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 فً المتواجدة العناصر كافة بدراسة الكٌمٌاء مادة اهتمت,  pdf واستعماالتها وصٌغتها المائٌة االمالح صٌغ عن بحث

 قد كما فٌها, عنصر بكل الخاصة الكاٌمٌائٌة الصٌغ ومعرفة التفاعل, فً الداخلة الكٌمٌائٌة المركبات وكذلك الطبٌعة,

 وعبر المنطلق هذا ومن واستعماالتها, المائٌة األمالح صٌغ توضٌح من العناصر لتلك الدراسة خالل من الباحثون أوضح

 كٌفٌة معرفة حول الضوء إلقاء على عالوة األمالح, بتلك الخاصة المعلومات كافة إلى التطرق سٌتم فإنه مقاالتً, موقع

 .متنوعة بصٌغ عنها البحث إلى الوصول

 

 واستعماالتها وصيغتها المائية االمالح صيغ عن بحث مقدمة

 

 تعرف حٌث إلٌها, للوصول الطالب ٌسعى التً العلمٌة األبحاث أهم من واحًدا المائٌة األمالح صٌغ حول البحث ٌعد

 البعض, بعضها مع المرتبطة الماء جزٌئات من محدد عدد طٌاتها تحت ٌندرج التً المركبات هً بأنها المائٌة األمالح

 العلماء تمكن والتً الصلبة, األٌونٌة المركبات هذه بداخل بعضها مع المحتجزة الماء جزٌئات بعض تواجد من الرغم على

 .وغٌرها األمالح هذه صٌغ معرفة حول والدراسة البحث طرٌق عن تفسٌرها من

 

 المائية االمالح صيغ عن بحث

 بالملح, المتواجدان والكاتٌون األنٌون هوٌة إٌجاد أواًل  الشخص على ٌنبغً فإنه األمالح, صٌغ إلى التوصل أجل من

 المائٌة األمالح صٌغ كتابة من التمكن ٌتم ثم ومن أٌون, بكل الخاصة الشحنة معرفة ٌتم المرحلة, تلك من االنتهاء وعقب

 الكلورٌد كان حالة فً المثال, سبٌل على منها والتً المعادلة, توازن بهدف الموجودة لألٌونات الشحنات استخدام بواسطة

 .الصودٌوم كلورٌد هً عنه الناتجة الصٌغة فتكون للكاتٌون, ٌرمز والصودٌوم األنٌون, ٌمثل

 

 المائية االمالح تعريف

 

 ما بصورة البعض بعضها مع ترتبط التً المركبات أو الملحٌة البلورٌة الجزٌئات عن عبارة بأنها المائٌة األمالح تعرف

 من جزيء مشكلة الحمض أنٌون مع القاعدة كاتٌون اتحاد عند الملح تكوٌن ٌتم بحٌث الماء, جزئٌات من محدد عدد مع

 بوجه واإللكترونٌات الكهربائٌة المعدات حفظ فً تستخدم إذ الٌومٌة, الحٌاة فً بالغة أهمٌة له والذي القاعدي, الحمض

 .المائٌة وأخرى مائٌة, أمالح إلى عامة األمالح وتنقسم عام,

 

 المائية االمالح صيغ

 

 



 من الطبٌعة, فً شٌوًعا األكثر المائٌة األمالح صٌغ من لمجموعة دراساتهم خالل من والعلماء الباحثون استطاع لقد

 .المائً الملح تكوٌن أجل من البعض بعضها مع المرتبطة الجزئٌات من مجموعة على تشتمل والتً وضعها, إلى التوصل

 

 المائية االمالح استخدامات

 

 كبٌرة بصورة تتواحد فهً الٌومٌة, الحٌاة فً المجاالت من الكثٌر فً المائٌة األمالح استعمال ٌتم بأنه بالذكر الجدٌر من

 :ٌلً ما استخداماتها أهم ومن الطبٌعة, فً إنتاجها وٌتم

 

 للرطوبة التعرض من بأنواعها الكهربائٌة المعدات وحفظ وحماٌة نقل على تعمل. 

 الشمسٌة الطاقة وتخزٌن بحفظ القٌام. 

 حفظها بهدف الكٌمٌائٌة المواد إضافة عبر لها مناسبة بٌئة تهٌئة خالل من الجافة, المواد حفظ فً استعمالها 

 .الماء عن بعًٌدا

 كبٌر بشكل بالسفن وخاصة المتنوعة, األجهزة نقل فً تستخدم. 

 

 الشائعة المائية االمالح هي ما

 الحٌاة خالل كبٌرة بنسبة إلٌها اللجوء ٌتم والتً الشائعة, المائٌة األمالح من بها ٌستهان ال مجموعة الطبٌعة فً تتوافر

 الصدد هذا وفً الشمسٌة, الطاقة تخزٌٌن بجانب واألجهزة, اإللكترونٌة المعدات وحفظ نقل فً تستخدم حٌث الٌومٌة,

 :التالً النحو على األمالح هذه أهم تناول سٌتم

 

 النحاس كبرٌتات Cuso4.5H2o. 

 األمونٌوم إكساالت NH42C2o4.H2o. 

 الكوبلت كلورٌد CoCl2.6H2o. 

 الصودٌوم أستٌات NaC2H3o2.3H2o. 

 البارٌوم هٌدروكسٌد Bo(OH)2.8H2O. 

 الصودٌوم كربونات N23CO3.10H2O. 

 الكالسٌوم كلورٌد CaCl2.2H2O. 

 المغنٌسٌوم كبرٌتات MgSO4.7H2O. 

 الحدٌد فوسفات FepO4.4H2O. 

 المائية االمالح على أمثلة

 

 الماء جزٌئات طرد ٌتم فإنه المائً, الملح تسخٌن عند منها نجد والتً المائٌة, األمالح تحلٌل على األمثلة بعض توجد

 .BaCl2 الالمائً الملح تكون نالحظ ,BaCL2.2H2O المائً البارٌوم كلورٌد تسخٌن أثناء أنه كما المائً, الملح وإبقاء

 

 الطبيعة في المائية االمالح تواجد أماكن



 فً كبٌرة بصوة تتوافر حٌث تواجدها, أماكن على التعرف دور ٌأتً استعماالتها,و المائٌة األمالح عن للحدٌث استرسااًل 

 :اآلتً منها نجد والتً الطبٌعة, من معٌنة ومناطق مصادر فً عام بوجه توجد ولكنها الحٌة, الطبٌعة

 ًالملحٌة الصخور وبٌن األرض باطن ف. 

 العالم أنحاء جمٌع فً متوفرة. 

 ًإبسوم ملح وهو بالطبٌعة, إنتاجه ٌتم الذي الطبٌعً الملح ف. 

 العذب الماء مصادر وكافة العذب, والماء واألنهار البحٌرات فً تتواجد. 

 

 المائية االمالح صيغ عن بحث خاتمة

 نالحظ الماء, عن الملح فصل إلى اللجوء ٌتم عندما فإنه وصٌغة, المائً بالملح المتعلقة المعلومات كافة على التعرف بعد

 عن وذلك األمالح, بتلك الخاصة التفاصٌل كافة توضٌح من العلماء تمكن حٌث أكبر, تكون الملح امتصاص درجة أن

 .بها المرتبطة الصٌغ مع الطبٌعة خالل انتشاًرا األكثر األمالح تقدٌم طرٌق

 


