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با قرار   ستالیکر مییبگو دی با ست،ی چ ستالی سوال شده که کر تانیاگر برا
منظم، به عنوان مثال در گوشه  ی اتم در الگوها  یدادن اتم ها و گروه ها

در  ستالی کر  کاربرد .ردیگ ی شکل م ل،یمستط ایمکعب، منشور  یها
 .باشد ی م  یی و دارو  یی ایمیش ع یدر صنا  هیو تصف یجداساز  یصنعت، برا

با ما همراه  ستالی با کر شتریب ییآشنا ی. براستیتمام ماجرا ن   نیا اما
 .دیباش

 

 ست؟ یچ ستالی کر  1#

  ایاز ماده است که در آن اتم ها، مولکول ها  ی شکل (Crystal) ستالیکر
که  یی آن جا از .شده اند دهیمرتب چ اریبس یشبکه سه بعد کیها در  ونی

  ی م  دهینام زین یها جامدات بلور  ستالیاکثر بلورها جامد هستند، کر
" از کلمه  ستالی "کر کلمه .وجود دارند زین ع ی ما یاحال، بلوره نیا با .شوند

" خی"بلور سنگ" و " ی معن به گرفته شده است که krustallos ی ونان ی
 .شود  ی م  دهینام ی ها بلورشناس ستالیمطالعه کر علم .است
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 ست؟یچ ستالیکاربرد کر  2#

 ست؟ یچ ستالیکاربرد کر دیجالب باشد که بدان تانیبرا دیشا

  ستالیاز کر یی ها نمونه .دیروزمره آشنا هست ی ها در زندگ ستالیبا کر قطعا
(، کوارتز  میسد دیکلر یکربن(، نمک )بلورها ستالیها شامل الماس )کر 

آب   یها ستالی برف )کر  ی( و دانه هاکونیلیس دیاکس ید یها ستالی)کر 
 .( هستندخی

 :است ریاز آن ها به شرح ز ی هستند که برخ ستالیاز جواهرات کر یار یبس

 زمرد  •
 ن ی تریس •
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 اقوتی •
 کبود  اقوت ی •

 

 

 ست؟ یچ ستالی در کر  ییایمیش یوندهاینوع پ 3#

 نی آن ها تع یی ایمیش یوندهایتوسط پ یادیها تا حد ز ستالیکر خواص
نقاط ذوب و  ی دارا یو فلز  ی ونی ی ها ستالیعنوان مثال، کر به .شود ی م
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 یدر حالل ها  ی ون ی یها ستالیکر اغلب نیهمچن .هستند یی جوش باال
ها،   ستالیکر یطبقه بند  یاز روش ها ی ک ی .شوند ی مانند آب حل م ی قطب

  جادیآن ها ا یها ونی  ایاتم ها  نیب است که یی ایمیش یوندهاینوع پ
 :شده است

 (Covalent Crystals) ی کوواالنس یها ستالیکر .1

به  ی کوواالنس  یوندهایبا پ ی کوواالنس یها ستالیموجود در کر یها اتم
  ی کوواالنس  بات ی خالص )مانند الماس( و ترک نافلزات  .شوند ی هم متصل م 
 .هستند ی کوواالنس  یها ستالی از کر  یی (، نمونه های رو دی)مانند سولف

 

 (Ionic Crystals) یون ی یها ستالیکر .2

  جادیدر ا یونی  یوندهاینقش پ دیجالب باشد که بدان تانیبرا دیشا
  نیب ،یونی یوندهایحاصل از پ کی الکترواستات  یروهاین .ستیچ ستالیکر

 جادیرا ا ی ونی  یها ستالیمتفاوت، کر یویالکترونگات  ری با مقاد یی اتم ها
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 ی نمک م  ای ت یبلور هال ،یونی ستالیاز کر کینمونه کالس کی  .کنند ی م
 .باشد

 

 (Metallic Crystals) ی فلز  یها ستالیکر .3

توانند آزادانه در سراسر  ی م  تیظرف یاز الکترون ها ی که برخ یی جا در
 .دهند ی م لیرا تشک  یفلز  یها ستالیفلزات، کر اغلب شبکه حرکت کنند،

  به .دهد لیرا تشک  یفلز  یها ستالیاز کر  ی تواند انواع ی فلز واحد م  کی
از جمله مکعب با  ی متفاوت یفلز  یها ستالی تواند کر ی عنوان مثال، آهن م 

 .دهد لی سطح مرکزدار و مکعب مرکزدار را تشک
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 (Molecular Crystals) ی مولکول  ستالیکر .4

 افتهیتمام مولکول ها به صورت سازمان  ستال،ینوع از کر نی ا جادیا یبرا
  ی مولکول  ستال یرا که کر  ی ساختار منظم کی متصل شده و گریکدیبه 
مثال   کی  دیحدس بزن دیتوان ی م  .دهند ی م لیشود، تشک ی م  دهینام

همان   د،یدرست حدس زد بله ست؟یچ ستالینوع کر نی ا یخوب برا
 .باشد  ی ساکارز م یمولکول ها یقند است که حاو ستالیکر
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 ها ستالی کر  یر ینحوه شکل گ 4#

دارد، بهتر است  ی و چه انواع  ستیچ ستالی کر دیکه متوجه شد اکنون
 آن ها چگونه است؟  یر یوه شکل گنح دیبدان

ذره  کیاصل،  در .کنند ی به نام تبلور رشد م یندیفرآ قی ها از طر ستالیکر
ساختار  کیتا   ابدی ی ادامه م  بی ترت  نیمتصل شده و به هم یگر یبه د

 .شود ی م  دهینام یی هسته زا ندیفرآ نیا شروع .شود  جادیا یشبکه ا
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  ایسرد شدن محلول  با کنند و ی رشد م ع یها از محلول ما  ستالیکر شتریب
 یی ایمیش یوندها یپ تینها در شده و  کی ذرات به هم نزد ع،ی ما ریتبخ

ها، به صورت جامدات ته  ستالی کر  لیتشک  گرید نحوه .رندیگ ی شکل م
(  سموت یجامد خالص ذوب شده )مانند ب کیاز  ایگاز و  فاز شده از نینش 
 .باشند ی م

 

 

 ستالی کر   یچند نوع از شبکه ها 5#

 یآن ها طبقه بند یتوان با توجه به ساختار شبکه ا ی ها را م  ستالیکر
 .شود  ی گفته م  زین یی فضا یمشبک شبکه ها  یساختارها به .کرد

 ک ی زومتریا ای  ی مکعب •
 یضلع چهار •
با اندازه اضالع  یشبکه بلور  یها ستمیاز س ی )نوع  کیاورترومب •

 باشد(  ی درجه م  0  کسانی ی داخل یای نابرابر و زوا
 یضلع شش •
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 یمثلث •
 یمحور  سه •

 

عبارت  به ایشوند   ی نوع شبکه متبلور م کیاز  شیاز مواد در ب یار یبس
 به .دهند لیبا اشکال مختلف تشک یبلور  یتوانند شبکه ها ی م  گرید

  خی ای ی لوزالوجه خی ،ی با شبکه شش ضلع خیتواند  یعنوان مثال، آب م 
کند که  جادیشکل ا ی ب خیتواند  ی م  نیهمچن .دهد  لیتشک  ی مکعب

( و الماس  ی )شش ضلع ی کیتواند شبکه گراف ی م  کربن .ستین ی ستال یکر
 .دهد لی( تشکی)مکعب

 

 ست؟ین ستالی کر  ی ز یچه چ 6#

در اطراف ما   یی زهایچ دیبدان دیبا ست، یچ ستالیکر دی که متوجه شد حال
  .ستندین ستالی کر تی اما در واقع م،ییگو  ی م ستالیآن ها کر به هستند که

که در نامشان  نیبا وجود ا یستالیکر  یها شهیو ش ی سرب  ستالیکر
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هستند   یا شهی ها ش آن .ندارند ی ستال ی واقع ساختار کر در دارند، ستالیکر
بلورها   زیبه صفحات ت  هیشده اند تا شب برش شکل بوده و ی جامد ب  کیکه 

 .باشد

 ی نم  اما هستند، ستالیکر ی متی ق یاز سنگ ها یار یکه بس نیوجود ا با
 پتویکر  روزهیعنوان مثال، ف به .هستند ی ستال یتوان گفت همه آن ها کر

متمرکز کربنات   یها هیاز ال دیبه طور مشابه، مروار ا ی است و ی ستال یکر
 یماده ا هر .ستین ستالی کر کیگوهر  اما شود، ی م لی تشک یبلور  میکلس
 . ستین ستالی شود، معموالً کر ستالیکر هیبرش داده شود تا شب دیکه با


