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 البلورات التوأمٌة

TWIN CRYSTAL 

وهو اسم ٌطلق على بلورتٌن لمعدن واحد وتكونان  -:البلورات التوأمٌة

 مجموعة وتظهران متوازٌتٌن جزئٌا 

اي  عندما تنمو بلورتٌن او اكثر ومن معدن واحد بحٌث ٌكون اتجاهات 

تكون  اخرى تكون فًمتوازٌة بٌنما االتجاهات لوحدات بعض الوحدات 

 فً موقع معاكس.

 -للبلورات التوأمٌة عناصر لها عالقة بعضها البعض االخر وهً كاالتً :

ٌَُمحُز مشتسك ( : Twin asix)المحور التوأمي  -1

.بحٍث ان احد اجصاء انتُأو ٌظٍس كأوً مشتق مه انجصء 

االخسَذنك بتدٌَس انبهُزة حُل اتجاي فٍٍا ٌكُن انمحُز 

االزتباط ٌمكه تُضٍحً بسٍُنت مشتسك بٍه انجصئٍه. ٌرا 

دزجت 081انتُأو قد استداز بصاٌَت  ن احد جصئًا بتصُز

حُل محُز اَ اتجاي ما نٍىطبق اتجاي ٌرا انجصء مع اتجاي 

انجصء االخس. ان انمحُز انتُأمً ٌُ محُز وطاق اَ 

اتجاي عمُدي عهى َجً بهُزي محتمم , َنكه ال ٌمكه 

شَجً  تماثهًابدا ان ٌكُن محُز دَزاوً 

ٌُ  اذا كان انتدٌَس )نهتُأمٍت( )ثىائً,زباعً,سداسً(

دزجت حُل محُز تىاظسثىائً 01دزجت .ان تدٌَس181

 ٌمكه ان ٌعتبس عمهٍت تُأمت
 

: وٌتمثل بالعالقة التً (Twin plane) مستوي التوأم -2

ٌمكن ان ٌظهر فٌها احد اجزاء البلورة قد اشتق من 

الجزء االخر بواسطة انعكاسه على مستوى مشترك 

او هو ذلك المستوى الذي ٌقسم بلورة التوأم الى بٌنهما. 

نصفٌن احدهما مقلوب اومعكوس االخر . وال ٌمكن ان 
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فسه ٌكون مستوى التماثل فً البلورة المنفردة هو ن

مستوى التوأم حٌث أن االول ٌقسم البلورة الى نصفٌن 

 كل منهما صورة مرأة لالخر.

 

هو عبارة عن نقطة  :( (Twin centerمركز التوأم  -3

ٌظهر حولها جزئٌن متناظرٌن ومتماثلٌن فً البلورة 

التوأم. وبهذا ٌعرف التوأم بقانونه الذي ٌنص )وجود او 

توأم وٌعطً عدم وجود مركز محور , او مستوي لل

 االتجاه البلوري للمحور او المستوى

 

هو المستوى التماسً ( : (composition planeمستوي التركٌب 

المشترك بٌن نصفً او جزئً البلورة التوأم وقد ٌنطبق او ال ٌنطبق هذا 

 المستوي على المستوى التوأمً

 وهً الزواٌا المحصورة بٌن(: Re-entrant anglesالزواٌا الداخلة )

االوجه البلورٌة المتجهة الى داخل البلورة وتوجد هذه الزواٌا الداخلة فً 

 البلورات التوأمٌة

وهً الزواٌا (: (Salient interfacial anglesالزواٌا بٌن الوجهٌة 

 التً تظهر بالبلورات المنفردة الغٌر توأمٌة

 

ٌوجد أنواع مختلفة من البلورات التوأمٌة تعتمد على اسس وقواعد ثابتة 

( تبٌن الصلة بٌن المستوى التوأمً (Twin lawsتسمى بقوانٌن التوأم 

واالتجاه البلوري لكل منها. وتقسم التوائم بالنسبة لوجود مستوى التركٌب 

  -الى :

 Simple or Normal)التوأم البسٌط او االعتٌادي او التماسً  -1

or Contact): الذي ٌكون فٌه محور التوأم عمودي على وجه

 بلوري ممكن وٌتكون من نصفٌن او جزئٌن متماثلٌن على جانبً
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المستوى التوأمً وغالبا ماتكون بلورات التوأم ملتصقة بواسطة 

مستوى التركٌب الذي ٌنطبق فً بعض االحٌان على المستوى 

 بواسطة المستوي التوأمً. التوأمً. اي ان قانون التوأم ٌعرف

             
 (spinel(       توأم تماسً )calciteتوأم تماسً)            ثمانً االوجه والمستوى 

 ٌوازي احد اوجهه 

 

: قد تتداخل بلورتان او ((Penetration Twinتوأم متداخل  (

اكثر اثناء النمو . فً هذه الحالة تتداخل اجزاء التوأم بحٌث 

او اكثر الن سطح  نجزئٌٌصعب معه فصل البلورة التوأمٌة الى 

ٌكون غٌر منتظم  (Composition surface)التركٌب 

Irregulae) اي انه معدوم . قانون التوأم ٌمكن تعرٌفه )

  التوأممحور.بواسطة

 

 بلورة ستوروالٌت                          

ٌتكون :  (Repcated or Multiple Twins)توأم متضاعف  -2

من اكثر من جزئٌن . فالبلورة المكونة من ثالثة اجزاء او اكثر 

وهذه االجزاء مرتبطة مع بعضها بقانون واحد من قوانٌن التوأم 

ونت من اذاتك (Terilling Twins)تسمى بتوأم ثالثً التضاعف 

وهكذا Fourling Twin)ثالثة اجزاء .. وتسمى رباعً التضاعف 
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 (Polysynthetic)... والتوأم المتضاعف قد ٌكون عدٌد التركٌب 

حٌث تكون مستوٌات التركٌب  (Albite)مثل توأم معدن االلباٌت 

بٌن افرادها متوازٌة. اما اذا كانت مستوٌات التركٌب غٌر متوازٌة 

لة على بعضها البعض فً هٌئة دائرة فان التوأم االتجاه لكنها مائ

مثل معدن  (Cyclic Twin)المضاعف ٌسمى توأم دوري 

Aragonite 

 دائري( Aragoniteتوأم متضاعف ) 

فً هذا النوع من  (Complex Twins)توأم مركب او معقد  -3

التوأم ٌكون المحور التوأمً كخط على مستوى التركٌب وعمودي 

وتكون  (Possible crystal edge)على حرف بلوري ممكن 

 البلورات تابعة الى قانونٌن او اكثر من القوانٌن التوأمٌة

 قوانٌن التوأم الشائعة فً االنظمة البلورٌة المختلفة

Common Types of Twin in The Different Crystal 

Systems 

فً االنظمة البلورٌة ذات التناظر العالً تكون قٌود تكوٌن البلورات 

التوأمٌة كثٌرة. لذلك نتوقع ان نالحظ أنواع من البلورات التوأمٌة فً نظام 

 ثالثً المٌل اكثر من فً نظام سداسً .

س/ فً اي نظام بلوري نتوقع ان نالحظ فً االصناف البلورٌة ذات 

التناظر االقل ظهور انواع من البلورات التوأمٌة اكثر من االصناف 

 . لماذا؟البلورٌة ذات التناظر االعلى 

 ( فٌها.(latticsوذلك بسبب قلة قٌود تناظر الترتٌبات ج/ 
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 -ة هً :القوانٌن التوأمٌة الشائعة فً االنظمة البلورٌ

 -: (Twins in the Cubic systems)التوائم فً نظام المكعب  -1

فً هذا النظام المحاور البلورٌة )االعمدة على االوجه( هً نفسها 

محاور تماثلٌة زوجٌة فً كل فصٌلة من فصائل المكعب . لذلك ال 

 ٌمكن ان تكون نفسها محاور توأمٌة

من  (Hexoctahedral)الثمانً االوجه نالحظ فً صنف السداسً 

نظام المكعب ٌكون المحور التوأمً مع وجود بعض الشواذ محور 

ثالثً التماثل , ولذا ٌكون مستوى التوأم موازي الى احد اوجه ثمانً 

  (Octahedron)االوجه 

 Pyriteالصلٌب الحدٌدي لل 

 (Twins in the Totragonal System)التوأم فً نظام الرباعً  -2

فً هذا النظام درجة التناظر )التماثل( العالٌة فً صنف الهرم المزدوج 

تحول دون جعل  (Ditetragonal - Dipyramidal Class)الرباعً 

 جمٌع المحاور التماثلٌة فً بلورات هذا الصنف هً نفسها محاور توأمٌة .

نالحظ هناك عدة انواع من التوائم ٌمكن ان تظهر فً بلورات هذا الصنف 

 Zirconٌمكن مالحظتها فً معادن  توائم الركبة أو توائم المرفقال مث

,Rotail,Casiterite  وتوأم المضاعف فً هذا النوع ٌعطً اشكال بلورٌة

ٌمكن  (Cyclic Twins)وكذلك هناك التوائم المسماة بالتوائم الدورٌة 

هناك انواع اخرى من التوائم ٌمكن ان تظهر فً  Rotailمالحظتها فً 

 ائل ذات التناظر االوطاالفص
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(1)(2    )1-Rotialبشكل توأم متضاعف 

                                         2- Rotialبشكل توأم الركبة 

  التوائم فً نظام السداسً -3

 (Twins in the Hexagonal System)مجموعة السداسً  -اوال

ٌتشابه نظام الرباعً ومجموعة السداسً كثٌرا من حٌث التشكل ومن 

المتوقع ان ٌظهر تأثٌرات توأمٌة . هذا بالفعل مالحظ ولكن التوائم تكون 

شكله  (Pyrrhotite)نادرة فً مجموعة السداسً .نالحظ ان معدن 

البلوري ٌكون من صنف االعتٌادي او من صنف الهرم المزدوج السداسً 

ذه القاعدة  حٌث ٌكون التوأم على الهرم المزدوج  لكن حتى وٌشذ عن ه

 مثل هذه التوائم نادرة الوجود 

حٌث ان بلورتٌن هرمتٌٌن  Zinc oxide (zno)ٌبٌن المظهر الذي ٌاخذه معدن  

 بحجمٌن مختلفتٌن اتحدتا فً اتجاه توأمً

 The Rhombohedral Division مجموعة معٌنً االوجه -ثانٌا

نالحظ ان المعادن الكاربونٌتٌة التوائم تكون مالوفة فً هذه المجموعة 

تعطٌنا صورا ممتازة لثالثة قوانٌن توأمٌة .ان  Calciteوخاصة معدن 

(مع كون 0001مستوي التوأم ٌمكن ان ٌكون موازٌا للسطح القاعدي )

المحور هو المحور التوأمً  او ٌمكن ان ٌكون موازٌا لمعٌنً االوجه 

جب لكن التوأم الموازي لوجه معٌنً االوجه السالب هو االكثر شٌوعا المو
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( او ٌنتج عنه توائم Contact twinsوٌمكن ان ٌنتج عنه توائم تماسٌة )

 عدٌدة التركٌب

 [0001]التوائم على  Calciteالتوائم فً  

 ٌبٌن توأمٌة على معٌنً االوجه السالب Calciteمعدن 

 (Trigonal trapezohedral)فً صنف شبه منحرف االوجه الثالثً 

 ظهر انواع عدٌدة من التوائم .ٌ Quartzنالحظ ان معدن 

1- Brazil twin  الذي فٌه مستوى التوأم عمودي على المحور(a) هنا

البلورات الٌمٌنٌة الموقع والٌسارٌة الموقع قد كونت توأم متداخل 

(Penetration twin) 

2- Dauphine twin (وهو توأم متداخل اٌضا والذي ٌكون المحورc) 

هونفسه محور التوأم... هذه التوائم متكونة اما من بلورتٌٌن ٌمٌنتٌٌن 

 الموقع او ٌسارٌتً الموقع

3- Japanese twin   مستوي التوأم موازي لمعٌنً االوجه 

الموجودة عادة على  (Reentrant angles)نالحظ ان الزواٌا الداخلة 

 Brazil,Dauphineت التوأمٌة ال تظهر على توائم البلورا
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  Quartzالتوائم فً 

 Twins in the orthorhombic) التوأم فً النظام المعٌنً القائم -4

system) 

البلورات التوأمٌة شائعة جدا فً بلورات هذا النظام. حٌث ٌمكن ان ٌكون 

 هو نفسه مستوى التوأم  (Prism)اي مستوي موازي لوجه موشوري 

           

 التوأم الدوري فً السٌروساٌت                                                  Aragoniteالتوائم فً 

نالحظ فً بلورات المعٌن القائم لمعدن الستوروالت نوعٌن من التوائم 

المتداخلة والتً تكو شائعة الوجود كما ٌالحظ بالشكل افً االول مستوى 

( 032)وى موازي الحد االوجه من موشور الدرجة االولى التوأم هو مست

وٌنتج صلٌب متعامد والثانً مستوى التوأم موازي لوجه فً الهرم 

 درجة60( وٌنتج صلٌب بزاوٌة 232المزدوج )
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(لتوائم فً 2ا)                 (1)  

 [032]ستورالٌت توأم على-2               ]232[ستورالٌت توأم على -1المعٌن القائم 

 

 Twins in the Monoclinicالتوائم فً نظام احادي المٌل  -5

system 

التوائم شائعة جدا فً بلورات نظام احادي المٌل . اكثر البلورات تكون 

هو  Hornblendeوان معدن  (b)سطوح التوأم فٌها موازٌة الى المحور 

فً هذا  (Reentrant angles)ٌا داخلة مثال للتوأم الذي ال ٌظهر زوا

النظام ٌمكن ان تظهر التوائم باشكال عدٌدة فً االورثوكلٌس 

وهً عادة  Manebach twins,الفلسبارالبوتاسً االحادي المٌل ٌظهر 

( كمستوي التوأم 001من التوائم التماسٌة البسٌطة مع السطح القاعدي )

 ومستوى التركٌب

هً نوع من انواع  Carisbad twinsى ب وهناك نوع من التوائم تسم

 ٌقع فً مستوي التركٌب cالتوائم المتوازٌة محور التوأم 
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 Twins in the Triclinic Systemالتوائم فً نظام ثالثً المٌل  -6

نعدام مستوٌات ومحاور التماثل فً بلورات هذا النظام ٌعنً انه من ا

او صف شبكً  (Lattice plane)الممكن ان ٌكون اي مستوي شبكً

ٌكون هو نفسه مستوى التوأم او محور التوأم على التوالً اكثر التوائم 

وتكون  (Plagioclase feld spars)شٌوعا فً هذا النظام هً فً معادن 

وكالهما عبارة عن توأم مؤلف  Albite law ,pericline lawتابعة الى 

والصفائح  (010بمستوى توأم ٌوازي السطح الجانبً )من رقائق االول 

هو نفسه محور  (b)( والثانً ٌكون فٌه المحور 010الرقٌقة موازٌة الى )

التوأم ومن المالحظ انه ٌمكن ان ٌظهر اكثر من نوع واحد من التوأم فً 

لهل مجموعتٌن  Plagioclaseبلورة واحدة لذلك نجد عددا من المعادن 

فٌه اجتماع  من الصفائح الرقٌقة تكون تقرٌبا متعامدة وعددا اخر نجد

 Albite,carlsbed توائم 

 

 Plagioclase (Albite twins)التوأم فً 


