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يوجد   .16 ــذّري  ال وعــدده   ،S باحلرف  الكبريت  لعنصر  ُيرَمز 
التكافؤات. تشكل  الكبريت بكميات وافرة، وهو شبه معدن ومتعدد 
الذرة  ثمانية  حلقية  جزيئات  النظامية  الشروط  في  الكبريت  ذّرات 
هيئة  على  العنصري  الكبريت  يكون   .S

8
الكيميائية  الصيغة  ولها 

بلورات صلبة ناصعة الصفار. وميكن للكبريت أن يتفاعل كيميائيًا 
املعادن  غالبية  يؤكسد  فهو  مرجعًا،  أو  مؤكسدًا  عامًال  بوصفه  إما 
إلى  ذلك  ويؤدي  الكربون،  ذلك  املعادن، مبا في  والعديد من أشباه 
ُيرِجُع  أنه  العضوية، غير  اكتسابه شحنة سالبة في معظم مركباته 

عدة مؤكسِدات قوية مثل األكسجني والفلور.

ميكن إيجاد الكبريت في الطبيعة بشكل عنصر نقي وعلى هيئة 
فلزات الكبريتيد والكبريتات. ُينتج معظم الكبريت العنصري حاليًا على 
أنه منتج ثانوي أثناء استبعاد احملتوى الكبريتي امللوث للغاز الطبيعي 
والنفط. يستعمل الكبريت جتاريًا بشكل أساسي في األسمدة، بسبب 
حاجة النبات إليه، كما يستعمل في صناعة حمض الكبريت الذي يعدُّ 
من أهم املواد الكيميائية في الصناعة. وللكبريت استعماالت أخرى في 

عيدان الثقاب واملبيدات احلشرية والفطرية. تعود الرائحة الكريهة للغاز 
الطبيعي والثوم إلى مركبات الكبريت املوجودة فيهما. كما تعود رائحة 

البيض الفاسد إلى وجود كبريت الهدروجني.

الكبريت عنصرًا أساسيًا جلميع أشكال احلياة، ويستعمل  يعدُّ 
بشكل واسع في عمليات كيميائية حيوية. ففي تفاعالت االستقالب، 
تخدم مركبات الكبريت بكونها مواد إلنتاج الطاقة وفي عمليات التنفس 
(حللوله محل األكسجني) في الكائنات احلية البسيطة. يدخل الكبريت 
بشكل عضوي في الفيتامينات، ويشكل جزءًا مهمًا في األنزميات وفي 
بجميع  عضويًا  الكبريت  ويرتبط  هذا  لألكسدة.  املضادة  اجلزيئات 
املضاعفة  الرابطة  وتعدُّ  األمينية.  احلموض  في  كما  البروتينات، 
للكبريت مسؤولة عن املتانة امليكانيكية وعدم انحاللية بروتني الكيراتني 
املوجود في اجللد اخلارجي والشعر والريش، ويساهم الكبريت في 

الرائحة املطهرة عند حرق هذه املواد.
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ينصهر الكبريت عند حرقه متحوًال إلى سائل لونه بحمرة الدماء، 

ويصدر شعلة زرقاء تسهل رؤيتها في الظلمة.

 S                                                                                        :الرمز
العدد الذرّي:                                                                      16  

الكتلة الذرّية  النسبية:                                       (5)32.065
 115.21 °C                                                     :درجة انصهاره
 444.6 °C                                                          :درجة غليانه
2.07  g·cm−3 الكثافة:                                                           
حاالت األكسدة:                                   2- ,1- ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6
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