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زيئية الذّرات أو الجزيئات عندما تتجاوز قوى الجذب الذريّة أو الج   عبواسطة تجم  تتشّكل الحالة الصلبة 

اها على البقاء في إي ا  حركة الذّرات، مجبر يحد  وذلك ، ة المسببة لالضطرابقوى الحراريالكبير  بشكل  

ذكرة الدراسيَّة )كما نوقش في ثبتا  م   ما. من منظور الطاقة، بات   وضع ثابت نوعا   ( بأن الذّرات 2رقم  الم 

. ناس قبالتأو الجزيئات في المواد الصلبة تحاول دائما  المحافظة على الترتيب عالي االنتظام والذي يمتاز 

 م جميع المواد الصلبة إلى ما يلي:، ت قسَّ ذريّة-الـ بينباالعتماد على طبيعة القوى 

 (NaCl)    المواد الصلبة األيونية ( أ

 )الماس(    ساه ميةالمواد الصلبة الت ( ب

 )الحديد، النيكل، الخ(   معدنيَّة )الفلزيَّة(المواد الصلبة ال ( ت

 )الجليد، الهيليوم الصلب(   المواد الصلبة بقوى فان دير فالز ( ث

 

 الترتيبكيفية عكس يعكس أو قد ال يقد لمواد الصلبة بشكلها المألوف في الطبيعة الشكل الخارجي ل

الثلج،  ن د فالكوارتز جيدة التشكيل، والعقيق، والماس، و بل وراتالداخلي لها. فنجد على سبيل المثال، أّن 

الشكل  ميَّزة، وهذا مثال على أنَّ الشكل الخارجي يعكسفي زوايا م   تتقاطعبم سطَّحات م حيطيَّة تمتاز 

نظَّم لحجارة المستديرة واألجسام الصلبة ل خارجيالشكل ال . على النقيض من ذلك، نالحظ أنّ الداخلي الم 

 (.0ترتيبها الداخلي )الشكل ال يعكس عة من قبل اإلنسان و( المصنالمسكوبة)

 

 

 ، الترتيب الداخلي والمظهر الخارجيالبلُّورات -0الشكل 

 

ل المواد الضروري األخذ بعين االعتبار تشك  لكي نفهم المظهر الخارجي للمواد في الحالة الصلبة، من 

ختلفة للمواد.الصلبة  فعلى سبيل المثال، تتشّكل المواد الصلبة عند تبريد  من األطوار )الحاالت( الم 

بشكل   ، تجري عملية التصليب هذه بشكل طبيعيبباستخدام التجميد أو التّصلّ  –( صاهيرالسوائل )الم  

قيَّد  الشكلبالتفصيل مظهر خارجي يعكس لب ذو عن هذه العملية تشكيل ص، بحيث ينتج )صّب/قالب( م 

مادة صلبة متعددة البلورات، 

 تتألف من بلورات داخلية

فردة تداِخلة فيما بينها م   تنمو م 

 البلورات في اتجاهات عشوائية

لورة ب

فردةم    
 )حرارة(

 )حرارة(

 ندفة ثلج
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ب، عتماد على ظروف التصلّ على ذلك، باإل لب(. عالوة  الترتيب الداخلي للص)وليس  للقالبالهندسي 

)في  البل وراتل المواد الصلبة متعّددة مكن تخي ي   بل ورة واحدة أو عدة بل ورات. يتشّكل الجسم الصلب من

فردةعروفة( على أنها مجاميع كريستااللصلبة الممن المواد في الحالة ا %95أكثر من   ميكروسكوبية ت م 

، وذلك بواسطة تاهة، كتركيب المبعضا   ببعضهاتتماسك ذات اتجاهات فراغية عشوائية، و )مجهريَّة(

 .غير منتظمة الشكل تتشاب ك وهي فردية بل ورات

قيَّد لطور ما من األمثلة المعروفة على ل الغير م  دود الخارجيَّة الثلج، حيث  ن د فل ك  ، هو تشالتحو  ذ الح  تأخ 

(. مثال آخر H2O، بحيث يعكس بالتفصيل الترتيب الداخلي لجزيء الماء )البل وريالشكل لن دفة الثلج 

قيَّد تشّكلالعلى  السكر، كبريتات النحاس  بل وراتلمواد الصلبة هو الترسيب في المحاليل )ل الغير م 

CuSO4  .)من الحالة الغازية إلى إنتاج أجسام تعكس  البل ورات، يؤدي تشّكل بالمثلووما يشبه ذلك

 عناصر الترتيب الداخلي فيها.

 

 )البلُّوري( التركيب الكريستالي .0

التراص  بين الذّرات، تميل الذّرات إلىقويَّة جذب السابقة، أنّه إذا تواجدت قوى  يتّضح من المناقشة

ات  – ا  ضبعلمالصق لبعضها ا تراصة قريبة جدا  من بعضهافي حالة المادة الصلبة تكون الذرَّ . في هذه الم 

عالجة مشكلة  الحالة يمكن النظر إلى الذّرات على أنها كرات صلبة، ل عن طريق مي لتراصاوي مكن م 

بة بسيطة باستخدام كرات عمل تجرالتخيّل أو ب بواسطةاألكثر كفاءة.  لتراصاالكرات إلى الوصول إلى 

نتظم ، يمكن أن نقتنع سريعا  بأن الترتيب الطاولة تنس قارنة  للكرات يقودنا إلىالم  ع أقل حجما  م  تجم 

نتظم للك راتالبالترتيب غير   حيث .ةى ترتيب الذّرات في الحالة الصلبفس المبدأ علي طبَّق ن(. 2)الشكل  م 

 نمط ثالثي األبعاد منتظم. فيب نفسها رت  ذّرات والجزيئات ت  نجد أّن ال، تتواجد قوى جذب قويَّة

 

 ُمنتظمةنظمة الاألفي  التراصكثافة  -0الشكل 

ال يعدو كونه صفوف مرتبة من  بل وريبلور في المواد، بمعنى أّن التركيب الأساس الت   هو نتظامهذا اإل

 التماث لعن المفهوم الشائع الذي يعتمد على مالحظة  بل ورةالذّرات والجزيئات. يختلف هذا التعريف لل

حيث تظهر بعض  ،األساسيةأثناء دراسة الكيمياء ، والذي يمكن مشاهدته غالبا  للبل وراتالخارجي 

نتظم للبلورة  ، وهكذا.إبرةعلى شكل مكعب، والبعض اآلخر على شكل  بل وراتال الشكل الخارجي الم 

ة م الئمة إلنشاء وجوه م سطَّحة هندسية. نشاهده فقط عندما تكون ظروف ر  في معظم الحاالت،  الب لو 
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نظَّمة، بالرغم من أن ، تغيب هذه الظروف، المعادنفي وخصوصا   وتكون البل ورة ذات أسطح غير م 

 الترتيب الداخلي للبلورة هندسي بشكل  كامل.

من الخطوط المستقيمة. الثية األبعاد ثأساس أنها شبكة  البل ورات علىيمكن أن نصف صفوف الذّرات في 

م لخطوط شبكة ا، 0خذ على سبيل المثال، كما في الشكل   حجامالفراغ إلى مناشير متساوية األالتي ت قس 

طوط  ومتالصقة في جميع وجوهها، وهي بالتالي تمأل كل الفراغ وال تترك أيّة فجوات. تقاط عات تلك الخ 

 إيجاد العالقة التناظريةوفيد كمرجع في وصف م   هندسي تجريد وإيجاز أي، الشبكة، في فراغ ت شك ل نقاط

مواقع  تشكل ربما أنها حيث بلوراتأهميّة أساسية في وصف ال تلك ةشبكلنقاط الو في البل ورات الحقيقيَّة.

ل ها  تلفة أشكال مخيمكن رسم  بما أنهذّرات.  فيها مجموعةنقاط تتجمع  قد تكونو أفردة، الذّرات الم  تشغ 

فطريقة رسم شبكة الخطوط إلى خاليا،  بحيث يتم تقسيم الشبكة في الفراغ شبكةالنقاط ب تمر مناشيرلل

ات في زوايا  تقعحيث خطوط بالليس من الضروري أن ت رسم  طريقة عشوائية.هي المرجعيَّة  خاليا الذرَّ

هذه على أساس  بلوراتال بعضوصف  الم الئم أكثر. في الحقيقة، من )الوحدات األساسية( فقط المناشير

زوايا المناشير وأيضا   أوجهالمناشير أو مراكز في مراكز  ةتموضعم   هاذّرات ونك  التي ت  ومناشير ال

 المناشير.

 

 

 الشبكة في الفراغ -0الشكل 

 

أي ، من النقاط ةحيطالم  البيئة نفس  هذه الشبكة في، أن لكل نقطة للشبكة في الفراغمن الخصائص الهاّمة 

التوزيع الشبكي للنقاط حول أية نقطة هو ذاته حول جميع النقاط. وبعبارة أخرى، لو أمكننا التجوال أنَّ 

طوط  ا  عن بعضها بعضلما استطعنا تمييز النقاط  شبكةداخل ال حول أي نقطة في  م ستوياتوالألن الخ 
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حولنا أو مركب كيميائي، لوجدنا  يَّةبل ورة معدن. كما أننا لو تجولنا بين الذّرات داخل الشبكة ستكون نفسها

 .نقطة في الشبكةر الفراغي تماما  من أي نفس المنظ

 بطريقة هندسيَّة ال يمكن توزيع النقاط في الفراغ أنه (. بمعنى1الفراغ )الشكل في  للشبكات نوع 01يوجد 

 01يوجد أكثر من بالطبع  لكن .ةحيطم  بيئة النقطة نفس الكل ب حيطي  بحيث توزيع،  01بعدد يزيد عن 

. غالبا  ما يتم بل وريَّةكيب الا، لهذا السبب نجد عددا  كبيرا  من التربل وراتترتيب الذّرات في اللطريقة 

ربك في كثير من األحيان. يمكن تمييز " للتعبير عن "التركيب" وهو خطأ شائع وم  شبكةاستعمال كلمة "

عبارة عن صف من النقاط في  يه الفراغفي  شبكةن الذا تذكرنا أإبوضوح  بين الشبكة والتركيب الفرق

الحقيقية. أّما  بل وراتفي ال وصف وربط التشابهفيدنا فقط كمرجع في ي   هندسي وإيجاز تجريد ووه الفراغ.

. وهو ترتيب ديناميكي بل ورة، فما هو إال ترتيب الذّرات أو الجزيئات الموجود فعليا  في البل وريالتركيب ال

 ديهل تركيب بل وريض للتشوه. على الرغم من أّن كل عرَّ ساكن، كما أنّه م   كثر من أن يكونأ متحرك

الفراغية األربعة عشر، إال أنه يمكن تواجد ذّرة واحدة، أو  شبكاتاكي واحدة من الي ح يجوهرتناظر 

. يتم المحافظة وريبل  في التركيب ال ةكنقاط الشب كل نقطة منذرتان، أو العديد من الذّرات أو الجزيئات ب

حيث يؤدي ذلك إلى  –على التماثل عن طريق عدد ال متناهي من الترتيبات الحقيقية المختلفة من الذّرات 

 .بل وريَّةعدد ال متناهي من التركيبات ال

محاور مع مجموعة  الوحدة خليةتحديد الفراغ، ينبغي في  شبكةلعيّن من النقاط لتحديد ترتيب م  

 (. 5)الشكل  المبدأنقطة في  أحد نقاط الشبكةتم اختيارها بحيث تكون ي ،اإلحداثيات
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 األربعة عشر برافي كاتالسبعة وشب البلُّوريَّةاألنظمة  -0الشكل 

 

 المكعب

السبعة يَّةنظمة البلوراأل  شبكات برافي األربعة عشر 

 رباعي الزوايا

: ثالث محاور يمالمعيني المستق

تساوية تعامدة غير م   م 

وي سمى نظام  المنشور السداسي المنتظم

 بل وري ث الثي

 السداسي

 أحادي الميل

 ثالثي الميل
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 الوحدة خلية إحداثيات تحديد -5الشكل 

 

 

كعَّب ت شك  تساوية ، نختار ثالثة محاور بأطوال مةكعبالم   ةفي الشبك على سبيل المثال، تكون ول حواف الم 

من  م الئمة فراغ مجموعةال شبكة في. لكل (a b c، هذه الحواف ت سمى ) ا  بعضمتعامدة على بعضها 

سبعة أنظمة  بل وراتعلم الفي  ستخدمي  رورة متساوية األطوال أو متعامدة. المحاور، ولكنها ليست بالض

 التي بين المحاور ث التساوي في الزواياخصائص معينة من حي نظاممتلك كل يلمحاور، لمختلفة 

السبعة )وت شرح بالتزامن مع  بل وريَّةهذه األنظمة ال 0رض الجدول يع. المحاور أطوالوالتساوي في 

 (.1الشكل 
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    السبعةلبلُّوريَّة . األنظمة ا0الجدول 

 

 البل وري النظام

 

 اإلحداثيات

 

 الزوايا بين المحاور

 ثالثي  الميل

 

a ≠ b ≠ c 

 

α ≠ β ≠ γ 

 أحادي الميل

 

a ≠ b ≠ c 

 

α = γ = 90° ≠ β 

 المعيني المستقيم

 

a ≠ b ≠ c 

 

α = β = γ 

 الرباعي

 

a = b ≠ c 

 

α = β = γ 

 المكعب

 

a = b = c 

 

α = β = γ = 90° 

 السداسي

 

a = b ≠ c 

 

α = β = 90°, γ = 120° 

 المنشور السداسي المنتظم

 

a = b = c 

 

 

α = β = γ ≠ 90° 

 

 

الشكل  إلى وحدات الخاليا )أنظرالشبكة  مت قس  ، (0)الشكل  ةالشبك التي تمر خالل نقاط ،شبكة الخطوط

الوحدة هي  الوحدة خلية .نفس الحجم، والشكل، واالتجاه الفراغي ةالواحد ةكوحدة في الشب خلية (. لكلّ 1

للشبكات وحدات الخاليا  1ة. يظهر في الشكل بل ورال بناء إلى مما يؤدي بأبعاد ث الثيَّة ركرَّ تتالتي البنائية 

 هذه الترتيبات األربعة عشر. أساس ة علىبل وريَّ . تقوم جميع التركيبات الراألربعة عش
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الوجه، والشكل السداسي، شائعة  يركزكعب مم  الالجسم، و يمركز كعبالم   أنظمة اتالشبكات ذ عتبرت  

التي تدخل في التطبيقات النووية، مثل اليورانيوم  معادنلبعض ال .معادنوذات أهمية رئيسية في ال

 طة نسبيا . بشكل عام، الخزفأكثر تعقيدا  من تلك األنواع الثالثة البسي بلّوريةوالبلوتونيوم، تركيبات 

 تركيب معقد أيضا . وذ البل وري

 

 بالخاليا البدائية خاليا الوحدةمقارنة  .0

والخاليا البدائية. يمكن تعريف الخلية البدائية  خاليا الوحدةرا  لمصطلحي غالبا  ما نجد في المراجع ذك

والخلية  ؛تكررت بشكل ال متناهي في األبعاد الثالثة، ستمأل الفراغ والتي إذا، هندسيعلى أنها الشكل 

في بعض  .فقط ذّرة واحدةبالضرورة  عادلفي أنها ال ت   الوحدة خليةذّرة واحدة. تختلف  عادلت   البدائيَّة

 الفراغية كاتلشباجميع  1ن. على سبيل المثال، يظهر في الشكل يال النوعالحاالت، يتصادف وجود كِ 

خاليا بدائية  أيضا   ، فقط سبعة منها تمثلشبكة، فمن هذه األربعة عشر فيهم وخاليا الوحدة عشر األربعة

 )ما هي؟(.

ذّرة واحدة.  ما يعادل كل خلية بدائية تحتويا، بحيث ة في كل الزوايكيَّ الشب م الخاليا البدائية بنقاطرس  ت  

ه يتم . إال أنَّ من زواياه زاويةذّرة في كل  لكتمت ، بشكلها المكعب البسيط،الوحدة خليةعلى سبيل المثال، 

ة  مشاركة كل ماثلة  وذلك في يااأحد الزوفي موجودة ذرَّ بات م  كعَّ كعَّب، حيث تمأل هذه  كذالسبع م  الم 

ب كعَّ هذه  ث من)المكعب( تلك  الوحدة لذا فعليا ، تمتلك خلية .بتلك الذرةحيط الم  ات الثمانية الفراغ الفضائي الم 

كعَّب( الوحدة إن خلية. وبما أن للمكعب ثمانية رؤوس، ففقط الذّرة تكون ذّرة واحدة، وبهذا  ت عادل )الم 

 معا .والخلية البدائية موجودتان  الوحدة خلية

الحالة،  . في هذهBCC الجسم مركزيب مكعّ نظام  اتذشبكة ا، خذ على سبيل المثال استمرارا  لشرحن

 الخلية بذلك فإن هذهلمكعب. ل وذّرة تكافىء الزوايا الثمانية )في مركز المكعب( وجد ذّرة واحدة مركزيةت

 يركزممكعب نظام  اتشبكة ذ. أما في بخلية الوحدةه سمى هذت  ن، ولتفادي الخلط، ين اثنتيذرت تملك

هنالك ست ذّرات متمركزة في الوجوه الستة للمكعب، إال أن كل ذّرة من هذه الذّرات  FCC  هالوج

ملك خليتين متالصقتين. نتيجة لذلك، كل وجه يوجهي المتمركزة في الوجه، هي فعليا  ذّرة مشتركة ل

بذلك واحدة، ت عادل ذرة  مانيةالث زواياوال )ستة أنصاف( ذّرات 0 عادلذّرة فقط. إذا  فالوجوه الستة ت   نصف

كعَّب مركزي في  الوحدة خليةتملك   هجوال يركزالمكعب م اعتبارمكن ي  ات. أربعة ذرّ الوجه نظام الم 

FCC  َّباتخاليا أربعة  تداخل هعلى أن كعَّ  .بسيطة م 

لها القدرة أكثر على توضيح  الوحدة ن خليةأل، للخلية البدائية استخدام محدود، البل وراتفي سياق دراسة 

بسرعة على عكس الخلية البدائية.  الوحدة . وبعبارة أخرى، يمكن تخيل خليةشبكةفي ال التناظرمظاهر 

، الوحدة ه فورا  في خليةالوج يركزب مكعَّ م   ذات نظام ةكة للشبكعبيَّ على سبيل المثال، تظهر الطبيعة الم  
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 ظهر بسهولة في حالة الخلية البدائيةتال  هالوج يركزب مكعَّ م   نظام ة ذاتكة للشبكعبيَّ الطبيعة الم   إال أن

 لمنشور السداسي المنتظم.ا شكلذات 

 

ات ()رص   عبئةت .0  الذر 

كات الفراغية األربعة عشر. أقل هذه هو ترتيب منتظم لصفوف الذّرات في أحد الشب البل وريالتركيب 

يملك  بلونيومالة. كيَّ على ذّرة واحدة فقط في كل نقطة شب تحتويتي ا  هي تلك التعقيدبل ورية التركيبات ال

العادية، تتماسك الذّرات )أو األيونات  معادنالتركيب األبسط، وهو شكل المكعب البسيط. أّما في ال

الموجبة( بواسطة سحابة من اإللكترونات الحّرة، بحيث تنجذب كل ذّرة إلى مثيالتها المجاورة بشكل 

هذه الظروف نشوء  تتبنىدون أي مفاضلة، وذلك بواسطة مرور اإللكترونات الحّرة بينها. متساوي، وب

تراصة الالتراكيب   .ةبفعاليَّ  وعاء ماالكرات المتماثلة في  بِر صتوضيحها  ي مكنتالصقة، وم  الم 

 لية:بشكل أكبر، إذا ما قمت بإجراء التجربة التا ()التراص لتعبئةااستيعاب فكرة ك يمكن

شكل فّعال داخل صندوق )كما يمكن ها بكديسراد منا تي  ولنفترض أّن معنا مجموعة من الكرات الصغيرة 

جراء هذه التجربة في التمثيل ثنائي األبعاد باستخدام مجموعة من البنسات )العمالت المعدنية((. عند إ

كرات عندما تكون ال قا  األكثر التصا التراص نا نحصل علىأنبشكل واضح  يكونخلط هذه الكرات، 

(. ومن الواضح أيضا  وجود 6رؤوس مثلث متساوي األضالع )الشكل  مث لمراكزها ت  و ،ةصقالتم  

 اتجاههالناظر )إلى األعلى(، وأخرى ب بعيدا  عنمثلثات تتجه برؤوسها  –مجموعتان من هذه المثلثات 

 )نحو األسفل(.

 

ية المتالصقة -6الشكل   الترتيبات الذر 

 

في الفجوات  الطبقة الثانية كراتإذا ما استقرت درجة من التراص  أكبر ، نصل إلىثانيةإضافة طبقة  عند

 اتالمثلث تكون فوق مراكزالطبقة الثانية مراكز كرات  فإنالتي شكلتها الطبقة األولى. عند حدوث ذلك، 

ثلثات إلى األعلى، أو  ةجهتَّ الم   ال ن ليس االثنان في ذات الوقت. نحو األسفل، ولك ةالمتجهفوق مراكز الم 
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أي المجموعتين نختار. لمناقشتنا، افترض أّن الطبقة الثانية متمركزة على مجموعة المثلثات المتجهة  يهم

 إلى األعلى.

إذا بدأنا بإضافة الطبقة الثالثة، ستستقر الكرات في الفجوات التي شكلتها الطبقة الثانية. وهنا أيضا  لدينا 

المثلثات المتجهة إلى األعلى أو تلك المتجهة إلى  ةمجموع إضافة الطبقة الثالثة فوق مراكزب حرية اختيار

مجموعة المثلثات المتجهة إلى األسفل، سنجد أن الطبقة  مراكز فوقالطبقة الثالثة  عناضواألسفل. إذا 

تكديس تعبئة/ الثالثة متموضعة مباشرة  فوق الطبقة األولى. عند وضع المزيد من الطبقات باستخدام

الطبقات على مجموعتي المثلثات نحو األعلى ونحو األسفل(، تتكون  تمركزمتناوب )أي، التناوب في 

ترتيب الذّرات على  حاكيي   . ترتيب هذه الكرات…ABABABABلدينا السلسلة التي تكتب على صيغة 

 هنا بالتفصيل.ناقش وهو هام جدا ، ولكن لن ي   – HCP اصرت  السداسي الم   بلوريغرار التركيب ال

إلكترونات عدد  N(، حيث N-8ترتيبا  برقم تناسقي ) التي لديها روابط تساهميةالعديد من العناصر ت شك ل 

الذي ناقشناه للتو؟ ي شير التوزيع  HCP صترا. إذا ، ما هو الرقم التناسقي للتركيب السداسي الم  التكاف ؤ

. من الواضح، أنه، وفي البعد عن الذّرةمجاورة متساوية ذّرة  ةا عشرتأّن لكل ذّرة اثنالهندسي للتركيب 

في الطبقة أي طبقة من الطبقات، تقوم أي من الكرات باالستقرار في الفجوة التي صنعتها ثالث كرات 

ة. وبهذا، فإّن أّي من الذّرات في جاورمجاورة، وهي بالتالي على تماس مع ثالث كرات من الطبقة المال

عدد ستة في نفس الطبقة،  –على تماس مع اثنا عشر ذّرة أخرى  HCP تراصالم   التركيب السداسي

 .جاورتينوثالثة في كل من الطبقتين الم

عندما تمت إضافة الطبقة الثالثة، كما ناقشنا أعاله، افترضنا أّن هذه الطبقة متمركزة على مجموعة 

 تبدلنا تلك الطبقة بالطبقة ذات المثلثاتالمثلثات المتجه إلى األسفل من الطبقة الثانية. ماذا يحدث لو اس

؟ توزيع الكرات في الطبقة الثالثة هو نفسه في الطبقتين األولى والثانية، إال أنّها ال تقع علىإلى األ المتجهة

مباشرة  فوق أي من هاتين الطبقتين )األولى والثانية(. إذا أضيفت طبقة رابعة، بحيث تتمركز على 

ة إلى األعلى في الطبقة الثالثة، سنجد أن الطبقة الرابعة تقع مباشرة  فوق الطبقة مجموعة المثلثات المتجه

. لهذا …ABCABCABCعلى صيغة  لتراصااألولى وتستنسخها تماما . يمكن كتابة تسلسل هذا 

تراص ونفس الرقم التناسقي للتركيب السداسي )التعبئة( لتراصاكثافة الترتيب نفس   . علىHCP الم 

 .FCC هالوج يركزركيبه هو مكعب مالرغم من أّن ت

تراص من السداسي في كلّ  بل وريةإّن للتراكيب ال  كثافةنفس  FCC الوجه يركزوالمكعب م HCP الم 

ونفس العدد التناسقي. لهذا، فإننا نتوقع أن ي ظهر كّل من التركيبين خصائصا  فيزيائية وميكانيكية  التراص

 الحاالت. ، إال أّن ذلك ال يحدث في معظمةمتشابه

تراصيين السداسي فقط في كّل من التركيبين الكريستال للتراصتوجد أقصى كثافة   يركزوالمكعب م الم 

يزال قيد الدراسة  ال هو أمر أحد هذه الترتيبات الذريّة الكثيفةدائما  الرابطة الفلزية ال ت نتج  لماذاه. الوج
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ى ذّرتين، والعدد التناسقي لها هو ثمانية، هنالك عل جسمال يركزلمكعب مل الوحدة تحتوي خلية المعّمقة.

، وبمسافات أكبر نسبيا  للذّرة األكثر قربا  و مجاورة تعويض جزئي عن ذلك، عن طريق تواجد ست ذّرات

بعض خصائص التراكيب  2قربا (. يعطي الجدول  من مسافات الذّرات الثمانية المجاورة )األكثر

 المكعبية.

ة، ساه ميَّ ( والحاصل نتيجة الروابط التN-8ذو الرقم التناسقي ) البل وريالتركيب من األمثلة الهامة على 

يتواجد هذا التركيب في كل من الكربون،  .التركيب الماّسي( التكافؤإلكترونات هو عدد  Nهو )حيث 

 والسيليكون، والقصدير على درجات حرارة منخفضة وفي بعض المركبات. لكل ذّرة، أربعة من الذّرات

ل، مكعب ماّسي، أو هرمي رباعي وهو ترتيب معروف بأسماء متعددة، مث –المجاورة األكثر قربا  

 ، أو مكعب هرمي رباعي.جسمال يركزم

ر الملح الصخري تتبلور العديد من المركبات على أشكال مكعبية مختلفة. فعلى سبيل المثال، ي عتبر تبلو  

(NaClمثاال  على تبلور العديد من األكاس ) .يد، والفلوريدات، والكلوريدات، والهيدريدات، والكاربيدات

( Cl( والكلور )Naف من ذّرات الصوديوم )كعب بسيط مؤلَّ م  ك ت عتبر أحيانا   ة الملح الصخريبل ور

 تشبيكان متداخالن من المكعب المتناوبة على رؤوس المكعب. في الحقيقة، أّن هذا البناء ما هو إال

حد للصوديوم واآلخر للكلور، حيث تقع الزاوية الرأسية لواحد منهما على النقاط وا –ه الوج يركزمال

 من األخرى. 3، 3، 1/2

(. وهو ذو CaF2، والفلوريدات، وبعض مركبات السبائك تركيب الفلورايت )األخرى للعديد من األكاسيد

الوجه، أما الفلور ه، حيث تحتل فيه ذّرة الكالسيوم رؤوس المكعب ومركز الوج يركزتركيب مكعب م

 فيحتل النقاط الربعية على طول أقطار المكعب.
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 شبكات المكعبية. خصائص ال0الجدول 

 هالوج يركزم ي الجسمركزم بسيط 

a الوحدة خليةحجم 
3

 a
3

 a
3

 

 1 2 1 كل خليةل ةكنقاط الشب

 a أقرب مسافة لذّرة مجاورة
  

 02 8 6 عدد الذّرات المجاورة األقرب

مسافة الذّرات المجاورة التي تتلو 

 األقرب

 

a 

 

a A 

عدد الذّرات المجاورة التي تتلو 

 األقرب
02 6 6 

 

 

 

 شبكة في الفراغلاتجاهات وامستويات  .0

الفراغ، بحيث يمكننا من خالل هذا في  البل ورة أو الشبكةمن المفّضل إيجاد نظام لترميز المستويات في 

ؤش راالتجاهات دون الرجوع إلى الفراغ المحيط. ي ستخدم لهذا الغرض ما ي عرف  النظام تحديد  ميلير اتبم 

(miller indices يعتمد تحديد هذه .)بلورةمع المحاور الثالثة لل ىستوعلى تقاطعات الم   الم ؤشرات 

(x,y,z )–  ل الحواف أو أبعاد أطوا باإلعتماد علىقاس التقاطع . كما ي  الوحدة لخليةأي األضالع الثالث
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. على سبيل وعلى طول المحاور الثالثة المبدأمن نقطة  الوحدة خليَّةالوحدة، وهي مسافات في  خليَّة

 xب عد المحور نصف  ي ساوي عدعلى ب  ( x )محورقال بأّن المستوى الذي يقطع محور السينات المثال، ي  

وإذا قطع  .1/2ساوي ت   x (x-intercept)يملك نقطة تقاطع على المحور ، من نقطة األصل في الخلية

فإن نقطة تقاط ع الم ستوى مع من الخلية،  (y)المحور  الصادي محورعد نصف طول العلى ب   ستوىم  ال

. إذا yو xوذلك بصرف النظر عن األطوال النسبية للمحاور  ،1/2  ت ساويy (y-intercept )المحور 

 ماالنهاية.القاطع معه في ن المحاور، فإنه يتتوازى المستوى مع أّي م

 ( لمستوى معين، نقوم بإجراء الخطوات التالية:hklميلير ) م ؤشراتلتحديد 

على طول  حوافمن أطوال ال جزاءأو أ كمضاعفات حّدد التقاطعات على المحاور الثالثة .0

 المحور.

 أحسب مقلوب هذه األرقام. .2

 النسبة بينها على أن تكونحة األرقام المحسوبة إلى أصغر ثالثة أرقام صحيمقلوب قّرب   .0

 مساوية للنسبة بين مقلوب األرقام.

 (.hklضع األرقام الثالثة الصحيحة بين أقواس، مثال ) .1

، مستوى محدد من هذه األوجه، وأردنا دراسة نملك ات جاه واضح نَّاك   فإذاللمكعب ستة أوجه متكافئة، 

ميلير  م ؤشراتلير المناسبة. تستخدم األقواس حول مي م ؤشراتعندئذ يمكننا تحديد هذا المستوى باستخدام 

بمعنى أنها  –لتمييز مستوى معين. على صعيد آخر، من األفضل وصف المستويات على أنها "تشكيل" 

ميلير، ولكن  م ؤشراتعائلة من المستويات المتكافئة، كما في أوجه المكعب الستة. لعمل ذلك، نستخدم 

ى هذا النحو، يتم التعبير عن مجموعة األوجه الستة للمكعب على تشكيل بكتابتها داخل أقواس مموجة. عل

 { حيث:033}

{033}  =(100) + (010) + (001) + ( 00) + (0 0) + (00 ) 

 إذا  فهذا الترميز يوفر لنا رسما  سهال  لإلشارة إلى كل أوجه المكعب الستة.

 

 

شكل الهرم ثنائي عشر المستويات في أي  –( 003النظام أكثر في حالة المستويات ) تتجلى فائدة هذا

 )في نظام المكعب(، حيث األوجه المنتظم

= (110) + (101) + (011) + ( 10) + ( 01) + (0 1) + {003} 

 ( 10) + (1 0) + (10 ) + (01 ) + ( 0) + ( 0 ) + (0 ) 
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 المستقيم هو: يالمعين التبلور إّن التشكيل المكافئ لنظام

{003}  = (110) + ( 10) + (1 0) + ( 0) 

{030}  = (101) + ( 01) + (10 ) + ( 0 ) 

{300}  = (011) + (0 1) + (01 ) + (0 ) 

 أّما مستويات الهرم ثماني األوجه منتظم، فهي:

{000}  = (110) + ( 10) + (1 0) + (11 ) + ( 1) + ( 1 ) + (1 ) + ( ) 

ؤش راتأما  ة باالتجاه ورل  بال لمحور مبدألف. حيث يتم إنشاء خط عبر نقطة د بشكل مختحدَّ االتجاه فت   م 

. ت ؤخذ الوحدة ليةلخ مؤشرات الشبكةمضاعفات أّي نقطة على الخط باستخدام  إحداثياتيتم تحديد و المراد

وتوضع داخل أقواس  متناسبة طرديا  مع تلك اإلحداثياتاالتجاه باستخدام أصغر أرقام صحيحة  م ؤشرات

، عندئذ أصغر أرقام z = c/2، و  x = 3a ،y = b اإلحداثياتمربعة. على سبيل المثال، افرض 

مؤشرات  xثال آخر، لمحور [. وكم620]هو لخط اتجاه اوبالتالي فإن  0، و2، و6صحيحة نسبية هي 

 وحدةال في خلية xy[. للوجه الق طري على الوجه 330] z[ ومحور 303] y[، محور 033اتجاه ]

السالبة فقط مؤشرات ال[. تنتج 000اتجاه ]مؤشرات [. وللجسم الق طري في الخلية 003اتجاه ]مؤشرات 

0] اتمؤشر y-إذا كان أحد االتجاهات سالب. على سبيل المثال، لمحور  [. يستدل على المجموعة 0

 .<uvw>الكاملة لالتجاهات المكافئة، أي اتجاهات التشكيل، بالتعبير 
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 المناهج التعليمية المفتوحة لمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا

http://ocw.mit.edu 

 3.091SCمقدمة إلى كيمياء الحالة الصلبة 

 2330فصل األول ال

 

للمزيد من المعلومات حول مرجعية هذه المواد أو حول شروط االستخدام، يرجى زيارة: 

http://ocw.mit.edu/terms 
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