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      تبلور : فزاینذ

  هْلکْلی آزایػ ّ ای ذزٍ یبفتگی خِت اش عجبزتعت ، هبدٍ یک تجلْز

 .  هبدٍ فمبی دز ًظن ایي تثجیت ّ

   بلورشناسی تاریخچو

لن ظی ع عتبلْگسافی یب ثلْزؼٌب ثبزٍ کسی سٍْ دز ؽکیل ً ؼد ّ ت   ز

  فیصیکی خفْـیبت ًیص ّ آًِب داخلی ظبختوبى ّ ظبُسی ؼکل ّ ثلْزُب

 اـلل( Crystal) کسیعتبل کلوَ. ًوبید هی ثسث هتجلْز هْاد ؼیویبیی ّ

( Stellesual= ؼلدى ظلتت) ّ( Kryos= ظلسد) کلوَ دّ اش کَ دازد یًْبًی

 .دُد هی زا ظسهب اثس دز ؼدى ظتت هعٌی هدوْعب کَ ؼدٍ تؽکیل

  داًعتٌد هی یخ ثلْزُبی زا ظٌگ یک ثلْزُبی هٌؽبء ًیص لدین فالظفَ

  ّ ظتت وْزی ، هدید هدت وْل دز ؼدید ثعیبز ظسهبی تسول اثس ثس کَ

مبّم ظت ؼدٍ ه ًد هی کَ ا ِبی تْا ول ُن زا ـفس اش ثبالتس زسازت   تس

 اختولب  اش ثلْزُلب کلَ دزیبفت" Huyghens" ، 0961 ظبل دز. ًوبید

 تْاًعلت" M.V.Laue" ، 0601 ظلبل دز ّ اًد آهدٍ ثْخْد کْچکتس ذزات

  ثَ ایکط اؼعَ اش اظتفبدٍ ثب زا ثلْزُب دز ای ؼجکَ ظبختوبى تئْزی

 .  ثسظبًد اثجبت

   بلورىا نوو و تبلور

  ًىفَ اّل ّزلَ دز ثبید گسدد، تؽکیل ثتْاًد ثلْز یک ایٌکَ ثسای

  ثبالخسٍ تب کٌد هی ًوْ ثَ ؼسّ  ًىفَ ، تؽکیل اش پط ؼْد، ثعتَ آى

  ثلْز ُبی ًىفَ. آید ثْخْد اظت، ؼدٍ ازبوَ ظىْذ ثْظیلَ کَ ثلْزی

  کَ آًگعتسّم 081 تب 31 تمسیجی لىس ثب زیصی ثلْزُبی اش عجبزتٌد

  ظسد هراة هْاد یب ّ ؼدٍ اؼجب  هبیعبت ّ ثتبزات دز ًبگِبًی ثىْز

ؽکیل ؼدٍ عبم دز. ؼًْد هی ت هد اخ ؽکیل خب لْز ت مػ ، ث وی ً   زا هِ

  ؼیویبیی اًفعبالت ّ فعل اثس دز کَ ثلْز تؽکیل هثال کٌد، هی ثبشی

  زفتي ثیي اش ثبعث گسدد، هی ایدبد ؼیؽَ دز زسازتی ُبی ًبزظبئی یب

 .ؼد خْاُد ؼیؽَ ؼفبفیت

 

  دیگس فیصیکی زبلت ثَ فیصیکی زبلت یک تجدیل هْلع دز هعوْال تجلْز

 :  ؼْد هی اًدبم شیس ـْزت ظَ ثَ تجدیل ایي. گیسد هی ـْزت

   خبهد ثَ هبیع زبلت تجدیل ٌُگبم دز تجلْز

  هسلْل هْاد تجلْز ّ هراة هْاد اًدوبد ـْزت دّ ثَ تجلْز ًْ  ایي

 :گیسد هی اًدبم

 : هذاب هواد انجواد
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گس ِب ؼْد، ظسد ظسعت ثَ هراة هبدٍ ا ِب یب اتو   ُس ثب هْلکْل

ًد، کَ هْلعیتی تساکن داز کت ثی ّ ه ود هبدٍ ّ ؼًْد هی زس   هٌد

  ای ذزٍ ًظن داؼتي ثدّى ایصّتْپ ّ خبهد خعوی ـْزت ایي دز. گسدد هی

  ّ اتوِب ؼْد، اًدبم کٌد ّ آزاهی ثب ؼدى ظسد اگس. ؼْد هی تؽکیل

ِب خَ ثب هْلکْل یسّی ثَ تْ ثَ ً عت ّ خْد خبذ لْز ؼجکَ اش اوب   تج

  ًتیدَ دز ظپط. دٌُد هی تؽکیل زا ثلْز ًىفَ ّ ؼدٍ چیدٍ ُن کٌبز

  ثلْز ًىفَ ثَ هراة هبدٍ دز هعلك ّ هٌصّی هْلکْلِبی ظبیس اتفبل

 .گسدد هی تجدیل دزؼت ثلْزی ثَ ایٌکَ تب یبثد هی افصایػ آى زدن ،

 : هحلول هواد تبلور

  چٌیي دز. ثبؼد اؼجب  فْق زبل ثَ هسلْل ثبید تجلْز ًْ  ایي دز

  ثَ اثتدا ثلْزُب ایي. ؼًْد هی ًؽیي تَ ّ تؽکیل ثلْزُب هسلْلِبیی

  ّ یًِْب لجلی زسکبت آًِب تسسک علت ثبؼٌد، هی هتسسک ُبی ًىفَ ـْزت

  هْاد اًدوبد هبًٌد ًیص هسلْلِب دز. اظت آًِب ظبشًدٍ هْلکْلِبی

  ّ اتوِللب ، یًِْللب هللٌظن اتفللبل وسیللك اش ثلْزُللب زؼللد ، هللراة

 .  گیسد هی ـْزت ثلْز ُبی ًىفَ ثَ هسلْل دز هعلك هْلکْلِبی

   سوبلیواسیوى جاهذ بو بخار حالت تبذیل ىنگام در تبلور

یي دز لت ا لْز زب ُب ، تج عتمیوب ثلْز جدیل اش ه تبز ت هد ثَ ث   خب

  ثبؼٌد هی اّلیَ وسذ دازای ّ کْچک هعوْال ثلْزُب ایي. ؼًْد هی زبـل

  دز ظْثلیوبظیْى ، وجیعت دز. ؼْد هی گفتَ ثلْز اظکلت اـىالزب کَ

ُبی ؽک گبش ؽبًی خ یدٍ آتؽف یي دز. ؼْد هی د لت ا   گبشی هْاد زب

  تجللدیل ثلللْز ثللَ هعللتمیوب آذزیللي تللْدٍ ؼللکبفِبی دز آتؽفؽللبًی

ًد هی ثبل. گسد عیبز ه ؼي ث یدٍ ثسای زّ عیْى پد ؽکیل ، ظْثلیوبً   ت

  زّی ثس اوبلِب آة ثتبز هعتمین اًدوبد اش ًبؼی یخ ثلْز لؽسُبی

 .  ثبؼد هی شهعتبى ظسهبی دز ُب پٌدسٍ ؼیؽَ

   جاهذ هواد تبلور

لت لْز ظْم زب ؽدٍ ؼٌبختَ خْة کَ تج عت دز ّ ً یدٍ فساّاى وجی   د

  ثتسج ثلْزُب زؼد زبلت ایي دز. اظت خبهد هسیه دز تجلْز ؼْد، هی

  وْالًی شهبى هدت دز ّ زسازت ّ فؽبز تبثیس تست ّ کْچکتس ثلْزُبی

یسد هی ـْزت ثبل ثسای. گ هسّشٍ ه ؽَ ظٌگِبی ا ؽبًی ای ؼی لی آتؽف   خی

لْز زا لدیوی ٌبثسایي. ثیٌین هی هتج لْم ث یي کَ ؼْد هی هع ًَ ا   گْ

  داًَ آُکی ظٌگِبی. اًد ؼدٍ هتجلْز شهبى وْل دز تدزیح ثَ ظٌگِب

  تبثیس تست اًد، ؼدٍ تؽکیل کلعین کسثٌبت زیص ثلْزُبی اش کَ زیص

  داًَ ثلْزُبی دازای کَ هسهس ثَ( زسازت ّ فؽبز) دگسگًْی عْاهل

 .  گسدد هی تجدیل اظت، کلعیت دزؼت

   بلورىا نوو در خارجی عواهل تاثیز

 :گسدد هی ثلْزُب اًداشٍ دز اختالف آهدى ثْخْد ظجت شیس ؼسایه

 : انجواد سزعت
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  ثیؽتس ؼیویبیی تغریَ اهکبى هراة هبدٍ یک اًدوبد هدت وْل افصایػ

ُب ٌبثسایي. ظبشد هی فساُن زا هراة هبدٍ اش ثلْز   ظسعت ؼدى کن ث

  تؽکیل ظجت اًدوبد دز تعسیع ّ دزؼت ثلْزُبی تؽکیل هْخت ، اًدوبد

 .گسدد هی زیص ّ کْچک ثلْزُبی

 : فزار هواد وجود

  پبییي زا اًدوبد ًمىَ ، هراة هبدٍ یک دز گبشُب ّ آة ثتبز ّخْد

  زؼد افصایػ ثبعث ثٌبثسایي. ظبشد هی کٌد زا اًدوبد ظسعت ّ آّزدٍ

ُبی ٌْاى ثَ. ؼْد هی هبدٍ آى ثلْز ثبل ع گَ دز ه یت ُبی ز   ثَ پگوبت

لت خْد ع تبز ّ ُبی ّ آة ث وبتیتی هراة هبدٍ دز فساّاى گبش   ، پگ

  زبل اظت، اـلی آذزیي تْدٍ ثلْزُبی اش تس دزؼت هساتت ثَ ثلْزُب

  آذزیي تْدٍ اًدوبد ظسعت اش پگوبتیت ُبی زگَ دز اًدوبد ظسعت آًکَ

 .اظت ثْدٍ ثیؽتس اـلی

 : هحلول تزاکن

  هسلْل آى ؼدگی اؼجب  دزخَ ثَ ثعتگی هسلْل یک دز ثلْزُب اًداشٍ

  ثبؼد هی فساّاى تجلْز هساکص تعداد اؼجب  فْق هسلْلِبی دز. دازد

  هسلْلِبئی دز ثسعکط. ؼد خْاُد کْچک ثلْزُب اًداشٍ ًتیدَ دز ّ

  ثٌبثسایي ّ ثْدٍ کن تجلْز هساکص تعداد کوتس ؼدگی اؼجب  دزخَ ثب

 .  ثْد خْاُد تس دزؼت ثلْزُب اًداشٍ

   بلورىا در ادخال یا هیانبار

  گبش یب ّ هبیع ، خبهد ـْزت ثَ هْادی اظت هوکي ثلْز زؼد زیي دز

  دز هْاد ایي کَ ؼْد هی ثبعث ثلْز زؼد اداهَ. ثچعجد ثلْز ظىر ثَ

لْز دزّى تَ، لساز ث خت گسف ؽکیل هْ خبل ت خل دز اد لْز دا   گسدد، ث

ِبیی لی زجبث چک خی یک گبش کْ وساٍ کسثٌ خل دز آة ثب ُ لْز دا   ث

ىسات یب ّ کْازتص لی ل چک خی ُبی دز آة کْ وک ثلْز عبم ً یص ّ و ً  

ىسات یس هراة هْاد ل لْز غ ؽَ) هتج ُبی دزّى دز( ؼی ظپبت ثلْز   فلد

ِبئی ؼٌد هی ادخبل هبى کَ ثب لْز ثب ُوص لْز تج خل دز ث   لساز آى دا

 .  گیسًد هی

   بلورىا اجتواع

 :ؼْد هی هؽبُدٍ ًبهٌظن ّ هٌظن اختوب  ـْزت دّ ثَ ثلْزُب اختوب 

 : ناهنظن اجتواع

یي دز وب  ، ًْ  ا ُب اخت ِبت دز ثلْز لف خ یت ثدّى هتت ظن زعب ً ّ  

  شًدٍ گچ اختالن دز یب ًجبت تْدٍ یک دز هثال. گیسد هی ـْزت تستیت

  ثَ هبدٍ ایي ؼدى یکپبزچَ ّ ظتت. ثٌدد هی گچ کَ ثیٌین هی آة ثب

لت لْز ع ددد تج ُبی ه یپط ثلْز عجیدى ّ ژ ِب چ کدیگس ثَ آً   ـْزت ی

 .گیسد هی

 : هنظن اجتواع
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  ُبی ًىفَ ثبؼد، هٌبظت ؼسایه ، ثلْزُب ًوْ ّ تؽکیل شهبى دز ُسگبٍ

  ثب هعیي لْاعد وجك ثلکَ گیسًد، ًوی ُن کٌبز دز اتفبلی ثىْز ثلْز

  ـْزتِبی. ًوْد خْاٌُد ًوْ ّ زؼد ، یکدیگس ثب خبـی تستیت ّ ًظن

 :اش عجبزتٌد ثلْزُب هٌظن اختوب  هتتلف

 ( :اسفزولیتی) کزوی اجتواع

  کن تجلْز هساکص تعداد ّ ثگیسد ـْزت ظسیع هراة هبدٍ تجلْز اگس

ؼد، ُب ثب یک ظْشًِبی ؼکل ثَ ثلْز ظتدبت ـْزت ثَ ّ ثبز   ّ کسّی د

  کلسّز ّ وال ؼکل ظْشًی ثلْزُبی هبًٌد ؼًْد، هی تؽکیل ُن اش خدا

 .ؼًْد هی هتجلْز کْپیک ظیعتن دز کَ پتبظین

 : هواسی اجتواع

یي دز ًَ ا وع گْ ُب ، تد ىْز ثلْز ٌبز دز هْاشی ث کدیگس ک   لساز ی

  ثلْزُب هْاشی اختوب  دز. ثبؼٌد هی هؽتسکی ظىْذ دازای ّ گیسًد هی

 .کْازتص ثلْز هبًٌد دازًد، ؼسکت خٌط ُن ثلْزُبی هعوْال

 : جنس غیزىن بلورىای اجتواع

  تؽکیل خْد ًْثَ ثَ ًیص خٌط غیسُن ثلْزُبی ، خٌط ُن ثلْز ثس عالٍّ

وب  ِت یب ّ هٌظن اخت ٌد هی داز خ یي. دُ عبت ًْ  ا یَ ثس اختوب   پب

  ظىر کَ ًسْی ثَ دازد، لساز دیگسی ثلْز زّی ثس ثلْزی ًىفَ تؽکیل

ؽتسک لْز دّ ثیي ه ظس اش ث ؽبثَ ای ؼجکَ ظبختوبى ً ؼٌد ه   ثسای. ثب

  ؼکل ظْشًی ثلْزُبی ُوبتیت ای ّزلَ ثلْزُبی زّی ثس اغلت ، هثبل

یل وْ زّت ًد ًوْدٍ ً ِب دز ّ ا ُبی پگوبتیت خل دز کْازتص ثلْز   دا

 .  ؼْد هی دیدٍ هْاشی اختوب  ـْزت ثَ ازتْش ثلْز

   هتبلور هواد اختصاصات

  ازتدبعی خبـیت ، ظتتی ، هتفْؾ ؼکل داؼتي خبوس ثَ هتجلْز اخعبم

  ّ هبیعبت اش ذّة ًمىَ ّ فؽبز ّ زسازت همبثل دز هسدّد همبّهت ،

  ًسم پبزافیي هبًٌد هتجلْز هْاد اش ثعمی. ؼًْد هی هتوبیص گبشُب

عتٌد عبهی ّ ُ ٌد اخ ؽَ هبً ظتیک ّ ؼی ٌد پال ًد، کَ ُسچ لی خبهد ّ  

لْز ؼٌد ًوی هتج ُب. ثب عبهی ثلْز گي اخ تْپ اى ّ ُو عتٌد ایصّ ُ  .

  هبًٌد فیصیکی اختفبـبت کَ اظت علت ایي ثَ ثلْز ثْدى ایصّتْپ اى

ؽبز ظسعت خَ یب ًْز ّ زسازت اًت یسٍ ّ ظتتی دز ِبت دز غ   هْاشی خ

 .  ثبؼد هی ًبثساثس هتتلف خِبت دز ّ ثبؼد هی ثساثس آًِب

   بلورىا رنگ

گبٍ تػ ُس ظن ث لْز اش ًْز اع جْز ث ٌد ع مه ّ ک مداز ف وی ه   آى اش ک

  ّ ؼدٍ خرة ًْز همداز چٌبًچَ ّ ؼْد هی دیدٍ ؼفبف ثلْز گسدد، خرة

لْز اش کَ ًْزی جْز ث ٌد، هی ع جب ک ثس تمسی ؼد، ثسا لْز ثب وَ ث   ًی

  گسدد، خرة ّازدٍ ًْز توبم اگس کَ ـْزتی دز. زظد هی ًظس ثَ ؼفبف
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  هتتلف هْخِبی وْل ثسای ًْز خرة ُسگبٍ. ؼْد هی دیدٍ تیسٍ ثلْز

 .زظد هی ثٌظس زًگی ثلْز ثبؼد، هتفبّت

  زًگ دازای هبالکیت هثال ُعتٌد، هؽتؿ زًگِبی دازای ثلْزُب اش ثعمی

  ثلْزُب اش تعدادی. ثبؼد هی آظوبًی آثی زًگ دازای اشّزیت ّ ظجص

  ثَ پیگوبى یب ّ ًبخبلفی ّخْد اثس دز ّلی ثبؼٌد، هی زًگ ثی اـل دز

  اثس دز ّلی ثْدٍ، زًگ ثی کْازتص هثال. ؼًْد هی دیدٍ هتتلفی زًگِبی

  ظیبٍ ّ ـْزتی ، شزد ، دّدی ، ثٌفػ ، ظفید زًگِبی دازای ًبخبلؿ

ؼد هی خْد یب ّ ثب وبى ـْزت ثَ کسّم ّ ًدّم دز پیگ عث کسّ ًگ ثب   ز

 .  ؼْد هی آى لسهص

  بلورىا کاربزدىای اس بزخی

 .زًّد هی ثکبز ًْزی ّظبیل ظبختي دز آًِب ًظبیس ّ  ثلْزُبی

ُبئی ـیت ثب ثلْز عتَ خب ثل پیسّالکتسی یک ـٌعت دز  ه   الکتسًّ

 .دازًد کبزثسد

 اؼلعَ تِیَ دز یبلْت یب زّثیي ّ تساًصیعتْز تِیَ دز SiC ثلْزُبی

 .گیسًد هی لساز اظتفبدٍ هْزد لیصز

  ایي دازًدٍ ًگَ ًیسُّبی ّ دٌُدٍ تؽکیل ذزات ًْ  ثسزعت ثلْزُب

  ،( هؽجک) کّْاالًعی ، هْلکْلی ، یًْی ثلْزُبی ًْ  چِبز ثَ ذزات

 .ؼًْد هی ثٌدی گسٍّ فلصی

 

 کاربزد بلور ىا :

 ای*ّیژٍ ٌُدظی ًظن دازای ٬ اخصا فبـلَ ّ پساکٌدگی ثلْزُب دز

 دز ثلْزُب ثسخالف. ًیعت یکعبى خِتِب توبم دز" هعوْال کَ اظت

 ظبشًدٍ اخصای فبـلَ ّ پساکٌدگی ثلْزیي غیس یب ؼکل ثی خبهدُبی

 فیصیکی خْاؾ اش ثعمی ایٌسّ اش. اظت یکعبى خِتِب ُوَ دز آًِب

 ّ ًْز اًتؽبز ٬ گسهبیی زظبًبیی هبًٌد ٬ ثلْزیي غیس خبهدُبی

 خبهدُبی ایي ثَ. اظت یکعبى خِتِب ُوَ دز ًیص الکتسیکی زظبًبیی

 فیصیکی خْاؾ چْى. گْیٌد*هی( ایصّتسّپ) ُوعبًگسد ثلْزیي غیس

 آًِب ثَ اظت هتفبّت هتتلف خِتِبی دز ثلْزیي خبهدُبی ثیؽتس

 هتجلْز هکعجی دظتگبٍ دز کَ ثلْزُبیی تٌِب. گْیٌد*هی ًبُوعبًگسد

 خِت ظَ دز چْى کٌٌد،*هی عول ثلْزیي غیس اخعبم هبًٌد ؼًْد*هی

  دازای فمبیی

 .  ُعتٌد هعبّی اثعبد

   ناىوسانگزدی کاربزد

یدٍ عبًگسدی پد یدایػ ظجت ًبُو ـی پ ُب دز خْا   کَ ؼْد*هی ثلْز

ُبی لف کبزثسد وی ّ هتت ًد ـٌعت دز هِ گس" هثال. داز ُبیی ا   ثلْز



6 
 

  دُین فؽبز یب ّ ثکؽین وسف دّ اش زا تْزهبلیي یب ّ کْازتص هبًٌد

  یکدیگس هتبلف الکتسیکی ثبز دازای کؽػ یب فؽبز ثس عوْد خِت دز

گس. ؼًْد*هی ِت ا یي خ ؽبز ا ؽػ یب ف ٌین عْق زا ک   ثبز ًْ  ک

 .  گْیٌد*هی پیصّالکتسیک پدیدٍ ایي ثَ کٌد،*هی تغییس الکتسیکی

  ؼْد*هی ظجت ّ کٌد*هی ایدبد الکتسیعتَ ثلْزُب اش ثعمی دز گسهب

  ًتیدَ دز. ثیبثد هٌفی ثبز همبثل ظْی ّ هثجت ثبز آًِب ظْی یک

  ُوچٌیي. آید*هی ثْخْد الکتسیکی پتبًعیل اختالف ظْ دّ ایي هیبى

  ثَ ثلْزُب کٌین، ّـل هتٌبّة الکتسیکی خسیبى ثلْز ایي ثَ اگس

 تْلیلد ـلْت ٬ ازتعلبغ اثلس ثلس ّ ؼلًْد*هی هٌمجك ّ هٌجعه تٌبّة

 ًْظلبًِبی ٬ ـْت هبّزای ٬ ـْت تْلید ثسای خبـیت ایي اش. کٌٌد*هی

 اظلتفبدٍ گساهلبفْى ظلْشى ّ ثلْزی هیکسّفًِْبی ظبختي ٬ الکتسیکی

 .  ؼْد*هی

 

 

   رسانایی نین خواص

 کلسثي ّ ظیلیعلین ٬ ژزهلبًین عٌفسُبی ثلْز هبًٌد ثلْزُب اش ثعمی

  اش زا الکتسیکی خسیبى ای*اًداشٍ تب ّ دازًد زظبًبیی ًین خبـیت

  دز یب ّ دُین گسهب زا زظبًب ًین ثلْزُبی اگس. دٌُد*هی عجْز خْد

 ّ ؼلْد*هلی کلن آًِلب الکتسیکی همبّهت ٬دُین لساز ًْز تبثػ هعیس

  ـللٌبیع دز زظللبًبُب ًللین. دُللد*هللی عجللْز ثِتللس زا الکتسیعللیتَ

  دیگس ُبی*لىعَ ّ تساًصیعتْز ّ دیْد ثفْزت هتبثسات ّ الکتسًّیک

  ثلْز لىعَ دّ اش کٌٌدٍ یکعْ یب دیْد. زًّد*هی ثکبز الکتسًّیکی

وَ ظبًب ًی عْ ثسای ّ ؼْد*هی ظبختَ ز ِبی کسدى یک ٌبّة خسیبً   هت

هی  تؽکیل زظبًب ًین ثلْز لىعَ ظَ اش تساًصیعتْز. زّد*هی ثکبز

  ثکبز هتٌبّة خسیبى کسدى یکعْ ّ لعیف خسیبًِبی تمْیت ثسای ّ ؼْد

ُب. هی زّد عتْزُب ّ دیْد عوتِبی اش تساًصی ـلی ل ُب ا ًدٍ    ّ گیس

 .  ُعتٌد تلْیصیْى ّ زادیْ ُبی*فسظتٌدٍ

   شکستی دو پذیذه

  اثس ثس هی کٌٌد، تمعین پستْ دظتَ دّ ثَ زا ًْز ثلْزُب اش ثعمی

 هملبعف کلعیوؽکعلت کسثٌلبت هبًٌلد ٬ ؼلفبف کبًیِبی دز پدیدٍ ایي

دبد ؼْد ای گس. هی  ؼتَ ای ا یس زا ًْ ٌبت ش عین کسث ُین لساز کل   د

 .  هی ؼْد دیدٍ ًْؼتَ دّ ثفْزت

  تْزهبلیي ثلْز هبًٌد. دازًد اًتتبثی خرة خبـیت ثلْزُب اش ثعمی

  زا آًِب دظتَ یک. هی کٌد تمعین دظتَ دّ ثَ زا ًْز پستُْبی کَ

  خبـیت ایي اش. هی دُد عجْز خْد اش زا دیگس دظتَ ّ کٌد*هی خرة

  ؼدت کبُػ ثسای ّ( پالزیصاى) لىجٌدٍ عدظیِبی ّ فیلوِب ظبختي ثسای

ِبی ًْز یل چساغ ظتفبدٍ اتْهج ؽْد ا ظیِبی. هی ٌدٍ عد   دز زا لىج
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ٌد ًْزی اثصازُبی ظبختي ظکْپِبی هبً ٌدٍ هیکسّ یصاى) لىج   زا( پالز

لَ اش ید ًبشک ّز لَ) پْالزّ تسات ًبشک ّ ؼفبف ّز هی ( ظلْلص ًی

 .  پْؼبًٌد

   ساختاری خواص

  هْلکْلِبی ثیي پیًْد هْلعیت ّ ًْ  ثَ ثلْزُب ّیژگیِبی اش ثعمی

  ثبؼد لْیتس ثلْز یک اخصای پیًْد چَ ُس" هثال. دازد ثعتگی آًِب

  هبًٌللد اظللت، ثیؽللتس آى همبّهللت ّ ظللتتی ّ ثللبالتس آى ذّة ًمىللَ

  ّ ُعتٌد یکعبى ؼیویبیی تسکیت ًظس اش کَ گسافیت ّ الوبض ثلْزُبی

ؽکیل کسثي اش دّ ُس ًد، ت هب ؼدٍ ا یل ثَ ا فبّت دل ًد دز ت   پیْ

  ظتتی اهب ، کن گسافیت همبّهت ّ ظتتی آًِب اتوِبی هیبى ؼیویبیی

هت ّ وبض همبّ عیبز ال یبد ث ظت ش می. ا ُب اش ثع   ؼکل ظجت ثَ ثلْز

 هبًٌلد ؼکٌٌد،*هی آظبًی ثَ هعیٌی اهتدادُبی دز ٬ داخلی پیًْدُبی

  هللی ؼللًْد، ّزلللَ ّزلللَ آظللبًی ثللَ ثعمللی ّ وعللبم ًوللک ثلللْز

ٌدثلْزُبی کب هبً ـیت اش. هی هت ّ ظتتی خب ُب همبّ   ظبختي دز ثلْز

  اظتفبدٍ ظبشی ظبعت دز ُوچٌیي ّ ظوجبدٍ تیغِِبی ّ کبغرُب اًْا 

                      . کٌٌد هی
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