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 Barfoed test                                    اختبار بارفويد 

 ويعتمد.  األحادية السكريات وجود عن للكشف يجرى كيميائي اختبار هو

 زاهي أحمر راسب إلى الثنائي النحاس خالت اختزال على بارافويد اختبار

 (.Cu2O) األحادي النحاس كسيدوأ من

 بطيء يكون التفاعل ولكن الكاشف هذا مع أيضا   تتفاعل الثنائية السكريات

ويحتاج الى حرارة  ووقت اطول لذلك يجب االلتزام بالوقت المحدد  جدا  

 .دقائق  3والذي اليتجاوز ال

لتنتج  كربوكسيل مجموعة إلى تتأكسد األحادي السكر في األلدهيد مجموعة

 مركب الكلوكونيك اسيد .

 الغرض من االختبار 

ت المختزلة ويستخدم للكشف عنها دراسة القوة االختزالية للسكريا

 وتمييزها عن السكريات غير المختزلة .

 

-طريقة العمل :  

ف بارفويد + رج المحلول   مل من كاش 1مل من المحلول السكري +  1

دقائق فقط ) االلتزام بالوقت ( . 3تسخين لمدة  ----  

  -: النتيجة

في قعر انبوبة االختبار بشكل راسب للسكريات  احمر زاهيظهور لون  

المختزلة القوية وعدم ظهور اللون االحمر ) يبقى ازرق ( مع السكريات 

 غير المختزلة ) نتيجة سالبة (



    

  -:المناقشة 

كاشف بارفويد هو عبارة عن خالت النحاس المذابة في محيط حامضي , 

حامض الخليك الثلجي مع ايونات الحديديك كعامل مساعد .. حيث تتأين 

  -CH3COOوأيونات الخالت   ++Cuخالت النحاس الى ايونات النحاسيك  

  غم من خالت النحاس  13.3يتم تحضير كاشف بارفويد بإذابة

مل من الماء المقطر , يرشح المحلول بعد ذلك  200بلورية في ال

مل من حامض الخليك الثلجي ثم يكمل الحجم  1.9ويضاف اليه 

 بالماء المقطر وصوال الى اللتر .

-: مالحظات  

إن عملية االختزال تكون صعبة في هذا الكشف والسكريات المختزلة    -1

القوية فقط هي التي تستطيع ان تختزل الكاشف وتعطي راسب احمر 

زاهي والذي هو عبارة عن اوكسيد النحاسوز . اما السكريات االخرى ) 



الضغيفة االختزال ( التستطيع اختزال الكاشف وال يوحد هنالك محيط 

على االختزال . لذلك التعطي اللون االحمر . قاعدي يساعدها  

السكريات االحادية جمييييعها مختزلة وذلك الحتواءها على مجموعة  -2

 كاربونيل حرة .

الوزن الجزيئي لجزيئة السكر يتناسب عكسيا  مع القوة االختزالية . -3  
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