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 Classes    The  32  Crystal:   32االصناف البلورية 
تكلمنا فيها عن التناظر وعناصر التناظر الالازاحية )وتشمل محور  عرفنا في المحاضرات السابقة وخصوصا في المحاضرات التي التي  

و كذلك من اطوال المحاور والعالقة  الزاوية بين هذه المحاور التناظر ، مستوي التناظر ، مركز التناظر و محور التناظر الدوراني االنقالبي( 

 ي القائم ، الثالثي ، السداسي ، احادي الميل وثالثي الميل( . وجدنا سبعة انظمة بلورية وهي :) النظام المكعب ، الرباعي ،المعين

 .  Classes    The  32  Crystal   صنف بلوري 32وعليه وباستخدام عناصر التناظر على هذه االنظمة السبعة سوف يتولد لدينا   

( خالل نقطة    A, m, C, A͞عناصر التناظر ) حيث تميز بها The Point Groupsهذه االصناف البلورية تسمى ايضا بالمجاميع النقطية  

اصر وهمية في منتصف البلورة . وهذه النقطة هي نفسها نقطة التقاطع المحاور البلورية وال يمكن ان تعاد هذه النقطة خالل الفضاء بواسطة عن

 التناظر . 

 (.    translation processesان هذه االصناف البلورية ال تحوي على عناصر تناظر ازاحية اي ال تحوي عمليات االزاحة )  

هو مجموعة البلورات التي تختلف في الشكل ولكنها لها نفس العالقة مع عناصر  Crystal Class االصناف البلورية  او الصنف البلوري   

 تكون تابعة لنفس النظام البلوري ، ولذلك يمكن للنظام الواحد ان يملك اكثر من صنف بلوري. جة التناظر والتناظر اي لها نفس در

تمر خالل نقطة  32هذه االصناف  البلورية  باسم المجاميع النقطية حيث عناصر التناظر التي تشكل هذه االصناف ال وكما ذكرنا تسمى    

 المحاور البلورية وال تتكرر هذه النقطة بواسطة عناصر التناظر.  وهمية في وسط البلورة اي خالل تقاطع

يملك  عناصر تناظر واحدة ونظام بلوري واحد   ان الصنف  البلوريفي المحاضرة. كما ذكرنا  1جدول االصناف البلورية كما في جدول  رقم   

 . في درجة التناظر Point Groupsلكن نفس النظام البلوري تملك اكثر من صنف بلوري ولكن يكون االختالف في هذه االصناف او 

 Hermaun – Maugnموجين  –من جدول االصناف البلورية يمكن اشتقاق رموز التناظر العالمي  ) وتسمى ايضا رموز هيرمان   

symbols   حيث .m   يمثل مستوى تناظر مرأة  او Symmetry Plan دورانية وكذلك هناك نوعان من محاور التناظر Rotational axial  

 Rot inversion axis of، ومحاور تناظر دورانية انقالبية  Aادي، ثنائي، ثالثي، رباعي، سداسي ويرمز بالرمز وهو محور تناظر اح

symmetry  (1 ͞   ,2͞   , 3͞    , 4 حيث توضع فتحة على الرقم الذي يدل على محور التناظر وتقرأ واحد بار او اثنان بار (   A͞ويرمز)  (    6͞,    ͞

 <Center of symmetry  ( ¡ بالحرف) . ويرمز لمركز التناظر

على     A͞او  Aعلى التوالي ، ويدل الرقم على يمين الحرف     A  ،A͞ وكما ذكرنا يرمز لمحور التناظر الدوراني والدوراني االنقالبي  بالرمز    

محور     A4͞محور تناظر ثنائي دوراني انقالبي،    A2͞محور تناظر رباعي وهكذا .    A4محور تناظر ثنائي، وكذلك   A2درجة التناظر مثال 

m=6/3،  ¡  1͞= وكذلك   m=A2͞انقالبي اي -مستوي تناظر ويعادل محور تناظر دوراني m. وكذلك تناظر رباعي دوراني انقالبي ͞      

وكيفية اشتقاق  رمز التناظر العالمي ألي صنف بلوري من عناصر التناظر وحسب الخطة  1المهم بعد معرفتنا للرموز ضمن الجدول رقم  

 التالية: 

هو المحور الرئيسي  bيعتبر المحور عدا في نظام احادي الميل  Cوهو المحور البلوري  ( principle axesخاصية المحور االساسي ) (1

    A͞أو محاور دورانية انقالبية  Aاو االساس، حيث هذه المحاور قد تكون محاور دورانية 

 دوراني اساسي    يمثل محور  n( حيث n over m( او )mعلى  nويلفظ )  n/mمستوي التناظر عمودي على المحور االساس يكتب  (2

 خاصية االنقالب عندما يكون عموديا على مستوي التناظر( اي بمعنى اخر يمكن اعتبار ) ويفقد المحور الدوراني االنقالبي 

            4/m = 4͞         6/m = 3͞           

2    =  m = 6͞       ،m=2͞     ،2/m       =¡ 1͞/3يحوي ضمنيا على مستوي تناظر      6͞،  ͞

nأو ) (nm)يكتب  Cمستوي التناظر يحوي على محور اساسي  (3 ͞   m 6( مثال نقولmm  ومستوي يعني وجود محور تناظر سداسي

على اليمين من  الثانية  mو ال    a1,a2,a3االولى تعني مستوى ضمن المحاور البلورية  mتماثل محتوى ضمن محاور التناظر حيث 

  التابعة للنظام البلوري السداسي.   a1,a2,a3رمز التناظر يشير الى مستويات تناظر بين المحاور البلورية 

اي ان الرمز العالمي يشير ترتيب  الى البمين Cكما يشذ عن هذه القاعدة النظام المعيني القائم حيث يعتبر تناظر المحور االساسي 

يمثل محور تناظر دوراني ثنائي في حين بقية االنظمة يعتبر المحور  Cيكون المحور  mm2(. مثال abcتي )المحاور البلورية كاال

 كما اشرنا في الفقرة  واحد.  Cاالساسي محور 

هنا نقصد  222،  32،  422،   622بعد رمز المحور االساسي مثال  n2يكتب  Cمحور تناظر ثنائي عمودي على المحور االساسي   (4

معناه يوجد محور تناظر ثنائي  2يوجد لدينا محور دوراني اساسي هو سداسي ، رباعي ، ثالثي ، ثنائي على التوالي؛ اما الرمز 

، في حين توجد ايضا عمودي على المحور السداسي، الرباعي، الثالثي والثنائي على التوالي وتنطبق مع المحاور البلورية الرئيسة 

 ، Cالمحاور البلورية الرئيسة وتكون ايضا عمودية على المحور الرئيسي  محاور ثنائية ما بين

 وهذه تعتبر مراتب بسيطة في حين  6mm،  222والمتفق عليه ال يزيد رمز التناظر العالمي عند ثالث مراتب ألي صنف كان مثل 
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 ومستويات تناظر كما في اصناف التناظر الكامل وعند وجود اكثر من ثالث محاور  .  m 2/m 2/m/4المراتب المركبة مثل 

 Holosymmetrical class) ) هي ان تكتب تناظر ( في انظمة السداسي والرباعي والمكعب فان الطريقة المتبعة ) عدا انظام المكعب

 الى مجموعتين تظم االولى ثم نقسم محور التناظر االفقية   n/mمع مستوي التناظر االفقي العمودي عليه اوال اي  Cالمحور الراسي 

، وتظم المجموعة  m/2المحاور البلورية االفقية التي تكون ثنائية التناظر عادة مع مستويات التناظر العمودية عليها ويرمز لها بالرمز 

ليها ويرمز لها بالرمز الثانية محاور التناظر االفقية ايضا والتي تنصف الزوايا  بين المحاور البلورية مع مستويات التناظر العمودية ع

2/m  .ايضا وعليه يكون مجموع المراتب في الرمز الكامل للصنف البلوري ثالث مراتب 

 

 التناظر المميز لألنظمة البلورية السبعة: 

 صنف بلوري والمقسمة اعتمادا على عناصر التناظر وكما يلي:  32والتي تشمل من المهم نتعرف ونميز االنظمة البلورية 

 

 عدد التناظر المميز
 االصناف

 ت اسم النظام

 Triclinic 1 2 يتميز بوجود محور دوراني احادي فقط و ال يوجد تناظر 

اي المحور العمودي على الوجه  bوتتميز بوجود محور تناظر ثنائي وهو المحور الرئيسي البلوري 

(010 ) 

3 Monoclinic 2 

  3A2ثنائية أو ثالث محاور تناظر  1A2التناظر المميز وجود محور تناظر ثنائي 

لكن في  Cهو  1 –مالحظة: كما ذكرنا المحور الرئيسي للرموز العالمبة الموجودة في الجدول 

على اليسار تمثل محور  mحيث  mm2الى اليمين مثال الرمز  Cالنظام المعيني القائم يكون المحور 

a و  m  في الوسط تمثل محورb   الموجودة الى اليمين تمثل محور  2اماC  222كما يوجد الرمز 

 ،2/m 2/m 2/m. 

3 Orthihorombic 3 

 C  7 Tetragonal 4وهو المحور االساسي البلوري  1A4وتتميز بوجود محور تناظر دوراني رباعي 

 1A3͞    5 Trigonal 5او محور دوراني ثالثي انقالبي  1A3وتتميز بوجود محور تناظر دوراني ثالثي 

 1A6͞    7 Hexagonal 6او محور دوراني سداسي انقالبي  1A6وتتميز بوجود محور تناظر دوراني سداسي 

 4A3͞    5 Cubic 7او اربع محاور تناظر ثالثية انقالبية  4A3ويتميز بوجود اربع محاور دورانية ثالثية 
 

صنف بلوري وسيتم دراسة البلورات وتناظرها واسقاطها الستروغرافي في المختبر وسيتم التعرف   32وبذلك يكون المجموع لهذه االصناف  

( وسيتم دراسة اصناف اخرى لنظام (Holosymmetrical classعلى هذه االصناف البلورية بشكل اكثر تفصيل وسيتم دراسة التناظر الكامل 

 يمتلك تناظر عاليا لذا دراستها تكون مفيدة لفهم االنظمة البلورية الباقيةكعب المكعب والذي له اهمية في الدراسة لكون النظام الم

 المصادر األجنبية 

1) An Introduction Crystallography and Crystal Chemistry (Bloss)                                                                           

                 2)   An Introduction to  Crystallography (Phillips)                                           
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