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 . مقدمة0

التي )الَّلَّ مثاليَّة(  والنقائص العيوب عدد كبير من على دائما   تحتوي فهي ،مثاليَّة يستالحقيقية ل بلُّوراتال

 ود مثل هذه العيوباإللكترونية. ويلعب وجوالميكانيكية و الفيزيائية والكيميائية خصائصها تؤثر على

، والترسيب، تخمير المعادن( ) دينلالتمثل  ت والظواهر التكنولوجيةالعمليامختلف  في دورا  هاما   أيضا  

وتجدر  .وغيرها، واألكسدة (لحصول على منتجات من المساحيقا -تلبيد )التصليد الحراريوالواالنتشار، 

فهناك العديد  خصائص المواد. آثار سلبية على بالضرورة أن يكون لهاليس  أن العيوب اإلشارة هنا إلى

مواصفات محددة في المادة عن طريق التحكم الدقيق في أنواع  ىالتي يمكن فيها الحصول علالت لحامن ا

 هندسة" ىسمَّ ي   ماظهر  وقد. ناسبةالم   ةج  عال  تقنيات الم   ذلك عن طريق مكن تحقيقوكميات هذه العيوب. وي  

 .في عصرنا الحالي الهامةلتقنيات من ا عيوب" وهوال

أو ية خط، والعيوب العيوب النقطيةال :أربعة أقسام رئيسة وهي ىوالنقائص إل ويمكن تقسيم هذه العيوب

بيبةأو عيوب  البين سطحيَّة عيوبالأو  اتستويم  يوب الع  ، وخَّلعاالن ة. عيوب الحجميَّ وال، حدود الح 

دة(  العينية العيوب ضيف إليها هنان   أن مكننا أيضا  ي  و ، الثقوب ثلم أو الكبيرة)التي ت رى بالعين الم جرَّ

 الصلبة. العيوب النقطية موادنتاج وتصنيع الإالتي قد تدخل خَّلل مراحل المحتويات الغريبة وووالشقوق 

درجة حرارة  ن عن طريقعيَّ في نظام م   العيوب النقطيَّة تحديد، وبالتالي يمكن للمادة بحالة التوازن ترتبط

 الطريقة التي عتمد علىفي ها في النظامكيزتراألخرى و نظام. أما وجود العيوبال هذا وتركيبضغط و

 .بعد ذلكوطرق المعالجة  لصلبة أصَّل  بها المادة ا تشكلت

الخصائص الهامة للمواد  على عدد قليل من بلُّوراتالعيوب  أوالنقائص  ولنتحدث باختصار عن آثار

حد كبيرعن طريق  ىلشباه الموصَّلت إالسلوك الكهربائي ألسبيل المثال: يمكن التحكم ب ىفعل .الصلبة

ثمانية  تكبيرها  يمكن السيليكون لعنصر أشباه الموصَّلتفي الكهربية   الموصلية . فمثَّل  بلُّوريَّةال عيوبال

 بسيطةكمية  من خَّلل إضافة موجبp (positive- )أوسالبn (negative- ) نوع فيأضعاف أو أكثر 

بائيّا  عناصر من  مة( النِشطة كهر  والتي  – تطعيم )ذرة شائبة(في هذه الحالة كل ذرة . الشائبة )الم طعِّ

السيليكون. وبمعرفة حقيقة أن هذه الكمية  شبكةل عيب نقطي في مثِّ ت   –ت كبديل لذرة سيليكون ل  دخِ أ  

ظ هور  ىذلك إل ىتستطيع تغيير الخصائص الكهربية ألشباه الموصَّلت أد شائبةالبسيطة من الذرات ال

 البلُّورة في نجدتكنولوجيا األجهزة الصلبة. وعمليا  ال لمصراعيه  ىلباب علا الترانزستور وفتح وتطوير

الَّل الت الصلبة اتص بها الحمستخدم في التكنولوجيا. فهذه الخاصية تخالل صِّ و  م  الشبه  خصائص المثاليَّة

يوب(. مثاليَّة  )التي تحوي ع 

أو إحداث  يمكن بها إحداث تغيير دائم للشكلسيلة وت وفِّر ت بلُّورابال ة(خطيَّ الب وعي)ال نخَّلعاتالاجود و  

اد الهندسية. ة وعديمة النفع للموما تكون هشَّ  الصلبة الخالية من العيوب غالبا   تبلُّوراتشويه ميكانيكي. ال
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 ه أنإالَّ  )المطيليَّة أو اللُّيونة( يضمن قابليتها للتشكيل بلُّوراتفي ال االنخَّلعاتالرغم من أن وجود  ىعل

 الصلبة. بلُّوراتضعف كبير في قوة تلك ال ىيؤدي إل نخَّلعاتتلك اال وجود يا  نظر

ت يلعب دورا  كبيرا  في تحديد بعض خصائصها بلُّوراداخل ال نخَّلعاتأن وجود تلك اال يجب أن ن درك

حد  ىبها إل الصلبة يتم التحكم لبلُّوراتالمهمة كالقوة وقابلية التشكيل. ففي الواقع كل الخواص الميكانيكية ل

 كبير عن طريق هذه العيوب الخطية.

زال تتمغنط أو ت   عندماتعتمد قدرة المواد القابلة للمغنطة )مثل الحديد أو النيكل أو أكسيد الحديد( 

( أو جدار المنطقة المغناطيسية. خعرف بحائط )بلووجود العيوب ثنائية األبعاد والتي ت   ىمغناطيسيتها عل

. وعندما البلُّورةينية كفواصل بين منطقتين مختلفتين في الحالة مغناطيسية داخل بتعتبرهذه الحدود ال

. في حالة عدم يالعزم المغناطيسم حصلة د المادة بم  تحدث المغنطة تتحرك هذه العيوب، وبحركتها هذه ت  

وجود هذا  مغناطيسات دائمة. في الواقع لوال ىول كل المواد القابلة للمغنطة إل( ستتحخوجود حائط )بلو

 النوع من العيوب لما كانت هناك مغناطيسات كهربائية.

تعرضها  عند تلك المواد ركسُّ تسبب وجود عيوب سطحية مثل الشقوق في المواد الهشة مثل الزجاج ي  

لضغط صغير. هذه الحقيقة معروفة لكل من كسر أنبوب زجاجي بمجرد نقش حفرة صغيرة )أو شق( 

جاج سطح ىعل جاج التخلُّ . الز  حامض ل تعريضها إّما عن طريقص من الش قوق على سطح الز 

سبيل المثال : القوة الَّلزمة لتكسير  ىزيد من القوة الَّلزمة لكسره. فعلالهيدروفلوريك أو بواسطة اللهب ي

10زجاج خالي من الشقوق السطحية تساوي 
10 

م\نيوتن
2 

زمة لكسر الزجاج العادي َّلَّ )مقارنة بالقوة ال

10وي والتي تسا
7 

م\نيوتن
2
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 العيوب النقطية .2

 النقطيةالعيوب  إنشاء - أ

اإلنسان  ىهناك قانون غير قابل للنقاش عن الطبيعة يقول "اليوجد شئ كامل". هذا القانون ينطبق عل

كالقانون الثاني للديناميكا  المواد الصلبة ويمكن التعبير عنه لبلُّوراتالعالم الغير عضوي  ىوكذلك عل

 حرارية:ال

 

هو حد  TSو لذلك النظام )اإلنثالبي( الحراري ىهي المحتو Hو ،ة لنظام معينرَّ الح  هي الطاقة  Fحيث 

سنجد أن  T. إذا حدث تفاعل عند درجة حرارة ، أو االضطرابل الحراريالتعاد   )االعتَّلج(نتروبي اإل

TS (TS .)ر في وكذلك التغيُّ  (ريالحرا ىالمحتو)H (H )ر في ( له عَّلقة بالتغيFُّ) Fر في التغيُّ

 -)ماكسويل المواد الصلبة : قانون توزيع الطاقة فييَّةلثام ةصلبمادة  ن عيب فيييحدث عند تكو مثلما

ارية كافية لتخرج من طاقة حر ىلذرات الفردية تستطيع أن تحصل علبولتزمان( يقترح أن عددا  من ا

 تحتاجالعيوب النقطية  لتشكيل. هذه العملية في الشبكة ع بينيموق ىن إلزِ تَّ الم   الشبكة تشكيلموقعها في 

الحراري  ىزيادة في المحتو –كما تم شرحه سابقا   –ل مثِّ والذي ي   شبكةفي ال إجهاد ىطاقة وتؤدي إل ىإل

عن  حالة المثاليَّة(. الخروج من نكوَّ تي تتبشكل خطي مع زيادة عدد العيوب الموجبة وتزيد  Hللنظام )

دة لَّ و  الم   )الضطراب( موجبة(. ومقدار العشوائية Sعشوائية ) ىتكوين تلك العيوب يؤدي إلطريق 

(S َّيكون كبير جدا  في المراحل األولي ) ُّة ولكن مقدارالزيادة في العشوائيَّ  ىإل مثاليَّةل من الة من التحو

 العشوائية ) مع تكون عدد معين من العيوب( يقل مع زيادة العشوائية.
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الطاقة  –( 1يقل بسرعة في البداية وبعد ذلك يقل ببطء ويثبت. النتيجة النهائية )شكل TS الحدوبالمثل 

 التوازن]كثافة العيوب في حالة  ةالصلبالمادة عدد معين من العيوب في  من أجل ىأدن ا  حد ت ظِهر –الحرة 

 =f )ىالحد األدن يقترح[. ويَّةأي أنَّها تعتمد على الطاقة الحرار )درجة حرارة Fminimum  أنَّ كذلك 

 زن يتم بشكل تلقائي: أي بشكل طبيعي.تَّ م  العيوب التركيب  ىإل حالة المثاليَّةمن ال التحول

، ة عميقةداخل المواد الصلبة ما تزال موضوع دراسات بحثيَّ  يَّةالذر شواغرالآليات تكوين في حين أنَّ 

ن  علوم الطاقة الم صاحبة فإن أن ت ظِهر  ةكبشات الطاقة الحرارية للذرات في الواضحة: حسابلحالة التواز 

في الطاقة  للتغيير التقريبي مقدارالفولت ) كترونلإ 1أقل من  ةكبشمتوسط طاقة االهتزاز لذرات ال

غرفة. ولذلك فإن ( في درجة حرارة الشاغرأي أقل كمية طاقة الزمة لتكوين  ،شاغرصاحب لتكوين الم  

عند حدوث تغير كبير في  –الطاقة الَّلزمة لتكوين عيب  – Hdستكتسب طاقة  ةكبشال فيواحدة الذرة ال

eهي  رضيةحالة األالن طاقة مأو أكثر  Hdطاقة الذرة تمتلك  يَّة أناحتمالنسبة  بما أنَّ الطاقة. 
-Hd/kT 

 بنفس الطريقة.  يتغير شاغرذرة الن احتمال أن يكون موقع إلذلك ف

 يكون: ndلذرات فإن عدد األماكن الفارغة امواقع من  Nعدد  ىتحتوي علالتي ة( موليَّ ال) لبلُّورةافي 

nd = AN e
-Hd/kT                                          (2) 

 (Tعدد العيوب ) في حالة التوازن عند درجة الحرارة  =   ndحيث:  

         N    واحد موللكل = عدد المواقع الذرية 

       Hd  كمية الطاقة الَّلزمة لتكوين عيب = 

         T   )درجة الحرارة المطلقة )بالكلفن = 

         k   ثابت بولتزمان = 

        A   ثابت التناسب = 

 

 :العيوب النقطية داخل األنظمة المعدنية " النقية" - ب

مثل وجود ذرة شائبة أو عدم  يَّة،أبعاد ذر ذاتوب عي هيالنقية  يَّةدنالمع البلُّوراتالعيوب النقطية داخل 

بعض من هذه العيوب النقطية يمكن   ي الموقع الخطأ.فوجود ذرة في موقعها أو وجود ذرة من الذرات 

 .2رؤيتها بالشكل 
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 أو استبداليَّة شائبة إبدالية ى ذرةسمَّ ت   ةكبشمكان ذرة أصلية من ذرات الالموجودة شائبة الذرة ال

substitutional impurity ة شائبة بينيَّ  ى ذرةسمَّ ت   ةكبشبين ذرات ال الموجودة والذرة الشائبة

interstitial impurityحجم تلك الذرة  ىبيني عل موقع إبدالي أو ىإل شائبة. ويعتمد دخول الذرة ال

ينما الذرات حجم الموقع الذي ستدخل فيه. فعادة ما تصبح الذرات الصغيرة شوائب بينية ب ىنسبة إلبال

 الكبيرة تصبح شوائب إبدالية.

 

 

 العيوب النقطية بالكريستاالت الصلبة -0شكل 

 

 أو استبداليَّة شائبة إبدالية ى ذرةسمَّ ت   ةكبشمكان ذرة أصلية من ذرات الالموجودة شائبة الذرة ال

substitutional impurity ة شائبة بينيَّ  ذرة ىسمَّ ت   ةكبشبين ذرات ال الموجودة والذرة الشائبة

interstitial impurityحجم تلك الذرة  ىبيني عل موقع إبدالي أو ىإل شائبة. ويعتمد دخول الذرة ال

حجم الموقع الذي ستدخل فيه. فعادة ما تصبح الذرات الصغيرة شوائب بينية بينما الذرات  ىنسبة إلبال

 الكبيرة تصبح شوائب إبدالية.

 شائبة إبدالية

 شائبة بينية

 شوائب بينية ذاتية

 شاغر
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ةهو موقع  شاغرال . وعادة ما يستخدم منه األصلية ذرةالفقد  م شغله عادة في بلورة مثالية، وقد تّم فقديت لذرَّ

أو  ا تغادر ذرةن عندم, والذي يتكوَّ  Schottky defect  (شوتكيبعيب ) ىسمَّ لتعبر عن ما ي   شاغرلفظ ال

. وهذا قد رةبلُّوسطح ال ىعل بكةشفي موقع آخر في ال عيد وضع نفسهيو بكةشفي ال صلياأل مكانه ونيأ

عند درجة الحرارة العالية حيث تكون حركة  بلُّورةيكون نتيجة إلعادة ترتيب الذرات الموجودة داخل ال

نتيجة لخلل  بلُّورةالأيضا  أثناء تكوين  شاغرالذرات عالية نتيجة لزيادة االهتزازات الحرارية. وقد ينشأ ال

عيوب نقطية لها نفس حجم  شواغروتعتبر ال. ورةبلُّ السطح  ىالذرية الجديدة عل م ستوياتأثناء نمو ال

كترون لإ 1عادة  أقل من  –تكون صغيرة  عادة شاغر(، والطاقة الَّلزمة لتكوين الذي كان مملوءالموقع )

 فولت.

 حيث( 2معادلة )الفي كل درجة حرارة عن طريق  تِّزانعند اال بلُّورةداخل ال شواغرويمكن تحديد عدد ال

Hd السطح  ىووضعها في موقع عل بلُّورةالموقعها المعتاد داخل ذرة من  لتحريكَّلزمة هي الطاقة ال

تَِّزن تركيز ال ة، يزدادصلبمادة وتكي(. عندما يتم تسخين شلتكوين عيب ) سطح  أوال  علىللشواغر، الم 

فر مكانا  للذرات والتي تو البلُّوراتوالحدود بين  خَّلعمقربة من مواقع االن ىثم بعد ذلك عل بلُّورة عادة،ال

داخل  ى)من السطح إل البلُّورةنتشر تدريجيا  داخل ت. الشواغر ةكبالتي تركت موقعها األصلي داخل الش

لبلُّورات )حدود ا حدود ىإل "النتشار الشواغر"(. وعند التبريد فإن تركيز الشواغر يقل نتيجة البلُّورة

بيبة(  تركيزال. في الحالتين السابقتين لتلك الشواغر الوعةتكون بمثابة ب والتي خَّلعأو مواقع االن  الح 

ل الذي تنتقل به الشواغر عدَّ من الزمن. الم   بسيطةلشواغر عند االتزان يتم الوصول إليه بعد فترة ل الجديد

ة مع تقليل درجة الحرارة.  ولذلك عند التبريد الشديد سيَّ يقل بعَّلقة أ   ةكبداخل الش ىمن نقطة ألخر

( من درجة حرارة عالية قريبة من درجة االنصهار فإن معظم الشواغر quenching-مادالسريع )اإلخ

تجمدت في مكانها. وهذا يعطي تركيز عالي من  أنها فيقاللتلك البالوعات  لَّلنتشارليس لها الوقت الكافي 

دة بسرعة وبشدَّة(ن( في العينات الم  ازاتعدم حالة في ) شواغرال برَّ لك الموجودة أكثر من ت خمدة )الم 

 بالعينات في حالة التوازن الحراري.

نخفضة في المواد النقية قليل جدا   شواغرتركيز ال 10واحد لكل  شاغرحوالي  –عند درحات الحرارة الم 
8

 

10واحد لكل  شاغرحوالي  ىويزداد بزيادة درجة الحرارة إل – يذرموقع 
3

عند درجة  يموقع ذر 

 االنصهار.حرارة 

الذرات . أي أن ة )أو الذرات االستبداليَّة(كبشالفي م في معدل انتشار الذرات نها تتحكهامة أل شواغرال

ك في البلُّورة الصلبة بشكٍل أساسي بسبب  حد كبير  ى. )اآللية وراء تحركها تشبه إلشواغروجود التتحرَّ

 .3لخروج(. وهذا موضح برسم تخطيطي في شكل لحركة سيارة داخل موقف مزدحم 
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 يجادها، ولكن يمكن إبشكل وثيق المرصوصةلنظم المعدنية الشوائب البينية الذاتية داخل اال توجد  غالبا ،

نبعثة من انشطار ذري يمكن أن الم  ذات الطاقة العالية سبيل المثال: النيوترونات  ىاإلشعاع. علباستخدام 

ن ، بذلك يتمواقع بينية ىوتخرجها من موقعها العادي إل يةتصطدم بذرة معدن من العيوب،  زوجكوَّ

 .الذرات البينيَّةو شواغرال

 

 

 ةيونيَّ الصلبة األ ادوبالمالعيوب النقطية  - ج

ل إلى تعاد  ألنها تحتاج تأينة تختلف عن تلك الموجودة بالعناصر النقية العيوب النقطية داخل التراكيب الم  

بائيَّةالشحن أليون الموجب ل شاغرية التكافؤ وجود حادة أ  سبيل المثال: في العناصر النقيَّ  ى. فعلة الكهر 

 تعاد ل ىللحفاظ عل )أنيون( سالبأليون  شاغر يجب أن يصاحبه وجود أيون موجب بيني أو)الكاتيون( 

مزدوج )رحيل أيون موجب وأيون  شاغرالشحنة. ومثل ذلك يحدث بالنسبة لأليونات السالبة. وجود 

 يطلق عليه اسم عيب وذرة بينية شاغروجود أما  ،شوتكيالسطح( يطلق عليه اسم عيب  ىسالب إل

 ىثم انتقل إل شاغروالذي أصبح  ةكبشب أو أيون سالب بترك موقعه في ال)حيث قام أيون موج نكيلفر

. الشوائب البينية الذاتية تكون عادة موجودة 4موضحان بالشكل  بينية(. هذان النوعان من العيوب منطقة

 واقعالعديد من المعادة  تحوي ر النقية وذلك ألن المركبات األيونية بالتراكيب األيونية أكثر من العناص

 .الكبيرة البينية
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 العيوب النقطية بالحاالت الصلبة األيونية -0الشكل 

 

سبيل  ى)عل لها نفس البيئة المحيطة مثل المواقع العادية للذرة. خليَّة الوحدةمواقع بينية في عادة   يوجدأي 

نصف األماكن المتاحة داخل  فقط Beتشغل ذرات البريليوم  BeOأكسيد البريليوم  مركبفي المثال 

تاركة  أربعة أماكن بينية ممكنة لأليونات الموجبة داخل  BeOالهيكل الرباعي لمركب أكسيد البريليوم 

كافئ يني م  موقع ب ىإل ةكب. لذلك فإن ذرة البريليوم يمكن أن تنتقل من موقعها العادي داخل الشالخلية وحدة

 .(ةكبشبسيط في ال اضطراب مع أي

. ةالشحن تعاد ل ىحافظ علت   أن أيضا   التي يجبو ،عيوبأ   ت حِدث األيونية البلُّوراتالذرات الغريبة داخل 

 حادي التكافؤ مثل الليثيومقد يحل أيون موجب أ   NaClسبيل المثال: في حالة كلوريد الصوديوم  ىفعل

Li
+

ت الصوديوم كشائبة إبدالية. أما في حالة األيونات الموجبة ثنائية التكافؤ مثل محل واحدة من أيونا 

Caالكالسيوم 
2+

أليون موجب أو وجود  شاغرحدوث  يصاحبهأيون الصوديوم يجب أن ، فإن استبدال  

تكافؤ ل الشحنة. وبالمثل فإن شوائب األيونات الموجبة أحادية العاد  ت ىأيون سالب بيني من أجل الحفاظ عل

( يجب أن يصاحبها MgOفي أكسيد الماغنيسيوم  Naداخل هيكل أليونات ثنائية التكافؤ )مثل الصوديوم 

 أليونات سالبة. شواغرعدد مناسب من األيونات الموجبة البينية أو ال

 

 عيب سكوتكي

 عيب فرنكل
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 العيوب النقطية في المواد الصلبة المرتبطة برابطة تساهمية - د

ز في التركيب ميَّ لمرتبطة برابطة تساهمية تكوين عيب م  تستطيع الشوائب اإلبدالية في المواد ا 

. ةكبشذرات المجموعة دوري تختلف عن كتروني إذا كانت الذرة الشائبة من مجموعة في الجدول اللاإل

صر من المجموعة اعن شبكةذلك: إدخال عنصر من المجموعة الخامسة أو الثالثة داخل  ىمثال عل

 .Siالسيليكون شبكة في  Bوالبورون أ Asالرابعة مثل إدخال الزرنيخ 

طلق فإن الحالة الناتجة ي   –بينية  إما بصورة إبدالية أو – بلُّوريهيكل  ىة إلعندما يتم إدخال ذرة غريب

ذابالغريبة )ال اتذيب( والذرالم  ) ذرات الشبكةل solid solutionمحلول صلبعليها  لح (. ولكن مصطم 

ة باه الموصَّلتأش ىطلق فقط علالمحلول الصلب ال ي   م  شوبة( الم طعَّ من  ةقليل كميَّة ىلتي تحتوي علا )الم 

د ،ة(الذائبالذرات الشائبة ) تركيبي  اختَّلف تملك –مثل سبائك المعادن  –العديد من المحاليل الصلبة  في وج 

ذاب واسع ذيب والم   .من الم 
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 العيوب الخطية -0

 ةكبشداخل ال تشوهاتب سبِّ الصلبة هي عيوب ت   اتالبلُّورداخل  – خَّلعاتنأو اإل –العيوب الخطية 

طوط الشبكة مركز حول خطتت زئي ستوم   نهاية/حافةن هو ببساطة عبارة ع خَّلعناإل. من خ  ي ج  ى ذرِّ

جزئي إضافي(  ى)مستو موجب خَّلعانليعبر عن  (. عادة  ما يستخدم الرمز 5)شكل  تمَّ إدخاله إضافي

 جزئي مفقود(. ىمستو) سالب خَّلعانليعبر عن  ┬والرمز 

 

 

 المدخلرسم تخطيطي لالنخالع؛ الصف األخير من الذّرات )اللون الغامق( في المستوى الجزئي  -5الشكل 

 

الذي يتحرك عبره  ى. المستوالمواد البلُّوريَّةبوضوح عند حدوث تغيير في شكل تظهر  خَّلعناإلأهمية 

ن م صف اإلنخَّلع، يتحرك ،إلجهاد الق صد التعرض عن. م ستوى االنزالق ى سمي   ةكبالش عبر خَّلعناإل

ة بلُّورخَّلل ال اإلنخَّلعانتقال  عندة نسبة لآلخر. بلُّورزاح جزء من الي  والذرات  صف منتلو  الذرات

. م ستوى االنزالقأسفل الذي يكون مسافة ذرة واحدة بالنسبة للجزء  م ستوى االنزالقيتحرك الجزء فوق 

دائمة ويتغير شكلها بصورة  البلُّورةير في شكل يتغ ىإل ؤديي َّلعاإلنخ، فإن تحرك ىأو بطريقة أخر

 (.6)شكل 

مقربة جدا  من  ىولكن علتكون مثاليَّة،  خَّلعنكَّل جانبي اإل ىعل بلُّوريَّةال ةكبشالحظ من فضلك أن ال

الذرات  جعليزائد  ىوجود نصف مستوفإن  نخَّلع الموجباإل في حالة .ثيرا  ك ةكبشالتشوه ت خَّلعناإل

. شداالنزالق فإنها تكون في حالة  ىمستوأما الذرات أسفل  ،االنزالق تحت ضغط ىلتي تعلو مستوا

 االنزالق ىمستوهيئة ضغط فوق  ىوالذي يكون عل ضغطمجال  حيط بهسي   حافة اإلنخَّلعوهكذا فإن 

 االنزالق. ىمستوأسفل  وشد
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ه بالستيكي )لدن( لمادة صلبة بلُّوريَّة  -6الشكل   م صاحب لحركة اإلنخالعات الناتجة عن اإلجهادتشوُّ

 

 

 بواسطة االنزالق: اللَّدن )البالستيكي(التشويه 

فردة معدن بلُّورةسحب عندما ت   )أو شبه موصل( تحت قوة شد فإنها تبدأ في التشوه )االستطالة( بصورة  م 

نتيجة  بعضا   فوق بعضها البلُّورات" كتل"تنزلق ، والشدّ  صغير من قوة ىمستو عند /ل ِدنةبَّلستيكية

سطحها. ولقد تم  ىعل  slip linesبخطوط االنزالق  عرفي. وفي نفس الوقت تظهر ما نخَّلعلحركة اال

اكتشاف أن التشوه باالنزالق يحدث بسهولة أكبر في المستويات التي بها كثافة ذرية عالية ومسافات 

". في أكبر تراص للذرات األحوال "باتجاهفي كل  كبيرة بين المستويات، بينما اتجاه االنزالق يكون

نَّلحظ أن نظام االنزالق الرئيسي يكون بمستويات  FCC ذات نظام مكعب مركزي الوجه البلُّورات

يكون  BCC سم جذات نظام مكعب مركزي ال البلُّورات< بينما في 110> المستوى باتجاه }111{

 ى<. )وجدير بالذكر أن هناك آلية أخر111>الم ستوى باتجاه  }110{االنزالق الرئيسي بمستويات 

 " تشوه توأمي" وحاليا  لن نتحدث عنه.( ىسمللتشوه ت  

 

 :االنخالعتسلق 

 ىإلباالمتداد  ى إضافي"نصف" مستو يقومعندما  االنخَّلعاتحركة  ىطلق علي  التسلق هو االسم الذي 

 وأحركة للمستوي ولكنه النمو  جزئيأ منها. ومن الواضح هنا أن التسلق ليس سحابناالأو البلُّورة 

 (.7)شكل  اإلنخَّلع م حيط منالترتيب  ى" علغراتثالذرات أو "الاالنكماش الناتجين عن زيادة 

 المستوى االنزالقي
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 تسلُّق االنخالع )أ( إدخال ذّرات بينية  )ب( خروج ذّرات إلى الفراغات المحيطة -7الشكل 

 

 :االنخالعات م ضاعفة

 في حالة ال يمكن أن تحدثالماكروية فإن التشوهات  ونتيجة لذلك ةكبشال خَّلعانثناء االنزالق يترك كل أ

10 ىفي المد لَّلنخَّلعاتالكثافة الطبيعية 
6

 – 10
8

/سم 
3
هة يوضح أن هناك المشوَّ  البلُّوراتفحص إنَّ . 

 أن إاّل  م ضاعفة،م من وجود العديد من آليات الالرغ ىه. وعليحدث أثناء التشوُّ  لَّلنخَّلعات م ضاعفة

 بالتفصيل(. مناقشتها) لن يتم  "ريد -مصدر فرانكبحثا  هي "أكثرها 

 

 :االنخالعتفاعالت 

في اإلزاحات الشديدة للذرات  ىالمادة الصلبة إل ةكبشخَّلل  االنخَّلعاتك حرُّ تلقد ترجع السهولة النسبية 

 –االنزالق وبالتالي سهولة  – االنخَّلعاتفإن حركة  ود المحليةالجه ه. إذا تم تقليل هذاالنخَّلع قلب

تقليل طاقة التشويه  ىتؤدي إل االنخَّلعاتمقربة من قلب  ىسوف تقل. وقد لوحظ أن وجود شوائب عل

يتم عمدا  إضافة استقرار النظام ضد االنزالق. في العديد من األنظمة  ىوبهذا فإنها تؤدي إل لَّلنخَّلع

االنخَّلع الترسيب الدقيق يعيق حركة المحلول الصلب( لزيادة قوة المواد. وبالمثل  دتصلُّ  شوائب )مثلال

 بالترسيب(. د)مثل التصلُّ 



 كيمياء الحالة الصلبةمقدمة ل –ي تي آإم 

 مذكرات دراسية

  06 دراسيةالمذكرة ال 14

 

 األسط ح البينيَّة عيوب  -4

 في األصناف التالية: معهاجيمكن  اتاألنواع العديدة لعيوب األسطح البينية أو المستوي

 األسطح الحرة. ىاألسطح الفاصلة بين الصلب والغاز والتي تسم .1

كتروني ولكن ليس هناك اختَّلف في لمختلفة في التركيب اإلالمناطق ال األسطح الفاصلة بين .2

 .حدود النطاق ىترتيب الذرات والتي تسم ةدوريَّ 

بيتينأو  بلُّورتيناألسطح الفاصلة بين  .3 ولكن هناك اختَّلف في اتجاهات ترتيب  طورلهما نفس ال ح 

د ىسمالذرات عند األوجه الفاصلة والتي ت   بيبيَّةود الح   .الح 

والتي يكون بها اختَّلف في التركيب  طوارحدود األ ىمختلفة وتسم أطواراصلة بين األسطح الف .4

 الكيميائي وترتيب الذرات عند الوجه الفاصل.

بيبيَّةحدود ا الحرة وحدود النطاق وحدود بينما توجد األسطح  بلُّوريَّةال مواد الصلبةتكون خاصة بال لح 

 .غير البللورية مواد الصلبةالة وبلُّوريَّ ال مواد الصلبةفي كَّل  من ال طواراأل

 

 األسطح الحرة . أ

قاس المحدد ل ة. يختلف ترتيب الذرات قليَّل  رَّ لها أسطح ح   كل المواد الصلبة، فإن لمواد الصلبةبسبب الم 

 ىحدإ لىوذلك ألن ذرات السطح ليس لها ذرات مجاورة ع الداخلي السطح الحر عن التركيب ىعل

 ةكبشلها معامل ولكن  بلُّوريذرات القريبة من السطح لها نفس التركيب الالجوانب. وعادة  ما تكون ال

 أكبر بقليل من الذرات الداخلية.

معرفة يمكن . ةصلبمادة ي أل( المرتبطة باألسطح ɣ) طاقة السطحز األسطح الحرة هي ميِّ ربما أهم سمة ت  

 المادة الذرات داخلطريق  عنالسطح و ىعل عن طريق البيئة المحيطة بالذرات السطح مصدر طاقة

وبالتالي زيادة  –بعض الروابط  خريبالسطح البد من كسر أو ت ى. لكي ننقل ذرة من الداخل إلةالصلب

حديثا . تعتمد  نكوَّ ف بأنها الزيادة في الطاقة لكل وحدة من مساحة السطح الم  عر  الطاقة. طاقة السطح ت  

فاألسطح التي هي عبارة عن  –للسطح  بلُّوريه اللتوجُّ ا ىعل بلوريةال ةصلبمواد الطاقة السطح في ال

عدد قليل فقط  كسر تمَّ  هأقل طاقة سطح. هذا ألن هي مستويات ذات أعلى ذرات تراص كثافة لهامستويات 

 أكبرقريبة عدد ذرات مجاورة  بشكٍل مطابق، هذه الذرات لديها ، أوهذا السطح ىالذرات عل روابطمن 

10لطاقة السطح للصلب تتراوح من المثالية  . القيمفي مستوي السطح
-1

جول/م 1 ىإل  
2

. وعامة  كلما 

 كلما زادت طاقة السطح.البلُّورة زادت الروابط داخل 
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بعض الذرات أو الجزيئات الغريبة من الجو امتِزاز/ امتصاص يمكن أن تقل طاقة األسطح عن طريق 

 ثيرا  كأكبر  فراغ )الخَّلء( هيفي ال ا  لمادة مقطوعة توّ  طاقة السطح (حجر البلقالمايكا )المحيط. فمثَّل  في 

األكسجين في الهواء الم حيط امتصاص في هذا المثال، تمَّ واء. ع في الهطِ إذا ق   نفسهمن طاقة السطح 

تكسِّرة في السطح زئي.  لترميم الروابط الم   ىذرات الشوائب تجعل عملية المحافظة عل صاصتمابشكلٍّ ج 

 التبخيركتروني ومعدل خصائص السطح مثل االنبعاث اإلل أمرا  مستحيَّل . نتيجة لذلك؛ ذريّا   سطح نظيف

متّصةوجود أي شوائب  ىدرجة كبيرة عل ىتعتمد إل ،ومعدل التفاعَّلت الكيميائية . ستختلف هذه م 

 السطح. ىعل االمتصاصاختَّلف في  ىالخصائص إذا كانت القياسات تتم تحت ظروف تؤدي إل

 

دود الح   . ب  بيبيَّةالح 

بيبيَّةحدود ال بيبيَّةحدود لمختلفة. أبسط صورة لبلُّوريَّة هات اجاتِّ لها مناطق  تفصل الح  بيني هي سطح  الح 

ن فوفمن  يتكوَّ االنحراف  ألن الميل حد ىيسم . هذا النوع من الحداالنخَّلعات وافموازية من ح ص 

. كما االنخَّلعاتوازي مع بالتوحور، في هذا النوع يكون في شكل ميل بسيط حول م (الخطأ االتجاه)

 .درجة 10تكون في الغالب أقل من  االنحرافوذلك ألن زاوية  الصغيرة الزاوية حد الميل حد ىيطلق عل

بيباتحدود ال زاوية انحرافعندما تكون  في عمليا  التفكير   يمكنَّلدرجة، ف 15 درجة أو 10أكبر من   ح 

ا تفقد ستكون صغيرة بحيث أنه االنخَّلعاتن المسافات بين أل انخَّلعاتأنها تتكون من  ىحدود علال

بيبيَّةالدود ح  الهويتها الفردية.  ة في دوريّ  /انتقالل منطقة عرضها بضعة أقطار ذرية حيث هناك تغيرمثِّ ت   ح 

بيبات أو  البلُّوراتالذرات بين   .المجاورةالح 

بيبيَّةدود الح  ال للحدود  الفارغة دورية الذرات في المنطقة المجاورة لديها طاقة بينية وذلك بسبب خلل في ح 

بيبيَّةدود الح  ل. الطاقة البينية لعلى طول األسطح البينيَّةلروابط التي توجد اكسر بسبب و عموما  أقل من  ح 

بيبيَّةدود الح  التلك التي على األسطح الحرة ألن الذرات في  محاطة من كل جانب بذرات أخرى وليس  ح 

بال قليل من الروابط المكسورة أو لها سوى عدد  .ةم خرَّ

بيبيَّة  تحوييشار إلى المواد الصلبة التي  دود الح  وراتتعددة الم  مواد الصلبة بال الح   تركيبها، حيث أن بلُّ

كشف يمكن أن ي   ،ختلف. في حالة الحديدم   بلُّوريكل واحدة لها اتجاه  – بلُّوراتن من العديد من اليتكوَّ 

بيبيد الح  ال تركيبعن  بيبيَّةدود ح  ال ( عند/الحفرعن طريق مواد كيميائية معينة )النقش ح  ، في حين يتم الح 

بيبات تركيبكشف   تركيبفي البولي اثيلين عن طريق استخدام الضوء المستقطب. يتم تحديد  الح 

بيبات بيباتقطر متوسط  عادة  من خَّلل إعطاء الح  ه الجمعية أو باستخدام النظام الذي وضعت الح 

عن طريق  الحبيباتيتم تحديد حجم  ASTM(. في إجراءات ASTMاألمريكية لَّلختبارات والمواد )

 ( حيث n) المقاس الحبيبيرقم 
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12nN  

بيبات تساوي عدد Nحيث  سبيل المثال  ىفعل .X100العينة بقوة تكبير  ىربع عندما ت رم   إنشلكل  الح 

بيبة 128ها يفظهر يس 8 المقاس الحبيبيرقم المادة ذات ،  X=100قوة تكبير عند   مربع إنشلكل  ح 

1.28x10ظهر ست   X=1ولكن هذه المادة عند قوة تكبير 
6 

بيبة بيباتمربع. وإذا كانت  إنشلكل  ح  شبه  الح 

بيبةعة في القطاع العرضي فهذا ي  ربِّ م   8.8x10 عادل تقريبا  أبعاد الح 
-4 

إنش 

. 

بيباتعادة ما يكون لل بلُّوراتتعددة الم  في العينات  ، ا  بعض اعشوائي بالنسبة لبعضه بلُّوريالفردية اتجاه  ح 

بيبي ويشار إلى  بيباتفي بعض الحاالت تكون للو. مع ذلك بشكل عشوائي هوجَّ م  ه أنَّ التركيب الح   ح 

 .لفضَّ ه م  توجُّ المادة لها ال تختلف إال في بضع درجات. في هذه الحالة يقال إن و تِّجاهجميعها نفس اال

 

 الطورحدود  . ت

وله  ،ميكانيكيا   لَّلنفصالوقابل  ،ا  ميَّز فيزيائيّ م  و ،متجانس ةمن الماد جزء على أنه طوراليتم تعريف 

أو بات ركَّ قد تكون م   قد تكون محاليل صلبة إبدالية أو بينية أو طواراأل تركيب وهيكل كيميائي معين.

نتظمة )غير متبلورة( الترتيب أو مواد الترتيب مةنظَّ سبائك م    الطور البلُّوريأو حتى عناصر نقية؛  غير م 

 .ة واحدةبلُّوروجد كيت أو بلُّوراتعدد الكون م  يفي الحالة الصلبة قد 

. طوارن من عدد من األتتكوَّ  -ما يحدث وغالبا  -قد ن من أكثر من عنصر واحد تتكوَّ التي المواد الصلبة 

 بلُّوراتن من خليط من يتكوَّ   -شيئ مؤلم مألوف لنا جميعا  -طبيب األسنان  على سبيل المثال، مثقاب

. المواد طور م ستمرل شكِّ حاط بمصفوفة من الكوبالت. هنا الكوبالت ي  حادية صغيرة من كربيد التنغستن م  أ  

لها أهمية  المركبة. المواد بةركَّ الم  لمواد با شار إليهامثل مثقاب طبيب األسنان عادة  ما ي   طوارمتعددة األ

كبيرة في عالم الهندسة ألن لديهم العديد من الخصائص الجذابة التي تميزها عن غيرها من المواد ذات 

)بسبب جزيئات الكربيد  ةجيد كْشطله خصائص  األسنان سبيل المثال مثقاب طبيب ىالواحد. عل طورال

ةفة الكوبالت الم  )ويرجع ذلك إلى مصفو للصدماتجيدة، ومقاومة  ومتانةالصلبة(  (. ال كربيد ستمرَّ

معا ، ومع ذلك فإن الجمع السليم  م للصدمات، ومقاوخدشمقاوم للالتنغستن وال الكوبالت على حد سواء 

 .له الخصائص المطلوبة بركَّ م  بين االثنين ينتج هيكل 

. الحدود بين بيبيح  حد الالشبه إلى حد كبير يالمختلفة  األطوارالذي يفصل بين  سطح البينيطبيعة ال

بيبيَّةدود الح  الي تشبه بلُّورين في التركيب الكيميائي والتركيب الختلفم   طورين ، في حين أن الحدود بين ح 

بيبيَّةماثلة قد تكون شبيهة بحدود تم   واتِّجاهات بلُّوريَّةهياكل  التي لهامختلفة أطوار  من الزاوية  صغيرة ح 

 .تركيبالطاقة وال حيث

                                                 

 المواصفات بالوحدات الدولية حتى اآلن. ASTMلم تصدر  
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( يؤدي إلى تصنيف أطوار)أو  (تقطعم  غير م ستمر ) طورو طور م ستمرتكون الصلب من مفهوم أن ي

غير تركيب )سواء  وذلك حسبهذا التصنيف،  1. يوضح الجدول بةالمركَّ بسيط ألنواع مختلفة من المواد 

نتظم نتظم )غير متبلور( أو البلُّوري الم   .غير الم ستمرةواألطوار الم ستمرة ( الم 

 

 0جدول 

ركَّبة تصنيف المواد  وطوارتعددة األم  أو  الم 

)أو غير الم ستمر  الطور ستمرالم   الطور

 ( األطوار

 أمثلة

النظم المعدنية مثل الحديد  كل بلُّوري بلُّوري

بال ، واللحامات اللينة فوالذوال ص 

ومعظم الصخور إلى آخره، 

 والرخامالطبيعية مثل الجرانيت 

  

نتظم )غير  بلُّوري  ال يوجد له أهمية عملية متبلور(غير م 

 

نتظم )غير متبلور( معظم السيراميك من صنع اإلنسان  بلُّوري غير م 

بورسلين مثل آجر البناء و

 ا  العازل كهربائيّ )الخزف( 

والبوليمرات المتبلورة  والخرسانة،

وبعض جسيمات المواد  ،ا  جزئيّ 

 البوليمرية المتبلورة. المركبة

 

نتظم )غير مت نتظم )غير متبلور( بلور(غير م  األلياف الزجاجية، واألسفلت،  غير م 

رطب، الواألسمنت  والخشب،

 والمواد الهَّلمية األخرى.
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 معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

 المناهج التعليمية المفتوحة لمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا

http://ocw.mit.edu 

 3.091SCيمياء الحالة الصلبة مقدمة إلى ك

 2002الفصل األول 

 

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

http://ocw.mit.edu/terms 
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