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: کاني ها

جاهذ ٍ هسثلَسی  كِ تِ طَس خالض اص كشُ ی صهيي تِ دسر هي آيٌذ كِ زشكيثاذ شيويايي  ًسثساً ثاتسي داسًذ ٍ هَجَداذ صًذُ دس تِ ٍجَد تِ هَاد 

 .آهذى آًْا دخالسي ًذاسًذ

 
 .ٍ فشاٍاًي آًْا دس ّوِ جا يكساى ًيسر .رسّاذ زشكيل دٌّذُ سٌگْا سا كاًي گَيٌذ

 :اػواهل هؤثر تر فراواني کاني ه

 دٌّذُ آًْا فشاٍاًي عٌاطش زشكيل -3تش فشسايش هقذاس خايذاسی ٍ هقاٍهر آى دس تشا – 2ششايط زشكيل كاًي  -1

 .كاًي اص يك عٌظش يا زشكية شيويايي چٌذ عٌظش تا ّن تَجَد هي آيٌذٍ يك يا چٌذ كاًي تا ّن سٌگ ّا سا تَجَد هي آٍسًذ

 :انواع کاني ها از نظر طریقه توجود آهذى
كاًي ّای اٍليِ  -1

 ثاًَيِ ّای كاًي -2 

 و روش توجود آهذى شاى لیهکاني هاي اوّ: الف
 ّای كاًي) هيكا–ذ افلذسح–دسٍى صهيي تَجَد هي آيٌذ هثل كَاسزض  (هاگوا) هَاد هزاب ٍ اًجواد كاًي ّايي ّسسٌذ كِ تش اثش سشد شذى 

( كاًي كلسين داس) كليسر–( آٌّذاس ّای كاًي)ليوًَير–ّوازير–( سيليكازي

 و روش توجود آهذى شاى کاني هاي ثانویه: ب
ی گزاسد كاًي ّای اٍّليِ چَى دس دهای تاالی زشكيل هي شًَذ تا ششايط صهيي ساصگاس ًيسسٌذ ٍ عَاهلي هاًٌذ آب ٍ َّا تِ سشعر تش سٍی آًْا اثش م

ّا حاطل هي  ذاجاص زجضيِ فلذس)ليِ تَجَد هي آيٌذ هثال كاًي سسسي ّای اٍّتش اثش زغييش ٍ زجضيِ كاًي كاًي ّای ثاًَيِ .ٍ آًْا سا زجضيِ هيكٌذ

( شًَذ

 (هغض هذاد)گشافير:گشٍّي اص كاًي ّای ثاًَيِ تش اثش زحول گشها ٍ فشاس صياد تِ ٍجَد هي آيٌذ هثل

ًذ يا تِ حذ سيش شذُ تشسٌذ ٍ دس آب زِ گشٍّي ديگش اص كاًي ّای اٍّليِ دس آب حل شذُ ٍ تشخي اص هَاد حل شذُ دٍتاسُ تا يكذيگش زشكية شَ

 (ّالير)،ًوك خَساكي(گچ)طيدس:هاًٌذ. ًشيي گشدًذ ٍ يكسشی اص كاًي ّای ثاًَيِ سا تَجَد آٍسًذ

 :تر اساس ترکیة شیویایي کاني ها دوگروه هستنذ

 هثل كَاسزض ٍ هسكٍَير. ی شًَذ ايي كاًي ّا سيليسين داسًذ ٍ عوذزا اص اًجواد ٍ زثلَس هَاد هزاب حاطل م: كاًي ّای سيليكازي  -1

 ّوازير –ّالير  –هثل فيشٍصُ . ايي كاًي ّا سيليسين ًذاسًذ: كاًي ّای غيش سيليكازي  -2

 :دسسِ صيش زقسين هيشًَذ 7كاًي ّای غيش سيليكازي تِ 

 خالضعٌاطش  -7سَلفيذ ّا     -6ّاليذ ّا    -5فسفاذ ّا   -4سَلفاذ ّا   -3اكسيذّا   -2كشتٌاذ ّا    -1

 :شناسایي کاني ها
 ًسثي چگالي -جال -سًگگشدكاًي -سخسي -شكل تلَس: اسسفادُ اص تشخي خَاص فيضيكي هثل  -1

 هيضاى ٍاكٌش خزيشی كاًي تا اسيذ ّای هخسلف:  اسسفادُ اص تشخي خَاص شيويايي هثل   -2

 يا خالسيضاى ٰالكسشًٍي  ٰكوك هيكشٍسكَج ّای ًَسی تشسسي هيضاى عثَس ًَس ٍ هيضاى اًعكاس ًَ تِ : اسسفادُ اص خَاص ًَسی هثل  -3

يِ كاًي ّا تيي دسجِ سخسي تق 1ٍ ًشهسشيي آًْا زالك تا دسجِ  10ًْا الواس تا دسجِ آهيضاى سخسي كاًي ّا تا ّن هسفاٍذ اسر سخر زشيي :سختي

 .كِ دس جذٍل هَّس هيضاى سخسي كاًي ّا ًشاى دادُ شذُ اسر اسر 10زا  1

. سا ًشاى هي دّذتِ ٍسيلِ سايش اجسام هيضاى هقاٍهر آى دس تشاتش خشاشيذگي  :کانيدرجه سختي 
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 :کاني ها  دنام و کارتر

 : داسًذ كِ هيسَاى تِ هَاسد صيش اشاسُ كشدكاًي ّا دس صًذگي سٍصهشُ ها كاستشدّای تسياس هسٌَع ٍ فشاٍاى 

 ( گچ) كاًي طيدس :در صنایغ ساختواني -1

 (طلق ًسَص)كاًي هسكٍَير  (  -خَدس تچِ) كاًي زالك  ٰٰٰ( خويش دًذاى)كاًي فلَئَسير  :  تهذاشتيصنایغ دارویي  -2

 اًَاع ايشاًير -لَلِ فاسسير -(كاًي آصتسر)ٍ لثاس ضذ آزش  ساخسي اًَاع لٌر زشهض:  صنایغ شیویایي -3

 -ياقَذ -الواس -جَاّش اص آًْا اسسفادُ هي كٌٌذ هثل فيشٍصُاى ٍعي ُذ سًگ ٍ جالی صيثا بتعضي اص كاًي ّا تِ علّ:  در جواهر سازي -4

 .اهشٍصُ اص تلَس تعضي جَاّشاذ هاًٌذ ياقَذ عالٍُ تش صيثايي ،دس زَليذ اشعِ ی ليضس ًيض اسسفادُ هي كٌٌذ.دصهشّ

 .ديَاسی؛ ساديَّا؛ ٍ سيض خشداصشگشّا ًام تشدسّ كَّي دسٍى ساعر ّای هچي ٍ ٔداص كاستشدّای ديگش كاًي ّا هي زَاى تِ اسسفادُ كاًي كَاسزض يا 

 .هظشف خَساكي داشسِ ٍ دس خاسچِ تافي ٍ چَب ًيض كاستشد داسد( : ًوك خَساكي)كاًي ّالير 

 . اص كاًي گشافير تِ جْر ًشم تَدى ٍ سًگ سياُ دس ساخر ًَک هذاد ّوچٌيي دس قطعاذ الكسشيكي سًگ ّا ٍ دس آلياط چذى اسسفادُ هي شَد

 .ًي طال دس ساخر جَاّشاذ ٍ ضشب سكِ ٍ ّوچٌيي دسهاى تشخي سشطاى ّا اسسفادُ هي شَدٍ اص كا

 :ًكاذ فظل

  هالک ًام گزاسی كاًي ّا تش اساس ًام هحل خيذا شذى آى كاًي تشای اٍليي تاس ؛ ًام كاشف آى ٍ يا خَاص كاًي ّا هاًٌذ خاطير آٌّشتا

كاًي ّای تيشًٍير ؛ آٍيٌيسر ٍ خادهير تشای اٍليي تاس زَسط داًشوٌذاى ٍ صهيي شٌاساى .اسر؛ سًگ ؛ زشكيثاذ شيويايي ٍ ًام كشَس كشف كٌٌذُ 

ساصهاى ايشاًي تِ زشزية كاًي تيشًٍير زَسط اتَسيحاى تيشًٍي ٍ كاًي آٍيٌيسر زَسط تَعلي سيٌا ٍ خادهير زَسط هٌْذس ًظشاهلل خادم تٌياى گزاس 

 .كشف شذُ اًذ 1962صهيي شٌاسي دس سال 

 اهگزاسی كاًي ّا هعوَال خسًَذ يردس ى(ite )سا تِ ًام كاًي اضافِ هي كٌٌذ. 

 اص هْوسشيي هالک ّای زقسين تٌذی كاًي ّا هيسَاى تِ خَاص شيويايي آًْا اشاسُ كشد. 

 هٌظَس اص تلَس هادُ ای اسر كِ شكل ٌّذسي هٌظوي داشسِ ٍ رسُ ّايش تا ًظن خاطي كٌاس ّن قشاس گشفسِ تاشٌذ. 

 طشص قشاس گشفسي ازن ّای كشتي دس آًْا هسفاٍذ هي تاشذ. فير ّش دٍ اص كشتي ساخسِ شذُ اًذ الواس ٍ گشا. 

 دس طٌعر كاشي ٍ سشاهيك اسسفادُ هي شَد( آلَهيٌيَم اكسيذ) اص كاًي تَكسير. 

 كائَلي يك كاًي سسي سيليكازي اسر. 

 جذٍل هَّس تش اساس دسجِ سخسي كاًي ّا هشزة شذُ اسر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دسجِ سخسي ًام كاًي

 1 زالك

 2 طيدس

 3 كلسير

 4 فلَئَسير

 5 آخازير

 6 اسزَص

 7 كَاسزض

 8 زَخاص

 9 كًَذٍم

 10 الواس


