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 // الكاربوهيدرات   حاضرة الثانية  ال 

 ( Seliwanoff testكشف سليفانوف ) .1

الطريقة  -أ مثل   -:  اساس  الكيتونات  عن  الكشف  عند  مفيدا  الكشف  هذا  يعد 

المركز   الكبريتيك  حامض  فيه  استبدل  حيث  مولش  لكشف  ومماثال  الفركتوز 

نفثول استبدلت بمادة الريزورسينول    -( ومادة الفا12%بحامض الهيدروكلوريد )

(resorcinol . ) 

 

 

 

محوال        الفركتوز  على  يؤثر  الهيدروكلوريد  حامض  حامض  ان  الى  اياها 

( مع  levulinicacidليفولينك  بدوره  يتكثف  الذي  الفورال  ومشتق   )

 الديزورسيتول . 

 



 

 ( Reagentsالمواد والكواشف ) -ب

 ( Seliwanoff reagentكاشف سليفانوف )

     ( )0.05يحضر  الريزورسينول   )resorcinol( في  حامض 3(  من  عيار   )

 HC1مليلتر من )  1)جزء(    خفف   0.3M HC1لتحضير    HC1الهيدروكلوريك  

, 12Mمليلتر من الماء المقطر .  2( الى جزئين 

 

ماء   100مركز +  HC1مل HC1 (50مل محلول  100غم ريزورسينول 0.05

 مقطر( . 

 ( Methodطريقة العمل ) -جـ

( مليلتر من الكاشف ويرج الخليط  2تضاف قطرتان من محلول السكر الى )     

 ( دقائق .10( لمدة )boiling water bathمغلي )ثم يوضع في حمام ماء 

 االستنتاج :  -د

( مثل الكلوكوز ال تكون مشتقات الفورفورال تحت نفس  aldosesااللدوزات ) -1

 ( )HC112%ايالظروف  الكيتوزات  من  اختزاال  اصبحت  النها   )Ketoses  )

تركيز   زاد  اذا  فان    HC1بينما  وعليه  الكلوكوز  مع  فورال  الفور  مشتق  يتكون 

 هو العامل الحاسم في هذه التجربة .  HC1تركيز 

2-  ( الكلوكوز sucroseالسكروز  الى  للتحليل  الكشف  هذا  يعطي  سكريدثنائي   )

 والفركتوز بفعل حامض الهيدروكلوريك . 

Sucrose            glucose + fructose 

Fructose + selcwanoffneagentred complex 

 مقعد احمر                 كاشف سيلفانوف                فركتوز                

 

لاللدوزات  -3 التدريجي  التحول  الى  تؤدي  التسخين  فترة  الى   aldosesزيادة 

 ( وبالتالي تعطى اللون االحمر . Ketoseكيتوزات )

HC1 



بالكيتو  -4 خاص  الكشف  ) يعد  السداسية  سكر  Keto hexosesزات  مثل   )

 ( . fructoseالفركتوز )

 (Bial testكشف بيال ) .2

الطريقة  -أ الكاربون    -:  اساس  خماسية  االحادية  بالسكريات  خاص  كشف 

(pentoses  المركز الهيدروكلوريك  حامض  بوجود  تسخينها  عند  والتي   )

(HC1( الفورفورال  تحرر   )furfural  مع بدوره  يتحد  والذي  االورسينول  ( 

(orcinol الحديديك ايون  )بوجود   )–3+ferric ion Fe  لونه مركبا  ليكون   )

فيه   استبدل   , مولش  لكشف  اخر  تعديل  اال  هو  ما  الكشف  وهذا  مزرق  اخضر 

( بحامض  α-    naphtholنفثول )  -( والفاH2So4حامض الكبريتيك المركز )

 لى التوالي . ( , وعorcinol( واالورسينول )HC1الهيدروليك المركز )

 -( :Reagentsالمواد والكواشف ) -ب

 Bialrergentكاشف بيال -1

     ( )1.5يذاب  االورسينول  من  غ   )orcinol( في  حامض 500(  من  مليلتر   )

% كلوريد 10( قطرة من محلول 20( ثم يضاف )HC1الهيدروكلوريك المركز ) 

 ( Ferric Chloide , FeCL %310الحديديك )

 

 

 

 

 .  Amyl alcoholاميليكحول  -2

 ( :Methodطريقة العمل ) -جـ

     ( )2يمزج  مع  السكري  المحلول  من  مليلتر  في 5(  بيال  كاشف  من  مليلتر   )

(  10 – 20( ويسخن المزيج في حمام ماء مغلي لمدة )test tubeانبوبة اختبار )

خماسي   سكر  وجود  حالة  في  المزرق  االخضر  اللون  ظهور  لحين  دقيقة 

(Pentose)  ( وتكون النتيجة ايجابية بالنسبة للكشفPositive test . ) 



 

 االستنتاج :  -د

اليورونية  -1 سكرية    Uronic acidsالحوامض  أحماض  عن   acids)عبارة 

Sugar  تأكسدت فيها مجموعة الكحول االولية المعاكسة للجزئية مع بقاء مجموعة

لتتحول الى سكريات خماسية   2COااللديهايد سليمة( تفقد ثنائي اوكسيد الكاربون  

(Penteses. وتعطى كشف بيال ) 

الكشف مطلقا    -2 يعد  )  Specificال  الخماسية  فقط الن  Pentesesللسكريات   )

ال السداسية  مثيل  السكريات  هيدروكسي  الظروف  نفس  تحت   , تعطى  كاربون 

( مع hydroxyl methyl furfuralفورفورال  بدوره  يتفاعل  الذي   )

 ( لتعطى معقدات ملونة )لون قهوائي( وليس لون اخضر . orcinolاالورسينول )

 

 

 

 

 

 

 

 



 المصادر:

 السنة اسم المؤلف   المراجع العلمية 

الحيوية   الكيمياء  أساسيات 

 الزراعية 

 1992 باسل كامل داللي

 2000 د. سامي عبدالمهدي  الكيمياء الحياتيه

 2006 د. جاسم جندل  أساسيات الكيمياء الحيوية

 1990 د. سامي المظفر  اساسيات الكيمياء الحياتية

 الحياتية الكيمياء علم

 االول  الجزء الزراعية

 2004 الداوودي  حسن محمد علي

 1987 طالل سعيد النجفي  الحياتيةالكيمياء 

 

 

 

 


