـه این نتیجه می رسـید که از مصالـح به کار رفته در سـاختمان،
شیشـه ،پنجره ،میز و نیمکت های فلزی تا دارو های مورد اسـتفاده در پزشـکی ،خمیر دندان ،عینک،
قطعـات الکترونیکـی رایانـه و تلفـن همراه ،مغز مداد و .. .همگی بخشـی از مواردی هسـتند که به طور
ٔ
سازنده سنگ کره به دست می آیند.
مستقیم و غیر مستقیم از مواد
آیا با خود اندیشیده اید که اگر این مواد نبودند ،ما چگونه زندگی می کردیم؟ ﺑدون اﯾن ﻣواد زﻧدﮔﯽ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﺑود
ﯾﺎد آوری

ﺗﻌرﯾف ﺳﻧﮓ ﮐره ﭼﯾﺳت؟ ﺑﮫ ﭘوﺳﺗﮫ ی زﻣﯾن و ﻟﺎﯾﮫ ی ﺑﺎﻟﺎﯾﯽ ﮔوﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺟﺎﻣد اﺳت ﺳﻧﮓ ﮐره ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد
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ﺳﻧﮓ ﮐره از ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎی ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ؟

ﺑﮭﻔر

ﺳﻧﮕﮭﺎ از ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد؟

کانی ها ،اجزای تشکیل دهندۀ سنگ کره

ً
عمدتا از سـنگ و کانی تشـکیل شـده اسـتٔ .
همه سـنگها از اجتماع یک یا چند نوع کانی
سـنگ کره،
ٔ
تشـکیل شـدهاند .کانیهـا منابـع خدادادیانـد و از آنهـا در زندگی روزمره ما به شـکلهای مختلف اسـتفاده
میشود.
گفت وگوکنید

ٔ
دربـاره کاربـرد هـر یـک از ایـن کانی هـا در زندگی
در شـکل زیـر دو کانـی را مشـاهده می کنیـد.
گفت و گو کنید.

الف) کانی طال

ﺟواھر ﺳﺎزی و ﺻﻧﺎﯾﻊ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ

ب) کانی گرافیت

ﻧوﺷﺗن و ﮐﺎھﻧده ی اﺻطﮑﺎک

ﮐﺎرﺑرد ﮐﻠﯽ ﮐﺎﻧﯽ ھﺎ

کاربـرد کانی هـا در زندگی ما بسـیار گوناگون و فراوان اسـت .برخی از کانی هـا به عنوان کانی قیمتی در
جواهرسازی مورد استفاده قرار می گیرند (شکل  ۱ـ الف و ب).
گروهی دیگر از کانی ها به عنوان مادۀ ارزشمند معدنی از زمین استخراج می شوند (شکل  ۱ـ پ و ت).

شکل ۱
الف) کانی فیروزه
ﺟواھر ﺳﺎزی

ب)کانی یاقوت

ﺟواھر ﺳﺎزی و ﺗوﻟﯾد اﺷﻌﮫ ی ﻟﯾزر
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ت) مس خالص
(معدن مس
سرچشمه کرمان)
ﺳﯾم ﺑرق و ظروف آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ

پ) هماتیت
(سنگ معدن آهن)
ﺗوﻟﯾد ﻓﻠز آھن

ﺑﮭﻔر

اطالعات جمع آوری کنید

 ۱ـ در اسـتان محـل سـکونت شـما چـه معادنـی وجـود دارد و کدام مـواد ارزشـمند از آنها اسـتخراج
می شود؟ در این باره اطالعاتی جمع آوری و نتیجه را به کالس گزارش کنید.
از روی ﻧﻘﺷﮫ ی زﻣﯾن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﺧود ﺑﮫ وﺟود ﻣﻌﺎدن ارزﺷﻣﻧد ﭘﯽ ﺑﺑرﯾد ﻣﺛﻼ

آیا می دانید؟

شده است.

ﺧرم آﺑﺎد ﺳﻧﮓ ھﺎی آھﮑﯽ ﺑرای ﻧﻣﺎ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و ﺧﺎک رس ﺑرای ﺳﯾﻣﺎن و ﻣﺎﺳﮫ دارد

ٔ
فیروزه جهان در شـهر فیروزه از توابع شهرسـتان نیشابور واقع
بزرگ ترین معدن
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﻌدن ﻓﯾروزه ﯾﺟﮭﺎن ﮐﺟﺎﺳت

از بعضـی کانی هـا بـه طور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم در صنعت و سـاخت وسـایل ،قطعـات و تجهیزات
صنعتی استفاده می کنند .دو ﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم در ﺻﻧﻌت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد

الف) کانی مسکوویت(طلق نسوز)
شکل ۲ـ دو نوع کانی صنعتی

ب) کوارتز

ﭼﮫ وﯾژﮔﯽ ﺑﺎﻋث ﺷده ﺗﺎ از ﮐوارﺗز در ﺳﺎﺧت ﺳﺎﻋت ھﺎی ﺑدون ﺑﺎطری اﺳﺗﻔﺎده ﺷود

آیا می دانید؟
در اثر وارد شدن ضربات آرام به کانی کوارتز ،اختالف پتانسیل الکتریکی در آن
تولید می شود .به همین دلیل از این کانی در ساخت انواع ساعت های بدون باتری استفاده می شود.
ﺑﻌﺿﯽ دﯾﮕر از ﮐﺎرﺑرد ﮐﺎﻧﯽ ھﺎ
دسـته ای از کانی ها مصرف خوراکی دارند و در داروسـازی و ٔ
تهیه لوازم بهداشـتی کاربرد دارند .برخی
ٔ
کانی هـا ّ
گذشـته زمیـن را نشـان می دهنـد؛ بنابر  ایـن از آنهـا بـرای شناساسـی محیـط
وضعیـت حاکـم بـر
ٔ
دهنده اوضاع آب و
تشکیل شـان اسـتفاده می شـود؛ مانند نمک خوراکی (هالیت) وگچ (ژیپس) که نشـان
هوایی گرم و خشک در زمان تشکیل آنهاست (شکل  .)٣دو ﮐﺎﻧﯽ ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﺣﺎﮐم ﺑر ﮔذﺷﺗﮫ ی زﻣﯾن را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد
اکنون با برخی از کاربردهای متعدد کانی ها آشـنا شـدید ،برای آشـنایی بیشتر با آنها باید بدانید که آنها
ٔ
از عناصر مختلف تشـکیل شـده اند و خود اجزای تشـکیل
دهنده سـنگ ها هسـتند .کانی ها مواد طبیعی،
ﻧﻣﮏ ﺧوراﮐﯽ

ﯾﮏ ﻋﻧﺻر ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻋﻧﺻر ﺑﺎ ھم = ﮐﺎﻧﯽ

ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم

ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﮐﺎﻧﯽ = ﺳﻧﮓ
ﻣﺟﻣوع ﺳﻧﮓ ھﺎ و ﮐﺎﻧﯽ ھﺎ = ﺳﻧﮓ ﮐره
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ﺗﻌرﯾف ﮐﺎﻧﯽ  :ﻣواد طﺑﯾﻌﯽ -ﺟﺎﻣد -ﻣﺗﺑﻠور -ﺗرﮐﯾب ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﺛﺎﺑﺗﯽ دارﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺎﻟص -ھﯾﭻ ﻣوﺟود زﻧده ای در ﺳﺎﺧت آﻧﮭﺎ دﺧﺎﻟت ﻧدارد
آب ﮐﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت -ﯾﺦ ﮐﺎﻧﯽ اﺳت -ﻧﻔت ﮐﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت  -ﻣس ﮐﺎﻧﯽ اﺳت  -ﺷﯾﺷﮫ ﮐﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت

ً
جامد و متبلوری اند که ترکیب شیمیایی نسبتا ثابتی دارند.
فراوانی کانی ها در همه جا یکسـان نیسـت و به عواملی مانند شـرایط تشـکیل کانی ،مقدار پایداری و
ٔ
دهنده آنها بستگی دارد.
مقاومت آنها در برابر فرسایش و فراوانی عناصر تشکیل
آﯾﺎ ﻓراواﻧﯽ ﮐﺎﻧﯽ ھﺎ در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﯾﮑﺳﺎن اﺳت و اﯾن ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد؟

شکل  ۳ـ الف) کانی فلوئوریت (در تهیه خمیردندان استفاده می شود ).ب) کانی تالک (پودر بچه)

ﭼﻧد ﮐﺎﻧﯽ ﻣﮭم و ﮐﺎرﺑرد آﻧﮭﺎ

پ) کانی هالیت (نمک خوراکی)

فعالیت

ت) کانی ژیپس (در ٔ
تهیه گچ استفاده می شود)

کانی بسازید

۱ـ در یـک لیـوان آب ،مقـداری نمـک خوراکـی بریزیـد و آن  را به هـم بزنید .ایـن کار را تا زمانی
ادامه دهید که محلول فراسـیر ٔ
شـده (فوق اشـباع) آب نمک تشـکیل شود؛ یعنی دیگر نمک در آب
حل نشود.
۲ـ چند قطره از محلول فراسیر شده را روی یک مقوای سیاه رنگ بچکانید .مدتی صبر کنید تا
آب آن تبخیر شود .آنگاه کانی نمک خوراکی ( هالیت) را می توانید با چشم ببینید.

تشکیل کانی ها
1

100

ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟

کانی ها به روش های مختلفی تشکیل می شوند .برخی از آنها حاصل تبلور مواد مذاب هنگام سرد شدن

ﺑﮭﻔر

هستند .بیشتر کانی های قیمتی به این شیوه تشکیل می شوند.
 2بعضی از کانی ها حاصل تبخیر محلول های فراسیر شده هستند؛ مانند کانی هالیت.
 3دستهای از کانیها تحت تأثیر عواملی مانند گرما و فشار بهدست میآیند .گرافیت نمونهای از این نوع
کانیهاست.
اطالعات جمع آوری کنید

ٔ
درباره سایر روش های تشکیل کانی ها اطالعات جمع آوری،
با مراجعه به اینترنت و منابع معتبر
و نتیجه را به صورت پرده نگار به کالس ارائه کنید .ذوب ﻣواد  -واﮐﻧﺷﮭﺎی ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ
ﺑرای

شناسایی کانی ها از ﮐدام ﺧواص آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود؟

ﺧواص ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ

کانی شناسان برای شناسایی کانی ها از خواص فیزیکی ،شیمیایی و نوری آنها استفاده می کنند.
ﺧواص ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﮐﺎﻧﯽ ھﺎ ﮐدام اﻧد
خـواص فیزیکـی ماننـد شـکل بلـور (شـکل  ۴ـ الـف) ،رنـگ و سـختی کانی؛ خـواص شـیمیایی مانند
ٔ
مطالعه مقاطع نازک
واکنش پذیری کانی با اسـید (شـکل  ۴ـ ب) .همچنین از خواص نوری کانی ها هنگام
کانی ها توسط میکروسکوپ های ٔ
ویژه کانی شناسی استفاده می شود (شکل  ۴ـ پ).
ﺧواص ﻧوری
ﺷش وﺟﮭﯽ

آھﮑﯽ
ب)

الف)
شکل  ۴ـ الف) شکل بلور کوارتز
ب) واکنش پذیری کانی ها با اسید
ٔ
وسیله میکروسکوپ
پ) مطالعه کانی ها به

ﻣﻘطﻊ ﻧﺎزک ﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧور
ﺑﺗواﻧد از آن ﻋﺑور ﮐﻧد

پ)
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ﻣﻧظور از کانی های نامهربان ﭼﯾﺳت؟

ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان از ﺧطر ﮐﺎﻧﯽ ھﺎ ی ﻣﺿر در اﻣﺎن ﺑود؟

ﻣﺛﺎﻟﯽ ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد

برخی از کانیها در طبیعت وجود دارند که برای سالمتی انسان ضرر دارند .هنگام برخورد با این کانیها
با رعایت اصول علمی و بهداشـتی میتوان از آسـیب آنها در امان بود .کانی پنبهنسـوز (آزبست )1از این گروه
است (شکل  .)۵این کانی بهصورت الیاف طبیعی از معدن استخراج میشود .از این کانی به دلیل مقاومت
زیـاد در برابـر گرمـا و کشـش در ٔ
تهیـه لنت
از ﮐﺎﻧﯽ آزﺑﺳت ﭼﮫ اﺳﺗﻔﺎده ی ﻣﻔﯾدی ﻣﯽ ﺷود
ترمـز ،لباسهـای ضد حریق ،سـقفهای
کاذب و  ...استفاده میشود .در صورتی که
ایـن الیـاف از داخل لنت ترمـز ،لباسهای
ضدحریـق و  ...وارد هـوا شـوند از طریـق
ٔ
دیـواره
تنفـس وارد شـشها میشـوند و بـه
شـش میچسـبند و یاختههای شـش را به ﺧطر آزﺑﺳت ﭼﯾﺳت؟
یاختههـای سـرطانی تبدیـل میکننـد .در
برخـی از کشـورها اسـتفاده از ایـن کانی در
صنعت ممنوع شده است.
شکل  ۵ـ کانی پنبه نسوز
ﻓﯾﺑر ھﺎي ﻗﺎﺑل ﺗﻧﻔس ﻛوﭼك آزﺑﺳت در ﺷش ھﺎ ﺗﮫ ﻧﺷﯾن ﻣﻲ ﺷوﻧد .ﻣﻛﺎﻧﯾﺳم اﯾﻣﻧﻲ ﺑدن ھم

اطالعات جمع آوری کنید
ﺳﯾﻧﮫ( ﻧﯾز ﺑرﺳﻧد و ﺑﺎﻋث ﺑﯾﻣﺎري ﺧطرﻧﺎك ﺳرطﺎن ﻣزوﺗﻠﯾوﻣﺎ ﺷوﻧد .ﺑﮫ طور ﻛﻠﻲ ﺑﯾﻣﺎري ھﺎي
ٔ
دربـاره کاربردهـای پنبه نسـوز ،خطرهـای آن و راه هـای جلوگیـری یـا کاهـش ایـن خطرهـا،
ﻧﻣﻲ ﺗواﻧد اﯾن اﻟﯾﺎف را ھﺿم ﻛﻧد .اﯾن اﻟﯾﺎف ﺣّﺗﻲ ﻣﻲ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﭘرده ﺟﻧب)ﺑﯾن ﺷش و ﻗﻔﺳﮫ

ﻧﺎﺷﻲ از آزﺑﺳت ﺷﺎﻣل :آزﺑﺳﺗوزﯾس ،ﻣزوﺗﻠﯾوﻣﺎ ،ﺳرطﺎن رﯾﮫ ،دﯾﮕر ﺳرطﺎن ھﺎ و ﺑﺎﯾﺳﺗﻲ

اطالعات جمع آوری ،و نتیجه را به صورت پرده نگار به کالس گزارش کنید.

ﺗوﺟﮫ داﺷت ﺑﯾﻣﺎري ھﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آزﺑﺳت درﻣﺎن ﻧدارد

کانی های ملی

ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎﻧﯽ ھﺎ ﭼﮫ ﻧﺎم ھﺎﯾﯽ دارﻧد؟

ﻣﻼک ﻧﺎم ﮔذاری ﮐﺎﻧﯽ ھﺎ ﭼﯾﺳت؟

اگـر بـه نـام کانی ها دقـت کنید ،می بینید بیشـتر آنها نام های التیـن ،یونانی و رومی دارنـد .نام گذاری
کانی ها ّ
باتوجه به مالک هایی مانند نام محل پیدا شدن آن کانی برای اولین بار ،نام کاشف آن ،به افتخار
نـام دانشـمندان برجسـته یا خواص کانی هـا مانند خاصیت آهنربایـی ،رنگ ،ترکیب شـیمیایی و  ...انجام
ً
می شود .در نام گذاری کانی ها معموال پسوند(یت  )iteرا به آخر نام کانی اضافه می کنند.
برخی از کانیها برای اولین بار در ایران و یا به افتخار زمین شناسان و دانشمندان ایرانی نامگذاری شدهاند.
از اینرو به این کانیها نام ایرانی داده شده است؛ مانند کانیهای بیرونیت و آویسنیت که به ترتیب به نام
ابوریحان بیرونی و ابوعلی سینا نامگذاری شدهاند .کانی ایرانیت نیز اولین بار در ایران کشف شد (شکل ۶ـ الف).
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ﮐدام ﮐﺎﻧﯽ ھﺎ اوﻟﯾن ﺑﺎر در اﯾران ﯾﺎ ﺑﮫ اﻓﺗﺧﺎر داﻧﺷﻣﻧدان و زﻣﯾن ﺷﻧﺎﺳﺎن اﯾران ﻧﺎم ﮔذاری ﺷدﻧد؟

ﻧﺎم ﮐﺎﻧﯽ ﺧﺎدﻣﯾت از ﭼﯾﺳت؟

آیا می دانید؟
کانی خادمیت در سـال  ۱۹۶۲میالدی به افتخار نام نصراله خادم ،بنیان گذار
و رئیس وقت سازمان زمین شناسی کشور نام گذاری شد (شکل  ۶ـ ب).

		
شکل  ۶ـ کانی های ملی :الف) کانی ایرانیت

ب) کانی خادمیت

اطالعات جمع آوری کنید
ٔ
درباره دلیل نام گذاری سـایر کانی های ملی ،اطالعات جمع آوری ،و نتیجه را به صورت روزنامه

دیواری ارائه کنید.
ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻣﻼک

طبقه بندی کانی ها

ﭼﯾﺳت؟

کانی ها بر اسـاس معیار های مختلفی طبقه بندی می شـوند؛ یکی از مهم ترین مالک های تقسیم بندی
آنها ،ترکیب شیمیایی آنهاست .بر این اساس کانی ها به طور کلی به دو ٔ
دسته زیر تقسیم بندی می شوند.
ً
۱ـ سیلیکات ها :این گروه از کانی ها عنصر سیلیسیم ( )Siدر خود دارند و عمدتا از انجماد و تبلور مواد
مذاب حاصل می شوند؛ مانند کوارتز و مسکوویت.
۲ـ غیر سـیلیکات ها :این گروه از کانی ها فاقد عنصر سیلیسـیم ( )Siهسـتند؛ مانند فیروزه ،هالیت
و هماتیت.
ﮐﺎﻧﯽ ھﺎ ﺑر اﺳﺎس ﺗرﮐﯾب ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﭼﻧد دﺳﺗﮫ اﻧد ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد و ﻣﺛﺎل ﺑزﻧﯾد

ﺑـــــــــــــــــﮭﻔر
دﺑﯾر ﻋﻠوم ﺗﺟرﺑﯽ ﺗﯾز ھوﺷﺎن ﺷﮭﯾد ﺑﮭﺷﺗﯽ ﺧرم آﺑﺎد

ﺑﮭﻔر
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