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  الفیزیاءب االحجار الكریمة وعالقتھا

  م.م خنساء ناصر عكلو

Khansa.n.a@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq  

  - ماھي االحجار والمعادن:

ھي مادة صلبة تتكون من واحد او اكثر من المعادن، والمعدن عبارة عن مادة طبیعیة 

تتكون كیمیائیاً من عنصر أو من مركبات متجانسة ذات تركیب كیمیاوي محدد صلبة 

  وتنتظم ذراتھا في نظام ثابت.

تنتشر الصخور في كل مكان في االرض، فھي تكون قاع المحیطات، وتكون الطبقة 

، االمر الذي یعني أن االرض  crustالخارجیة من االرض (الغالف الصخري) 

  .الصخورتتكون في معظمھا من 
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  -الخواص البصریة:

  : Lusterالبریق 

البریق عبارة عن المظھر الذي یبدیھ سطج المعدن في الضوء المنعكس او في عبارة 

ونوع الضوء المنعكس من سطح المعدن، ویعتبر البریق من اخرى، ھو مقدار 

  -الخواص المھمة في تحقیق المعدن، ویمكن تقسیم البریق المعدني الى نوعین:

  بریق فلزي، وبریق ال فلزي.

  :Colorاللون 

ینتج لون المعدن من طول الموجة الضوئیة أو الموجات الضوئیة التي تنعكس من 

المعدن وتؤثر في شبكیة العین لتعطي االحساس باللون، ویعتبر لون المعدن من 

الخواص الطبیعیة التي تشاھد، وھو وسیلة مھمة جداً في تحقیق المعدن بالرغم مما 

ھو معروف من ان اللونال یمثل صفة اساسیة في ھذا المعدن، اذ كثیرا ما یكون اللون 

  .نتیجة لشوائب غریبة تصادف وجودھا في المعدن

  : Fractureالمكسر 

المكسر ھو نوع السطح الناتج من تكسر المعادن في مستوي مخالف لمستوي التشقق 

  مكسراً اسھل وذا شكل اوضح.في المعدن وتعطي المعادن الخالیة من التشقق 

  

  : Pyro electricityالكھرباء الحراریة 

في ھذه الصفة یتكون على بلورة المعدن شحنات كھربائیة نتیجة لتسخینھا كما في 

  معدن التورمالین.

  : Piezoelectricityالكھرباء الضغطیة 

مثل  في ھذه الصفة یتكون على اطراف بلورة المعدن شحنات كھربیة نتیجة لضغطھ

  معدن الكوارتز الذي یستعمل في اجھزة الرادیو والمیكروفون للتحكم في الذبذبة.

  : Magnet ionالمغناطیسیة 

في ھذه الخاصیة تنجذب بعض المعادن للمغناطیس الكھربي، وتعرف بالمعادن 

البارامغناطیسیة مثل المجناتیت والبعض االخر یتنافر مع المغناطیس وتسمى معادن 
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دیامغناطیسیة مثل الكوارتز والكالسیت والزركون وتتداخل ھذه الخاصیة في فصل 

  خامات المعادن االقتصادیة.

ولكن بعد دراسة العلماء علم االحجار الكریمة اكتشفوا أن بعض األحجار لھا صالبة 

أو قساوة تختلف عن البعض االخر، وكذلك تختلف من ناحیة الخواص الفیزیائیة 

لذلك أطلقت كلمة "حجر كریم" على االحجار النفیسة او الثمینة ولكن  والكیمیائیة،

  "كریمة" تطلق على أربعة أحجار وھي:

  الزمرد. نسبة لندرتھا والتتغیر مع مرور الزمن. –الزفیر  –الیاقوت  –الماس 

معظم االحجار الكریمة ذات األصل المعدني ھي أحجار متبلورة ذات تركیب ذري 

غیر متبلور على االطالق وقد تكون االحجار ذات األصل المعدني  منتظم وقلیل منھا

  أحادیة التبلور وأن تكون بلوراتھا حزما بلوریة.

ویصعب رؤیة المعادن متعددة البلورات بالعین المجردة، والمعادن المتبلورة تتكون 

  من عدد من األسطح المستویة التي تسمى اوجھا.

  ھائي للحجر الذي یعرف بأسم التوأمیة.وبصقل ھذه االوجھ یتعدد الشكل الن

األحجار الكریمة ھي نوع من المعادن التي تحتفظ بھا لجمالھا وقوتھا واالنسان 

یستعمل عددا كبیراًمن المعادن في صورة مجوھرات، وتشمل ھذه المجوھرات 

  الماس، الزمرد، االوبال، الیاقوت، وأیضاً المجوھرات المقلدة الصناعیة.

ال المحاجر بالحفر للبحث عن االحجار، فما یجدونھ من أحجار كریمة عندما یقوم عم

البد یكون شكلھ غیر منتظم وسطحھ خشنا، ولكي تصبح ھذه األحجار مقبولة الشكل 

من تھذیبھا بقطع االجزاء الزائدة وتلمیعھا لتبدو في مظھر جمیل، وھي عملیة تتطلب 

  الكثیر من الدراسة والمھارة والخبرة.

األحجار الكریمة ھي معادن، في حین أن بعضھا االخر عبارة عن مواد ان أغلب 

ذات أصول عضویة، فعلى سبیل المثال اللؤلؤ یتشكل في داخل صدفات المحار 

الحي، والكھرمان عبارة عن مادة راتنجیة متحجرة أفرزتھا أشجار الصنوبر القدیمة، 

  الصغیرة. ویتكون المرجان من الھیاكل العظمیة للحیوانات البحریة

أما الجیت (نوع من الفحم شدید السواد یعمل منھ مجوھرات صناعیة) فھو حفریة من 

  الخشب لھا عالقة بالفحم.

تتمیز األحجار الكریمة بكونھا جمیلة، نادرة، متینة، ثمینة، لكن ھذه الصفات لھا 

 أن بعض المعادن النادرة الجمیلة تكون لینة جدا وتستخدم فياستثناءات، منھا: 
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صناعة المجوھرات، كما أن المجوھرات الصناعیة تكون جمیلة ومتینة لكنھا لیست 

  نادرة وال ثمینة.

  من أین نحصل على األحجار الكریمة:

توجد األحجار الكریمة ذات األصل المعدني في اربع بیئات جیولوجیة مختلفة، 

لناریة فبعض األحجار الكریمة مثل الزبرجد وبعض الماس، یوجدان في الصخور ا

التي تكونت من تبرید المواد الساخنة المنصھرة، ویطلق على الصخور الناریة خشنة 

ینتج منھا أغلب األحجار الثمینة في العالم مثل  التحبب اسم بجماتیت، والتي

السبودیومین(حجر من مجموعة البیروكسین، لونھ أبیض الى أصفر أو قرمزي، أو 

لتوباز (معدن لونھ أصفر قشي أو أصفر أخضر زمردي یسمى ایضاً تریفان)، وا

نبیذي أو أبیض أو رمادي أو مخضر أو مزرق أو محمر، یتركب من سلیكات 

  وفلورید األلومنیوم القاعدیة، ویستخدم كحجر كریم)، والتورمالین.

بعض أنواع الیاقوت والصفیر توجد في الصخور المتحولة التي تكونت تحت ظروف 

  ین.من الضغط والحرارة الشدیدت

كریم صلب متماسك، أخضر داكن أو أبیض مخضر یتركب من  الیشم ( حجر

الجادیت أو من النفریت) أیضا نوع من الصخور المتحولة. وقد تحتوي الرواسب 

مثل الرمل والحصى على أحجار كریمة مثل السبینل (معدن لونھ أحمر بدجات 

ألسود) وحجر القمر أو امختلفة الى األزرق، أو األخضر، أو األصفر. أو لبني، 

(فلسبار قوي أو كریبتوبیر ثیت نصف شفاف، لمعانھ أزرق الى أبیض حلیبي أو 

  لؤلؤي یستخدم كحجر كریم، ویسمى ایضاً "الھیكاتولیت")، والماس والیاقوتز

تكونت الصخور الرسوبیة بتأثیر العملیات الجیولوجیة بشكل أساسي من الرمل 

والریاح والثلج. وقد تشكل األوبال والفیروز من والحصى المترسب عن طریق الماء 

  الصخور الرسوبیة نتیجة لتسرب المیاه الغنیة بالمعادن عبر الصخور.

یستخرج الماس بشكل أساسي من استرالیا ووسط وجنوب أفریفیا وروسیا، وتأتي 

  أفضل أنواع الیاقوت من بورما والزفیر من بورما وتایالند وكشمیر.

ب انتاج العالم من الزمرد. ویوجد أفضل أنواع الزمرد في تنتج البرازیل أغل

كولومبیا. ویستخرج التوباز بشكل أساسي في البرازیل، ویأتي األوبال الناعم من 

  استرالیا.
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   تعریف الماس:

ھو حجر طبیعي براق متأللئ جمیل المنظر، وكل قطعة منھ تسمى الالمعة بسبب 

طي األلماس بریقھ المتأللئ ھو عبارة عن وجھاً وھذه السطوح تع 58قطعھا بمعدل 

عنصر ذو تركیب بلوري تكعیبي ویتحد ویتخذ أشكال مضاعفة لذلك البناء التكعیبي 

ذو الثماني االوجھ وبخاصة الثني عشر وجھ وتحدث طفرات تكوینھ أحیانا فیبدو 

كروي التشكیل اال أن العوامل الخارجیة تساعد على ذلك التشكیل یتكون من عنصر 

لكربون فقط تحت الضغط والحرارة العالیتین وبظروف غامضة في نواة الكرة ا

  االرضیة.

وھو متاصل ومن اقسى المعادن وبالرغم من أن الكربون ھو المكزن األساسي 

للجرافیت والفحم اال أن الخصائص لكل منھما تختلف عن االخرى بشكل كبیرلیس 

الیة للماس الشفاف والشبكة القاتمة بسبب التركیب الذري وانما بسبب الشبكة الكرست

للجرافیت. والتشابھ في التركیب الكییائي ھو مادعى شركات عالمیة الى تجربة 

  .8تحویل الكربون الى ألماس

  

  مصادرلا

النشر القاھرة  -االحجار الكریمة والمعادن النفیسة  -محمد محمد كذلك  -1
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