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 السابوهيناث

 

 حعريف السابوهيناث:  

، هي مظخقلباث زاهىيت جخىاحد غلى ػهل ؾليهىشيداث هباجيت مىحلت باملاء و حؼهل بالسج مػه زؾىة زابخت

جثبذ املػلقاث، لها ألكت لبيرة للهىليظتروى حيث حؼهل مػه مػقداث صػبت الاهحالى حظخحلب الصيىث و 

 %، لها طػم مس باطخثىاء الػسقظىض طػمه حلى. 96باإلًخاهىى جسليزه 

  بخأزير حاى للنسياث الحمساء  جترطب الظابىهيىاث باإلًتر إلاًديلي و الهلىزوقىزم، جخمخؼ لثير مً الظابىهيىاث

: جأزير مخسغ للجلد و "اأًض من أهم خواصهاوبظميت غاليت لألطماك وؾيرها مً الحيىاهاث البحسيت و 

املخاطياث حظبب الظابىهيىاث الػطاض وطيالن الدمؼ و لبػضها جأزير صاد حيىي أو مضاد  للكطىز باإلضاقت 

 لخأزيراث طبيت اخسي. 

 

 جخواجد السابوهيناث في بعض النباجاث مثل: 

 حروز غسق الظىض  •

 حروز الجيظىـ   •

 البطاطا الحلىة  •

 جخىاحد في البطاطا والبىدوزة قبل هضجها  •
ً
 أًضا

  

 جقسم السابوهيناث حسب طبيعت القسم غير السكري إلى:  

  .      27Cمؼخق مً الهىلظتروى  (ألاؾليهىن )حيث ًهىن الجظم ؾير الظنسي سابوهيناث ذاث بنيت سخيروئيدًت: 

مً خمع حلقاث طداطيت   (ألاؾليهىن )ًخهىن الجظم ؾير الظنسي  ذاث بنيت جالجيت التربين:  سابوهيناث

 مؼبػت. 

مً مؼخقاث الهىليظتروى   (ألاؾليهىن )ًخهىن الجظم ؾير الظنسي سابوهيناث القلويد السخيروئيدًت: 

 املسجبطت برزة ألاشوث .  
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النسبىلظيل التي ًحملها مؼ طهالس بظيطت طداطيت أو ًسجبط الجظم الظنسي غبر حروز الهيدزولظيل أو 

 خماطيت قد جهىن مىقىصت ألالسجين مثل الؿلىمىش، ؾااللخىش ، آزابيىىش و ؾيرها . 

 

 

  

 الكشف عن السابوهيناث:      

 . ججربت حدوث الرغوة: 1

 املبدأ:   

 غىد إضاقت حمض.   حؼهل الظابىهيىاث بالسج مؼ املاء زؾىة زابخت الجصوى

 هره الخجسبت ؾير هىغيت ألنها الجدى غلى وحىد الظابىهيىاث ققط وإهما جحدر بىحىد املظخحلباث الصىاغيت.  

 مؼ جسليز الظابىهين. 
ً
 مالحظت: جكاغل حؼهل السؾىة ًدىاطب قيه طىى غمىد السؾىة طسدا

 طريقت العمل:      

مل ماء طاخً زم ًترك ليبرد ويسج بػد  10ؽ مً مسحىق الػقاز ويىضؼ في أهبىب ججسبت زم ًضاف  5.0ًؤخر 

طم ويظل هرا 10زىان بؼدة بىحىد الظابىهيىاث ًالحظ حؼهل غمىد مً السؾىة ًصل ازجكاغه حتى  10ذلو 

 ملدة 
ً
  .2Nاملاء ًصوى غىد إضاقت بضؼ قطساث مً حمض ملىز  دقائق غلى ألاقل وال 10الػمىد زابخا
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 الخفاعالث اللوهيت مع األدهيداث العطريت:  .2

ذ )وطط حمض ي ػدًد   املبدأ: ًجسي هصع الهيدزوحين   (قىق الهلىز  ، حمضكىطكىز ، حمض الحمض النبًر

الػطسيت  مً حظم ألاؾليهىن ويدؼهل زوابط مضاغكت ومجمىغاث ميديليت ميؼطت جخحد مؼ ألالدهيداث

ن )أل هاهىمتر وهي مً الخكاغالث قليلت الىىغيت  620-510مػطيت مػقداث لىهيت لها  امخصاص أغظمي في املجاى 

ين ، أولكيىاث، مؼخقاث آهدوليت ، حؼهل اللىن ًدى غلى وحىد الظابىهيىاث  . (قيىىالث ،زىائياث التًر

 طريقت العمل   :     

% ًحسك لبػض دقائق زم ًسشح وجحكظ 50مل إًخاهىى 10+ )الظىضغسق (ؽ مً مسحىق الػقاز 5.0ًؤخر 

و بضؼ قطساث مً ألدهيد    H2SO4مل + بضؼ قطساث مً 1السػاحت ويؤخر بػدها مً السػاحت الظابقت 

 هاهىمتر. 510  -620قيدؼهل لىن ذو امخصاص أغظمي في املجاى مً  (ألدهيد القسقت)غطسي 

ت املركز بال ماء حمض الخل :  .3    الخفاعل مع حمض الكبًر

 املبدأ :   

ذ املسلص بال ماء حمض الخل لخالصت جحىي طابىهيىاث ًخم هصع املاء مً حظم ألاؾليهىن  إضاقت حمض النبًر

 وجدؼهل ػازدة مضاغكت زباغيت السوابط املضاغكت ذاث لىن أحمس أو أخضس أو أشزق .   

 :   طريقت العمل

ذ مسلص+   بضؼ قطساث مً بال ماء حمض الخل ًدؼهل ألىان جدى غلى  1 مل زػاحت بضؼ قطساث حمض لبًر

 وحىد الظابىهيىاث والظخيروئيداث.  

 الخفاعل مع الحموض املعدهيت و املؤكسداث ً :  -4

 املبدأ:  

ألىاها غىد إضاقت مادة مؤلظدة بىحىد  حػطي زالزياث التربين و الظخيروئيداث ذاث حروز الهيدزولظيل 

 دقيقت.   30حمض مػدوي هره ألالىان زابخت ملدة الجقل غً

 طريقت العمل:     

% مً ملح مػدن زقيل  10مل زػاحت + بضؼ قطساث مً حمض ملىز املاء املسلص + بضؼ قطساث مً محلىى  1

خاث الىحاض أو ملىز الحدًد.   مثل لبًر
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