
 

 فيزياء المواد

 البلورية: البنية -1     

 مقدمة: 1-1     

 ك  يبا  تقر حولنا, من الكون معظ  تشمممك  ألنها الكثيفة( )المادة الصممم   الجسممم  فيزياء ندرس نحن     

 من يرالكث عن اإلجابة نسمميعيع الصمم   الجسمم  بدراسممة .كثيفة مادة الواقع في هو نراه الذي الكون

 و ؟الرطوبة سب وي سائ  الماء ولماذا شفاف؟ الزجاج ولماذا المعادن؟ ت مع لماذا مث : اليساؤالت

 ل يمدد(؟ )قاب  مرن و أم س المعاط لماذا

 ع ينا: هنفس اليالي السؤال يفرض الص  . الجس  بدراسة نفهمها و عنها نجي  اليساؤالت هذه ك      

 البنية دراسممممممة من بد ال السممممممؤال هذا عن لإلجابة الجوامد؟ في واإللكيرونات النوى مكان هو ما

 الفراغ منض المادة ذرات توضع بعريقة أساسي بشك  تهي  العريقة وهذه الص   ل جس  الب ورية

 الذرات. هذه بنوع و المادة هذه تشغ ه الذي

 من أج  دراسة البنى الب ورية يج  اليعرف ع ى عدة مصع حات:     

  bravais latticeشبكة برافيه  .1

  primitive unit cellخ ية الوحدة األولية )الخ ية األولية(  .2

  conventional unit cellالخ ية اإلصعالحية  .3

  wigner-seitz primitive cellزياتس األولية  -خ ية وينر .4

 

 

 

 :bravais latticeشبكة برافيه  -1-1-     1

هي مجموعة ال نهائية من الذرات المنفصمم ة و اليي تيوضممع بعريقة منظمة و بيوجيه معين بحي       

يا  . تصاغ رياضأن هذه المجموعة من النقاط تبدو بنفس الشك  بغض النظر من أي نقعة ننظر لها

 بالعالقة اليالية:

�⃑� = 𝑛1𝑎 + 𝑛2�⃑� + 𝑛3𝑐  

, 𝑎حي  أن       �⃑� , 𝑐  .ميجهات أولية ال ع ى اليعيين ولكن ال تقع في نفس المسيوي 

    𝑛1, 𝑛2, 𝑛3 .أعداد صحيحة موجبة أو سالبة أو تساوي الصفر 



 
= �⃑�في حالة الشممممبكة الب ورية ذات بعد واحد يكون:       𝑛1𝑎   :وفي حالة الشممممبكة ذات بعدين يكون

�⃑� = 𝑛1�⃑� + 𝑛2𝑐 . 

 شبكة ب ورية ببعد واحد وشبكة ببعدين وشبكة بثالثة أبعاد. (1)يبين الشك  رق       

 

 أع ى: شبكة ببعد واحد, أسف  يسار: ببعدين, أسف  يمين: بثالثة أبعاد (1):الشك  رق  

 

 :primitive unit cellخلية الوحدة األولية  2-1-1-    

ندعوها اخيصممممممارا  خ ية أولية أو خ ية الواحدة. الخ ية األولية يج  أن تحوي ذرة واحدة فق  من      

الشمممبكة.  ذن يوجد عدة خاليا أولية في الشمممبكة الب ورية الواحدة. يمكن تعريي الخ ية األولية ب نها 

 ه يمأل ك حج  من الفضممممممماء بحي  عندما ينيق  هذا الحج  وفم ك  الميجهات في شممممممبكة برافي

 الفضاء بدون أن ييداخ  هذا الحج  مع نفسه وبدون ترك أي فراغات.

 عدة خيارات ممكنة ل خ ية األولية من أج  نفس الشبكة في بعدين. (2يبين الشك  رق  )     

 



 
 : بعض الخيارات الممكنة لخ ية أولية من أج  شبكة ب ورية واحدة(2الشك  رق  )

 

نالحظ أن ك  خ ية من الخاليا األولية السممابقة تحوي عقدة واحدة وأن ك  خ ية تكرر نفسممها بحي       

 تمأل كام  الفضاء بحي  ال تيداخ  مع نفسها وال تيرك أي فراغ.

واليي هي  sc (simple cubic)وبالمث  في حالة شممبكة ثالثية األبعاد كالشممبكة المكعبية البسمميعة     

شبكة مبنية من مكع  واحد صغير يكرر نفسه  شبكات الب ورية نالحظ أن هذه ال من أه  وأبس  ال

 (.3في كام  الفراغ بحي  يشك  الشبكة وهذا المكع  هو الخ ية األولية لهذه الشبكة )الشك  رق  

 

 : ذرة عند ك  رأس من رؤوس المكع sc(: شبكة مكعبية بسيعة 3الشك  رق  )

 

 ذرة يحوي ال ألنه ذلك و فق  واحدة ذرة يحوي أنه الوحدة( )خ ية الصممممممغير المكع  يبدو ال قد

 في تسممماه  عقدة ك  هنا لكن و زواياه في عقد ثمانية يحوي  نما و داخ ه في ( واحدة )عقدة واحدة

يالي و ذرة 1/8 هي مكع  ك  في الواحدة العقدة مسممممممماهمة أن أي مكعبات, ثمانية بناء  ك  بال

ساه  مكع  ساه  منها ك  عقد ثمانية يم ك( وأ) فيه ت  الذرات  مساهمة جمعنا لو باليالي 1/8 ب ت

 مكع . ك  في ذرة 1 ع ى نحص  الثمانية )العقد(

, 𝑎مالحظه: يكون حج  الخ ية األولية في األبعاد الثالثة والمحددة بميجهات األساس  �⃑� , 𝑐  :هو 

𝑉 = |𝑎 . (�⃑� × 𝑐 )| = |�⃑� . (𝑐 × 𝑎 )| = |𝑐 . (𝑎 × �⃑� )| 

لكي تيحدد الب ورة في الفراغ بشك  صحيح ال بد وأن تكون ثالثة أوجه منها مسيندة  لى مجموعة      

هات  جا يار ات حد أركان الب ورة أو عند مركزها. يمكن اخي قاطع عند أ ية تي من المحاور اإلحداث

,𝑎وأطوال أحرف الخ ية  𝑏, 𝑐 لمحاور وتدعى بالمحاور الب ورية كما تسمممممممى الزوايا بين ت ك ا

𝛼, 𝛽, 𝛾 (  4بالزوايا بين األوجه, كما هو موضح بالشك  رق). 



 
 

 (: ميغيرات الشبكة لوحدة الخ ية4الشك  رق  )    

 

 :conventional unit cellالخلية اإلصطالحية  3-1-1-     

 جموعةم وفم الخ ية هذه تكرار أن بشرط لكن و عشوائي بشك  نخيارها اليعيين ع ى ال خ ية هي     

 .فراغات ترك أو تداخ  أي بدون  الفراغ كام  لم ء يؤدي برافيه شبكة في ميجهات

 بشمممك  ة.خ ي فق  المراجع بعض في أحيانا وتسممممى أولية. ليسممم  بخ ية الفراغ م ء يمكننا انه أي

 ليناظرا ع ى نحصمم  بحي  و األولية الخ ية من أكبر تكون بحي  اإلصممعالحية الخ ية نخيار عام

 الخ ية. لهذه برافيه شبكة نوع يعكس الذي المع وب

 

 bcc مركزية مكعبية لشبكة اصعالحية وخ ية أولية خ ية (:5) رق  الشك 

 

bcc ( body الجسممم  مركزية مكعبية لشمممبكة اصمممعالحية وخ ية أولية خ ية (5) رق  الشمممك  يبين

cubic centered): في الذرات عدد فإن وباليالي المكع , مركز في وعقدة رأس ك  عند عقدة 



 
1 هو األولية الخ ية + (8 .

1

8
) =  لشبكة واإلصعالحية األولية الخ ية (6) رق  الشك  ويبين  .2

ية ية مكعب ند عقدة fcc (cubic centered face:) األوجه مركز ند وعقدة رأس ك  ع  ك  ع

. 8) هو األولية الخ ية في الذرات عدد فإن وباليالي وجه,
1

8
) + (6 .

1

2
) = 4 

 

 fcc الوجوه مركزية مكعبية لشبكة اصعالحية وخ ية أولية خ ية (:6) رق  الشك 

 

 :cell primitive seitz-wigner األولية زايتس -وينر خلية -1-1-4

 لهذه أقرب تكون اليي الفراغ من المنعقة هي الب ورية الشممممممبكة من عقدة حول زاييس -وينر خ ية

 تمأل زاييس -وينر خ ية أن أيضمممممما   هنا نجد و الشممممممبكة من أخرى عقدة ألي قربها من أكثر العقدة

-وينر خ ية  ن  ذن فراغ. أي ترك أو تداخ  أي بدون ل خ ية انسممممممحاب اجرينا  ذا أيضمممممما الفراغ

 أولية. خ ية هي زاييس

زاييس لشمممممبكة  -الخاليا الثالث: الخ ية األولية واإلصمممممعالحية وخ ية وينر (7يبين الشمممممك  رق  )

 ب ورية ذات بعدين.



 
 

 بعدين ذات لشبكة زاييس -وينر وخ ية واإلصعالحية األولية الخ ية (:7) رق  الشك 

 

 أقرب  لى مسمممميقيمات ونمدد الذرات  حدى نخيار : بسممممي  بشممممك  زاييس -وينر خ ية تعيين يمكن

 هذه داخ  المحصممممممور الحج  فيكون المسمممممميقيمات هذه منيصممممممي ع ى أعمدة ون خذ لها الذرات

 .زاييس -وينر خ ية هو األعمدة

 

 السبعة: البلورية األنظمة 1-2

 األوجه كت  بين الزوايا باخيالف أو األوجه أشكال باخيالف المخي فة المواد ب ورات مظهر يخي ي

 العال   قب من الب ورات ع   ع ى الب ورية الشممممممبكة مفهوم  دخال بعد تماث ها. باخيالف وباليالي

 البرافيه غير اتالشبك عدد يب غ بينما ب ورية, شبكة عشرة أربع تصمي  من برافيه تمكن فقد برافيه

 ائ (فصمم أو )مجموعات أنظمة سممبعة  لى برافيه شممبكة عشممرة األربع تصممن ي ب ورية. شممبكة 230

 يمم الم ثالثي الميمم , أحممادي اليممماثمم , ثالثي القممائ , المسمممممميعيمم  القممائ , الربمماعي المكعبي, هي:

  البسي . وغير البسي  منها الشبكات من مخي فة أنواع توجد والسداسي.

 أولية. خ ية البسيعة الخ ية تمث  وبذلك فق , الشك  رؤوس عند العقد تكون s لبسيعةا الشبكة في

 الوجوه المركزية الشبكة وفي الجس  مركز عند  ضافية عقدة توجد bc المركزية الشبكة في بينما

fc ك  زمرك في عقدة توجد القاعدتين المركزية الشممممممبكة في بينما وجه ك  مركز في عقدة توجد 

 السبعة. األنظمة من نظام لك  اليفصي ي الوصي 1 رق  الجدول يبين قاعدة.

 

 



 
 

 

 

 

 السبعة الب ورية األنظمة (:1) رق  الجدول

 

 

 

 األوجه: ومركزي المركزي المكعبي التركيب خصائص -1-2-1

 ع ى عنصممممرا   14 حوالي فيوجد معقدة غير شممممبكات هيئة ع ى الكيميائية العناصممممر معظ  تيب ور

 تشمممارك ذرة اثنيين: ذرتين ع ى األولية الخ ية تحيوي .bcc الجسممم  مركزية مكعبية شمممبكة شمممك 

 20 حوالي ييب ور كما (.8) رق  الشك  في مبين هو كما المكع  مركز في وذرة الثمانية الرؤوس



 
 ذرة ذرات: أربع ع ى األولية الخ ية تحوي .fcc األوجه مركزية مكعبية شبكة شك  ع ى عنصرا  

 ((.8) رق  )شك  السية األوجه في مشاركة ذرات وثالث الثمانية الرؤوس تشارك

 

  bcc يسار: ,fcc يمين: البناء. شك  (:8) رق  الشك 

 

 العناصر. هذه لبعض المكعبة الخ ية حرف طول 2 رق  الجدول يبين

 العناصر لبعض )أنجسيروم( المكعبة الخ ية حرف طول (:2) رق  الجدول

 

 

 

 

 

 

 البلورية: المستويات البلورية، المتجهات العقد، 1-3

 :Points العقد 1-3-1

 المحاورف الب ورية. األولية الخ ية في األيونات أو الذرات بمواضمممع يرتب  العقد موضمممع تعيين  ن

 و ن لشممبكة.ا في اليعيين ع ى ال ما عقدة موضممع بيعيين تسمممح العقد من بعقدة الميوضممعة الب ورية



 
 معالجة أج  من . ,c b, a المحورية الوحدات هي العقدة  حداثيات تحدد اليي القياسممممممية الوحدات

شبكة في العقد مس لة سحابها خالل من ألنه واحدة أولية خ ية ندرس أن يكفي ال شك ت أن يمكن ان  ي

 فإن (0,0,0)  حداثياتها اإلحداثيات مبدأ في تقع ما عقدة اخيرنا فإذا بكام ها. الفراغية الشممممممبكة

 هي: األولية الخ ية أركان في توجد اليي النقاط بقية  حداثيات

(0,0,1,) (1,0,0,) (0,1,0,) (0,1,1,) (1,1,0,) (1,0,1,) (1,1,1) 

 تقع ييال فالعقدة كسممممممرية. محورية بوحدات األولية الخ ية بداخ  تقع اليي العقد رموز عن ونعبر

1 الرمز لها يكون الخ ية مركز في
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 لها اليي العقد .base بالقاعدة الخ ية مركز مع وتشممممك  .
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 الخ ية من القعرية المسممممميقيمات ع ى تقع 

 األولية.

 

 sympols direction Lattice البلورية الشبكة متجهات 1-3-2

يات نع   أن يكفي الب ورية الشممممممبكة في مسمممممميقي  اتجاه نعين لكي  هذا  ىع تقعان عقدتين احداث

 الثانية عقدةال  حداثيات فإن اإلحداثيات مبدأ هي العقدتين هاتين احدى احداثيات كان  فإذا المسيقي .

 فإنه م ةالج زمرك من يمر ال المسممميقي  كان و ذا الفراغ. في الشمممبكة مسممميقي  اتجاه تام بشمممك  تحدد

 األعداد مجموعة نسمممممممي اإلحداثيات. مبدأ بداييه تكون حيى لنفسممممممه مواز   بشممممممك   زاحيه يمكن

 عنه ويعبر الفراغية. الشمممبكة مسممميقي  اتجاه برمز [uvw] الشمممك  من قوسمممين ضممممن الصمممحيحة

 داألعداب عنهما يعبر نفسمممه الشمممبكة لمسممميقي  ميعاكسمممين اتجاهين و ن الصمممحيحة. األعداد ب صمممغر

 هو المفضمم  االتجاه أن الع   مع نفسممه االتجاه يمثالن [22̅0] و [11̅0] الرمزين  ن فمثال   نفسممها

 مشيرك. قاس  ع ى تحوي ال  حداثياته ألن [11̅0]

 ع ى نحصمم  (-1) ب االتجاه رمز قرائن تضممرب فعندما ميعابقة رموزا   الميوازية لالتجاهات  ن

 في االتجاهات (13) الشممك  يبين .[1̅1̅0] و [110] مث  معاكس باتجاه ولكن نفسممه االتجاه رمز

 ورموزها. الفراغية الشبكة



 
 

 ورموزها. الفراغية الشبكة في االتجاهات (:13) رق  الشك 

 

 اتجاهات وهي تناظريا   ميساوية اتجاهات مجموعة الب ورية البنى وفي الفراغية الشبكات في يوجد

 بالرمز لها نرمز أن يمكن اآلخر. ع ى أحدها ينعبم أن العناصممممممر تناظر عم ية خالل من يمكن

<uvw> . 

 

 :d البلورية والمسافة index Millar's ميلر قرائن  1-3-3

 الب ورية المسيويات أو االتجاهات باخيالف تخي ي الب ورية المواد في الفيزيائية الظواهر أن طالما

 لييا الب ورية المسممميويات أو االتجاهات نحدد أن معينة فيزيائية ظاهرة وصمممي عند المه  من فإنه

 هي ي رم قرائن مي ر. قرائن تدعى ب دلة الب ورية المسيويات وصي أمكن وقد الظاهرة. فيها تقاس

 باتباع مي ر قرائن تعيين يمكن الب ورة. في المسممممميوي واتجاه مكان تصمممممي ارقام ثالثة عن عبارة

 اليالية: الخعوات

 األص  نقعة هو الب ورة رأس -1

, 𝑎 األساس ميجهات اميداد ع ى المحاور مع المسيوي تقاطع نقاط أن نفرض -2 �⃑� , 𝑐  هي x,y,z 

 كسري مضاعي z و b من كسري مضاعي a , y من كسري مضاعي x تكون اليرتي . ع ى

 الصفر. تساوي مي ر قرينة فإن طوله في نهائيا   ال المقعوعة األطوال أحد كان اذا .c من

𝑥) اليالي: النحو ع ى الكسرية عداداأل مجموعة نكون -3

𝑎
و

𝑦

𝑏
و

𝑧

𝑐
.) 



 
𝑎) ع ى لنحصمممم  السممممابقة األعداد مجموعة مق وب ن خذ -4

𝑥
,
𝑏

𝑦
,
𝑐

𝑧
  لى المجموعة هذه نخيزل ث  (

 ل مقام. مشيرك عام  أصغر في بالضرب وذلك لألعداد قي  أصغر

 لياليا بالشممممك  وتكي  ل مسمممميوي مي ر بقرائن ع يها نحصمممم  اليي األخيرة المجموعة تسمممممى -5

(hkl.) 

 الب ورية. ل مسيويات مي ر قرائن ليعيين األمث ة من العديد (14) رق  الشك  يبين

 

 المسيويات من لمجموعة مي ر قرائن ليعيين أمث ة (:41) رق  الشك 

 

 

 اليالي: بالشك  المبينة ل مسيويات مي ر قرائن عين :1 مثال



 
 

 

                                       الح :

 

 بالشك : المبين ل مسيوي مي ر قرائن عين :2 مثال

 

𝑥 أن: نالحظ الشك  الى بالرجوع الح : = 2𝑎, 𝑦 =
3

2
𝑏, 𝑧 = 𝑐 

) األعداد مجموعة اآلن نكون
𝑥

𝑎
,
𝑦

𝑏
,
𝑧

𝑐
) = (2,

3

2
, ) ع ى: فنحصمممممم  نعكسممممممها ث  (1

1

2
,
2

3
, 1) 

 .(346) مي ر قرائن ع ى فنحص  6 وهو ل مقام مشيرك عام  ب صغر نضربها وأخيرا  

 



 
ية الب ورية ل مسمممممميويات مي ر قرائن اوجد :3 مثال يال  ,(21̅0) ,(111) ,(11̅1) ,(110) ال

 البسي . المكع  في ارسمها ث  (201)

 

 الح :

 

 

 نضعها ذلكل مي ر قرائن نفس لهما ميياليين ب وريين مسيويين بين المسافة هي d البلورية المسافة

 ا :رياضي الب ورية الشبكة وثاب  الب ورية المسافة بين العالقة تععى .dℎ𝑘𝑙 اليالي بالشك 

dℎ𝑘𝑙 =
𝑎

√ℎ2+𝑘2+𝑙2
 

 

 

 


