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چکیده

این تحقیق باهدف شناسایي و مقایسه ترکیبات آلي موجود در چوب توسککا ییالیکي و یشکالیي انجکا شکدب بکه ه کین من کور،

ن ونههای آزموني توسکا ییالیي و یشالیي از منطقه جنگلداری نوشهر بهصورت تصادفي انتخاب گردیکدب بکهطکوریککه ابتکدا طبکق
آزمونهای استاندارد  TAPPIاز چوب توسکا ییالیي و یشالیي آرد چوب تهیه شکد و بعکد مکواد اسکتخراجي توسکال حکالل اسکتون
جداسازی گردیدب سپس بایی انده مواد استخراجي به داخل یک ویال شیشهای منتقل و به آن واکنشگر  BSTFAاضافه شدب ن ونکههکا
بعد از آمادهسازی به دستگاه  GC-MSتزریق شدب برای شناسایي ترکیبات نیز از دیاگرا زمان بکازداری ،محاسکبه ضکریو ککواتس و
جدول آدامز استفاده گردیدب نتایج مربوط به دستگاه  GC/MSنشان داد که در چوب توسکا ییالیي  99ترکیو وجود دارد ،بهطوریکه
دیبوتیلفتاالت (-2 ،2 ،)%9/15اکسکي بکیساتکانول ( -2،1 ،)%6/62بنکزندیکربوکسکیيیکاسکید ( )%2/63و اسککوالن ()%0/46
مه ترین ترکیبات هستندب در چوب توسکا یشالیي ،از  127ترکیو شناسایي شده ،بوتاندیاوئیک اسکید مونومتیکل اسکتر (،)%10/88
ایزوپروپان اکسي پروپکان -2-اول ( -5،3 ،)%8/82دیاکسکان دککان ( ،)%7/73گامکا -سیتوسکترول ( )%3/53و وانیيکین ()%0/39
بهعنوان مه ترین ترکیبات ميباشندب مقایسه کروماتوگرامهای ن ونههای مذکور نیز نشان داد که  12ترکیو مشکتر در چکوب توسککا
ییالیي و یشالیي وجود دارد که مه ترین آنها تترادکان ،هگزادکان ،هپتادکان ،ایزوپروپکان اکسکي پروپکان -2-اول و بکیس ( -2اتیکل
هگزیل) فتاالت ميباشدب بعضي از این ترکیبات ميتوانند نقش زیادی در مصرف و دوا چوب توسکا ییالیي و یشالیي داشته باشندب
واژههای كليدی :توسکا ییالیي ،توسکا یشالیي ،طیفسنجي جرمي ،کروماتوگرافي گازی ،ترکیبات آليب

مقدمه
امروزه مناطق جيگهای مازندران ،گیالن و گيستان با
داشتن شرایال مناسو ایيی ي و خاکي ،از توان باالیي برای
تولید چوب برخوردارندب اگرچه در این اراضي محصوالتي
مانند برنج ،مرکبات ،کیوی و چای نیز تولید ميشود ،اما
توجه به درختان سریعالرشد و بومي منطقه نیز ضروری به
ن ر ميرسدب در این میان درختاني مانند توسکا (ییالیي و

یشالیي) ،لرگ ،صنوبر ،کاج و ببب مورد توجه بوده و خواهند
بودب توسکا از درختان پر ارزش جنگلهای ش ال کشور
بهش ار ميرود و نقش اساسي در تولید چوب و احیا
جنگلهای مخروبه در ش ال کشور ایفا ميکند و ه یشه
درصد موفقیت اینگونه در مقایسه با سایر پهنبرگان باالتر
است و از ن ر فر تنه ،مرغوبیت و تولید چوب درختي با
ارزش محسوب ميگرددب درختان توسکا با حدود 7/6
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درصد از حجم سر پای جنگلهای ش ال ایران ،پس از
راش ،م رز و بيوط ،چهارمین درخت تجاری کشور بهش ار
ميروندب توسکا گونه بومي ش ال ایران بوده و بهصورت
خالص و آمیخته با درختان دیگر جوامع جنگيي متنوعي را
تشکیل ميدهدب عالوه بر آن توسکا در کاشت آمیخته با
صنوبر و بر روی خا های آبرفتي کمع ق سالیانه حدود 12
مترمکعو چوب تولید ميکند ()Asadolahi, 1984ب
توسکا درختي است از تیره غان ( (Betulaceaو جنس
 Alnusشامل سي گونه که در نی کره ش الي پراکندهاند و
گونههایي از آن بهنا های توسکا یشالیي ( Alnus
 )glutionsaو توسکا ییالیي ( )Alnus Subcordataدر
جنگلهای ش ال ایران توسعه یافته است ( Asadolahi,
)1984ب بیشتر مرد ش ال ایران با نا این درخت آشنا
هستند و نا های محيي آن در ش ال ایران عبارتاند از:
توسکا ،تسکا ،توسه ،توسا ،رزدار ،سفید توسه ،سیاه توسه،
یل آغاجب توسکا به عيت پراکنش وسیع در جنگلهای
هیرکاني در ت ا طبقات جنگلهای ش ال از آستارا تا
گيستان یافت ميشود ()Golpoor, 1999ب
توسکا یشالیي ( (Alnus glutinosaبه ارتفاع  20تا 30
متر و یطکر آن نیکز حکدود  70تکا  90سکانتی تر مکيباشکد،
برگهای آن تخممرغي معککوس و در انتهکا گکرد یکا ک کي
فرورفته ،ولي در یاعکده گونکهای شککل اسکتب در توسککا
ییالیي ( ) Alnus Subcortataبرگها تخکممرغکي کشکیده،
نو تیز و در یاعده یيبي شکل استب بهتکرین راه تشکخیص
این گونه از طریق برگ های آن مکي باشکدب توسککا یشکالیي
مع والً خا های شني مرطوب را خوب ميپسندد ،زادآوری
آن توسال بذر و ریشهجوش انجا ميگرددب توسککا ییالیکي
در بیشتر خا ها ميروید ،ولي خا هکای گرانیتکي و شکني
مرطوب را ميپسندد ،به ه کین دلیکل در جنگيهکای شک ال
بیشتر در اطراف رودخانهها و درهها ميرویدب از سوی دیگر
چون روشنایي پسند است و درههای جنگل مع والً تاریکک
و کمنور است ،بهناچار برای دستیابي به نور بيندید ميشود و
در بعضي موایع ارتفاع آن تا  40نیز متر مکيرسکدب زادآوری
توسکا ییالیي توسال بذر ،پاجوش و ریشهجوش و بهآسکاني
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انجا مي گیردب مقاومت توسکا در برابر سرما زیاد است ،ولي
نهالهای آن نسبت به سرمای بهاره حساس ميباشد و آسیو
ميبیندب در مناطقي که خا به هم ميخکورد پیشکرو اسکت،
مخصوصاً در کنار جادهها ککه بکه خکوبي مسکتقر مکيگکردد
()Asadolahi, 1984ب
چوب توسکا ابتدا سفید است و پس از یطع ،یرمز و بعد
از خشک شدن صورتي یا سرخ کمرنگ ميشودب توسکا
دارای چوبي ه گن ،پراکنده آوند و بدون چوب درون
مشخص استب حفرات آوندی آن در جهت شعاعي به هم
چسبیدهاند ،یطر آنها متوسال است و به شکل بیضي ميباشند
و در چوب بهاره فراوانترندب در این چوب اشعه کاذب دیده
ميشود و م کن است در بخش زیادی از چوب ناپدید شودب
حد دوایر سالیانه به عيت بافت پارانشی ي متراکم که در
انتهای چوب تابستانه است واضح دیده ميشود و در برخورد
با اشعه چوبي کاذب برآمدگي نشان ميدهدب پهنای اشعه
چوبي تکسيولي است ،بندرت دوسيولي هم دیده ميشود،
که در این حالت در کنار اشعه چوبي کاذب وجود دارندب
آوندها دارای دریچه نردباني شکل هستند ،منافذ بین آوندی
متعدد ميباشند و در ردیفهای افقي یرارگرفتهاندب اشعه
چوب ه گن ميباشدب گاهي اشعه ناه گن هم دیده ميشود،
بافت فیبری مع والً از فیبر لیبری فر تشکیل شده است و
بندرت فیبر تراکئیده دیده ميشود ()Parsapagouh,1993ب
چوب توسکا نر و نسبتاً سبک بوده و متوسال وزن
مخصوص آن در رطوبت ( 0/54g/cm3 ،%12بین  0/46تا
 )0/63استب الیاف چوب توسکا مستقیم و کار با آن آسان
ميباشدب به خوبي رنده شده و یابيیت پرداخت و ال پذیری
متوسطي داردب به لحاظ مناسو بودن ابعاد و سبکي آن ،از
این چوب برای تیرهای محيي تيفن و برق ،جعبه سازی،
ح ل مرکبات ،ماهي و نوشابه ،ساخت یس تهای داخيي
مبل ،تهیه ذغال و هیز  ،تهیه تراورس و برخي لواز خانگي
نیز استفاده ميشودب پوست توسکا نیز تانن دارد و بهه ین
دلیل در چر سازی برای آماده کردن چر مصرف ميشود -
()Golpoor, 1999ب
با توجه به گستردگي انواع مواد استخراجي موجود در
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چوب و نقشي که این مواد در خواص فیزیکي ،دوا طبیعي
و ه چنین فرایندهای صنایع چوب و کاغذ دارند ،شناسایي
اجزاء شی یایي مواد استخراجي گونههای چوبي بهویژه
توسکا ییالیي و یشالیي که دارای چوبي با جایگاه مناسو
در صنعت نیز است ميتواند نقش بسیار مه ي بر دوا و
مصارف مناسو چوب اینگونه داشته باشدب
مواد استخراجي ،ع دتاً از ترکیباتي با وزن مولکولي
پایین تشکیلشده است ،کروماتوگرافي گازی -طیفسنجي
جرمي ) (GC/MSیک فن ایدئال بهش ار ميآید
()Mirshokraie, 2002; Holmbom,1977ب یدرت تفکیک
باالی ستونهای مویین در سیستم کروماتوگرافي گازی ،این
روش را به روشي بسیار مؤثر و کارآمد در آنالیز و تعیین
مقدار نسبي ترکیبات پیچیده مواد استخراجي تبدیل کرده
استب بهمن ور اط ینان از اندازهگیریهای ک ي ،مشتق سازی
ترکیبات در روش کروماتوگرافي گازی الزامیستب
بدینمن ور از واکنشگرهای سایيیلدار کننده مانند -O ،N
بیس (تری متیل سایيیل) برای سایيیلدار کردن کامل
الکلهای ترپني ،استرولها و فنولها استفاده ميشود
( )Hossieni, 1991; Meszarose, 2006ب
با توجه به اینکه تاکنون تحقیقي مجزا در مورد شناسایي
اجزاء شی یایي چوب توسکا ییالیي و یشالیي انجا نشده
است ،اما در مورد مواد استخراجي گونههای مختيف چوبي
تحقیقاتي مشابه انجا شده استب )1992( Torkmam
اجزای شی یایي مواد استخراجي پوست  5گونه از درختان
پهنبرگ ایران را مانند گردو ،بيوط ،توسکا ،م رز و راش
بررسي کردب نتایج این تحقیق نشان داد که میزان ترکیبات
فنولي گونههای مذکور بهترتیو ،12/6 ،21/2 ،26/3
 12/9 ،13/6و  14درصد ميباشدب ه چنین در اینگونهها
اسیدهای چرب بنزوئیک اسید ،اولئیک اسید و لینگوسریک
اسید شناسایي شدب
 )2006( Khazraieدر تحقیقي دیگر ،مواد استخراجي
چوب و پوست گونه راش جنگلهای ش ال ایران را مورد
آنالیز شی یایي یراردادب بهطوریکه از  24ترکیو شناسایي
شده 10 ،ترکیو بهطور مشتر در چوب و پوست اینگونه
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با درصدهای متفاوت وجود داشت و فراوانترین ترکیو
موجود در مخيوط ،پروپیل هیدروسینامات بود که در چوب
به میزان  32/38درصد و در پوست  19/39درصد مشاهده
شدب این ترکیو در بیوسنتز سیناپیل الکل که پیش ترکیو
اصيي لیگنین پهنبرگان ميباشد ،نقش مه ي داردب
 )2013( Vaysiبا بررسي و شناسایي ترکیبات آلي
موجود در چوب ایاییا و لیيکي گزارش داد که دو ترکیو
 -2،1بنزن دی کربوکسیيیک اسید و رزورسینول در این دو
گونه بهصورت مشتر وجود داردب بنابراین به ن ر ميرسد
با توجه به مقادیر باالی رزورسینول ( )%19/74در ایاییا و
 -2،1بنزن دی کربوکسیيیک اسید ( )%90/38در لیيکي ،این
ترکیبات از عوامل مه ي در دوا و مصرف این چوبها
باشندب
 Hosseini Hashemiو ه کاران ( )2007اجزای
شی یایي مواد استخراجي درونچوب گردو ش ال ایران را
بررسي کرده و گزارش دادند که از  13ترکیو شناسایي شده،
بنزوییک اسید  -5 ،4 ،3تریس (تری متیل سایيوکسي)
(گالیک اسید) با  44/57درصد فراوانترین و ژوگيون
( 5/15درصد) و  -7 ،2دی متیل فنانترن ( 5/81درصد)
بهعنوان س يترین ترکیبات ميباشندب

مواد و روشها
تهيه نمونههای آزموني
برای انجا این تحقیق ،تعداد سه اصيه درخت (جداگانه)
از گونههای توسکا ییالیي و یشالیي بهصورت تصادفي و از
منطقه جنگلداری نوشهر انتخاب و پس از یطع از هر اصيه
درخت سه دیسک تهیه شدب
اندازهگيری تركيبات شيميايي
برای اندازهگیری ترکیبات شی یایي چوب توسکا ییالیي
و یشالیي (جداگانه) ،ابتدا طبق آزمون ش اره - om-85
 T 257استاندارد  TAPPIآرد چوب تهیه شکدب بهمن ور
جداسازی اجزاء شی یایي ن ونهها ،آرد تهیهشده ابتدا الک
شد و ن ونههای بایيمانده بر روی الک با اندازه  80مش
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ج عآوری گردیدب سپس با استفاده از روش سوکسيه و
حالل استون ،مواد عصارهای چوب توسکا ییالیي و یشالیي
(جداگانه) استخراج گردید ( Barzan, 2002; TAPPI,
)2009ب
جداسازی و شناسایي اجزاء شی یایي مواد استخراجي
توسکا بعد از استخراج مواد عصارهای چوب توسکا ییالیي
و یشالیي (جداگانه) ،حالل حاوی مواد استخراجي را از
طریق عبور دادن گاز بياثر ازت ،از سطح ظرف تبخیر داده
و از مواد استخراجي بایی انده برای انجا آزمایش استفاده
شدب گا بعدی سایيیلدار کردن ترکیبات استخراجي برای
بررسي در دستگاه کروماتوگرافي گازی بود ،برای این من ور
میزان  0/003گر از بایی انده مواد استخراجي توزین گردید
و بهدرون یک ویال شیشهای منتقل گردیدب سپس به میزان
 90میکرولیتر واکنشگر بیس (تری متیل سایيیل) تری فيورو
استامید ( )BSTFAبه ن ونه اضافه شدب درب ویال شیشهای
بسته شده و دور آن فویل آلومینیومي پیچیده شد و برای
جيوگیری از فرو رفتن آن به داخل آب ،ویال در داخل
یونولیت یرار داده شدب برای انجا واکنش بین مواد
استخراجي و  ،BSTFAویال درون ح ا بن ماری با آب
 70ºCو بهمدت  1ساعت یرار داده شدب بعد از گذشت این
مدت زمان ،ن ونهها بهمن ور آنالیز توسال دستگاه
گروماتوگرافي گازی متصل به طیفسنجي جرمي (
 (GC/MSآماده گردیدب ن ونهها توسال سرنگ ه یيتون به
بخش تزریق دستگاه تزریق شدب پس از تزریق ن ونهها ،با
استفاده از زمان بازداری ترکیوها ( ،)TRشاخص بازداری
کواتس ( ،)Iطیف جرمي و مقایسه این مؤلفهها با ترکیوهای
استاندارد و یا با اطالعات موجود در کتابخانه دستگاه
(جدول آدامز) ،نسبت به شناسایي ترکیوهای تشکیلدهنده
مواد استخراجي چوب توسکا ییالیي و یشالیي (جداگانه)
ایدا شدب بهمن ور ثبت کروماتوگرا و طیف جرمي مدت
 30دییقه ویت مورد نیاز استب برای محاسبه ضریو کواتس
از جدول زمانبندی بازداری آلکانهای نرمال و فرمول
محاسبه آن استفاده شد ( Meszaros, 2006; Ashrafi,
)2011ب
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 = I-ضریو کواتس

 =tr n -زمان بازداری آلکان نرمال

 = nتعداد کربنهای آلکان نرمال  = trx -زمان بکازداریماده مجهول
ه چنین شاخصهای کواتس استخراج شده با جدول
آدامز تطبیق داده شد ،که به دو صورت الفبایي و صعودی-
نزولي بودن ضرایو کواتس تن یم شده استب
مشخصات دستگاه:GC
نوع ستون HP – 5 MS :به طول  30متر و یطر 0/25
میييمتر ،نوع گاز حامل :هيیو با سرعت  1 mmدر دییقه،
مدل دستگاه  ،HP6890 Series :GCمدل دستگاه Hp :MS
 ،5973 Mass Selective Detectorبرنامه دمایي :بین ºC
 60به ازا هر دییقه 6 ºCافزایش دما و انرژی ذراتي که در
دستگاه  MSبه ن ونه برخورد ميکنند  70الکترون ولت مي-
باشدب
با توجه به اینکه اسیدهای رزیني و اسیدهای چرب
موجود در مواد استخراجي چوب با سرعت مناسو با
واکنش گرها سایيیل دار مي شوند ،مي توانند به خوبي به
استرهای سایيیل دار شده تبدیل شده و در دستگاه
کروماتوگرافي گازی از هم جدا و بعد شناسایي گردندب به
دلیل پایداری اند ترکیبات سایيیل دار شده ،ضروری
است که ع ل سایيیل دار کردن 24 ،ساعت یبل از آنالیز
توسال دستگاه  GC/MSانجا شود ()Xiao,2001ب

نتايج
نتایج مربوط به کروماتوگرا های دستگاه  GC/MSنشان
داد که در چوب توسکا ییالیي  99ترکیو وجود دارد،
بهطوریکه دی بوتیل فتاالت (-2 ،2 ،)%9/15اکسي بیس
اتانول ( ،)%6/62ایزوپروپن اکسي پروپان  -2-اول
(-7 ،)%3/95متوکسي-6-پروپانوئیل کوماری (،)%3/76
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آمینوگيوتاتی ید ( ،)%3/55مونومتیل مونو بوتیل ترا اتیين
گيي گول ( ،)%3/11اکتادکان ( -2 ،2،)%3/03دی متیل،1-
 -3دی اکساالن -4-متانول ( ،)%2/02بیس ( -2اتیل
هگزیل) فتاالت ( -2،1 ،)%2/58بنزن دی کربوکسیيیک
اسید ( -5 ،3)%2/63دی اکسي ان دکان ( )%2/04و
اسکوالن ( )%0/46مه ترین ترکیبات هستند (شکل  1و
جدول )1ب
نتایج نشان داد که در چوب توسکا یشالیي 127
ترکیو وجود دارد ،به طوریکه -2 ،2دی متیل-3 ،1-
دی اکساالن -4-متانول ( ، )%3/96بوتان دی اوئیک اسید
مونومتیل استر ( ،)%10/88پروپانوئیک اسید دی متیل
استر ( )%3/90دی استون الکل ( ،)%5/72ایزوپروپان
اکسي پروپان-2-اول (-5،3 ،)%8/82دی اکسان دکان

5

( ،)%7/73هگزادکانوئیک اسید (-12،9،)%3/01
اکتادکادی ننوئیک اسید ( ،)%4/76گاما -س یتوسترول
( ،)%3/53ارگواستانول ( ،)%3/49استیگ است-4-ان -
-3اون (-5،)%4/23بتا-استیگ استان-3-اون (،)%2/42
وانیيین ( )%0/39و بتا-سیتوسترول ( )%0/51به عنوان
مه ترین ترکیبات شناسایي شده مي باشند (شکل  2و
جدول )2ب
مه ترین اسیدهای چرب اشباع شده و اشباع نشده
شناسایي شده در چوب توسکا ییالیي و یشالیي را ميتوان
دودکانوئیک اسید ،تترادکانوئیک اسید ،اکتا دکانوئیک اسید،
 -9اُکتا دکانوییک اسید -12 ،9 ،اکتادکانوئیک اسید،
پروپانوییک اسید ،هگزا دِکانوییک اسید ،پنتانوییک اسید،
نونانیک اسید و هپتادکانوئیک اسید معرفي کردب

شكل  -1كروماتوگرام گازی مواد استخراجي استوني چوب توسكا ييالقي (جدول )1
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جدول  -1تركيبات شيميايي شناسايي شده موجود در مواد استخراجي محلول در استون حاصل از چوب توسكا ييالقي (شكل )1
نام تركيبات

زمان بازداری ((min

سطح زير منحني ()%

 -5،2هگزان دی اون

8/146

0/53

 -2 ،2دی متیل -3 ،1-دی اکساالن -4-متانول

8/515

2/02

-2 ،2اکسي بیس اتانول

9/996

6/62

دودکان

17/131

0/36

-1متیل-نفتالن

19/796

1/28

تترادکان

22/674

0/89

ایزوپروپن اکسي پروپان  -2-اول

23/360

3/95

 -5 ،3دی اکسي ان دکان

24/460

2/04

-1کيرو-2-اتواکسي اتان

24/537

1/13

اکراسین

26/349

1/65

هگزادکان

27/545

1/76

هپتادکان

29/790

1/08

تترادکانوئیک اسید

31/194

1/29

 -pمتوکسي فنیل استات

31/840

1/36

اکتادکان

31/918

3/03

پنتادکانوئیک اسید

33/231

1/13

 -2 ،1بنزن دی کربوکسیيیک اسید

33/374

2/63

نانودکان

33/949

1/55

-9اکتادکانوئیک اسید

34/797

1/16

دی بوتیل فتاالت

35/236

9/45

پنتادکان

35/896

1/67

هگزادکان

37/746

1/76

 -9اکتادکانوئیک اسید

38/490

1/32

مونومتیل مونو بوتیل ترا اتیين گيي گول

38/807

3/11

دوکوسان

39/519

1/36

بیس ( -2اتیل هگزیل) فتاالت

45/218

2/58

-7متوکسي-6-پروپانوئیل کوماری

48/879

3/76

آمینوگيوتاتی ید

48/969

3/55

اسكوالن

49/261

0/48

ارگواستانول

57/611

1/66

7
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شكل  -2كروماتوگرام گازی مواد استخراجي استوني چوب توسكا قشالقي (جدول )2

بحث
این تحقیق باهدف استخراج ،شناسایي و مقایسه ترکیبات
آلي موجود در مواد استخراجي چوب توسکا ییالیي و
یشالیي انجا شدب نتایج مربوط به دستگاه  GC/MSنشان
داد که در چوب توسکا ییالیي  99ترکیو وجود دارد،
بهطوریکه دی بوتیل فتاالت (-2 ،2 ،)%9/15اکسي بیس
اتانول ( -2،1 ،)%6/62بنزن دی کربوکسیيیک اسید
( )%2/63و اسکوالن ( )%0/46مه ترین ترکیبات هستندب در
چوب توسکا یشالیي ،از  127ترکیو شناسایي شده ،بوتان
دی اوئیک اسید مونومتیل استر ( ،)%10/88ایزوپروپان
اکسي پروپان-2-اول ( ،)%8/82گاما -سیتوسترول
( )%3/53و وانیيین ( )%0/39بهعنوان مه ترین ترکیبات
ميباشندب مقایسه کروماتوگرا های ن ونههای مذکور نیز
نشان داد که  12ترکیو -5،2هگزان دی اون -2 ،2 ،دی
متیل -3 ،1-دی اکساالن -4-متانول ،دودکان ،تترادکان،
هگزادکان،
پروپان-2-اول،
اکسي
ایزوپروپان
هپتادکان -12،9،اکتادکادی ننوئیک اسید ،مونومتیل مونو
بوتیل ترا اتیين گيي گول ،ارگواستانول ،استیگ است-4-
ان-3-اون و بیس ( -2اتیل هگزیل) فتاالت در چوب

توسکا ییالیي و یشالیي بهصورت مشتر وجود دارندب
بعضي از این ترکیبات غیر یطبياند و ع دتاً شامل ترکیبات
آلي اسیدهای چرب و ترکیبات رزیني ميباشند که در آب
نامحيول هستندب این ترکیبات با توجه به نوع مصرف چوب
ميتوانند اثرات منفي یا مثبتي روی کاربردهای صنعتي
چوب داشته باشند ()Balaban, 2001; Vaysi, 2010ب
یکي از مه ترین ترکیبات شناسایي شده اسکوالن
ميباشد ،اسکوالن که پیش ترکیو تری ترپنوییدها و
استروییدهاست از دی ر شدن د به د فارنزیل پیرو فسفات
سنتز ميشودب این ترکیو مهم دارای فرمول شی یایي
 ،C30H50چگالي  ،0/858 g/cm3دمای ذوب ، -75°C
دمای جوش  285°Cو نقطه اشتعال  110°Cميباشد
()Mirshokraie, 2002ب دیبوتیل فتاالت نیز دارای وزن
مولکولي  ،278/34 g/molفرمول شی یایي ،C16H22O4
چگالي  1/05 g/cm3و دمای ذوب آن  -35 °Cميباشدب
شکل ظاهری این ترکیو ،مایع روغني بيرنگ است و
بهعنوان یک افزودني به چسو و یا جوهر برای چاپ
استفاده ميشود و محيول در حاللهای آلي مثل الکل ،اتر و
بنزن ميباشد (شکل )3ب
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جدول  -2تركيبات شيميايي شناسايي شده موجود در مواد استخراجي محلول در استون حاصل از چوب توسكا قشالقي (شكل )2
نام تركيبات

زمان بازداری ((min

سطح زير منحني ()%

 -5،2هگزان دی اون

8/450

0/21

 -2 ،2دی متیل -3 ،1-دی اکساالن -4-متانول

8/931

3/96

بوتان دی اوئیک اسید مونومتیل استر

12/390

10/88

دودکان

17/131

0/07

تترادکان

22/674

0/2

وانیيین

22/746

0/39

پروپانوئیک اسید دی متیل استر

23/379

3/90

-O،2،2ایزو پروپیل ایدن-D-گيوکز

23/522

3

دی استون الکل

23/632

5/72

ایزوپروپان اکسي پروپان-2-اول

23/897

8/82

 -2،2،4تری متیل-اکس پن

24/085

1/89

-5،3دی اکسان دکان

24/751

7/73

-2اتیل ایندان

25/352

1/09

هگزادکان

27/545

0/14

دی ایزوپروپیل ایدن مانیتول

28/199

1/90

هگزادکانوئیک اسید

34/803

3/01

 -12،9اکتادکادی ننوئیک اسید

38/458

4/76

مونومتیل مونو بوتیل ترا اتیين گيي گول

38/827

1/88

بیس ( -2اتیل هگزیل) فتاالت

45/224

1/73

فيکسول

48/982

1/00

گاما -سیتوسترول

57/443

3/53

ارگواستانول

57/683

3/49

بتا-سیتوسترول

58/329

0/51

-5بتا-استیگ استان-3-اون

58/705

2/42

استیگ است-4-ان-3-اون

61/046

4/23

3 2
1
شكل  -3ساختار  -2 ،1بنزن دی كربوكسيليک اسيد ( ،)1اسكوالن ( )2و دیبوتيل فتاالت
( )3شناسايي شده در چوب توسكا ييالقي
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دیگر ترکیو مهم شناسایي شده گاما -سیتوسترول مي-
باشد که وزن مولکولي آن  ،414/71 g/molنقطه ذوب آن
 136-140درجه سانتيگراد و دارای فرمول شی یایي
 C29H5OOميباشد (شکل )4ب ه چنین یکي از مه ترین
ترکیو شناسایي شده بیس ( -2اتیل هگزیل) فتاالت است

1

که در ت امي ن ونههای چوب توسکا ییالیي و یشالیي
مشاهده گردیدب این ترکیو دارای وزن مولکولي
 ،390/56g/molنقطه ذوب  50درجه سانتيگراد ،دمای
جوش  385درجه سانتيگراد و فرمول شی یایي
 C24H38Oميباشد (شکل )4ب

2

3

شكل  -4ساختار وانيلين ( ،)1بيس ( -2اتيل هگزيل) فتاالت ( )2و گاما -سيتوسترول
( )3شناسايي شده در چوب توسكا قشالقي

در شرایال حفاظت چوب ،ترکیبات اسیدهای رزیني،
گاما -سیتوسترول و بنزیل ایزوسیانات و غیره ميتوانند
نقش زیادی در دوا و مصرف چوب اینگونهها داشته باشند
()Vaysi, 2013; Tunalier, 2003ب با توجه به
کروماتوگرا های گازی ،آلکانها درصد زیادی از کل
ترکیبات غیریطبي محيول در استون چوب توسکا ییالیي و
یشالیي را تشکیل ميدهندب فراوانترین این ترکیبات آلکان-
های سبک تا نسبتاً سنگین هستند که ميتوان ترکیبات
هگزادکان ،هپتادکان ،اکتادکان ،نونادکان ،دکان ،دودکان و
تترادکان را نا بردب نتایج سایر تحقیقات نیز نشان داد که ،9
 -12اُکتا دِکا دیاِنوییک اسید بهعنوان مه ترین اسید چرب
اشباع نشده و تترادکان و هگزادکان فراوانترین آلکانهای
شناسایي شده در چوب ایاییا ميباشند ()Vaysi, 2013ب در
صنایع تولید خ یرکاغذ به روشهای اسیدی ،انحالل کم
بعضي از این ترکیبات در محیال اسیدی ،ميتوانند مشکالتي
را در تولید خ یر و کاغذ ایجاد کنند که مه ترین آنها مشکل
ییر ( )Pitchدر تولید کاغذ استب در این حالت ،این ترکیبات
از طریق پيی ر شدن ،ترکیبات تیرهرنگ و سنگیني را ایجاد
ميکنند که بهصورت لکههای سیاهي در کاغذ تولیدی دیده

ميشوند ()Vaysi, 2011; Rahmani, 2010ب
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Abstract
The aim of this study was to investigate the identification and comparison of chemical
compounds in Alnus subcordata and Alnus glotinosa wood. For this purpose, the samples were
chosen randomly from Alnus subcordata and Alnus glotinosa wood in Nowshahr's forest region.
First, flour and acetone extractives were prepared using TAPPI standard test methods. Then,
extractives were transferred to glass vial and was added BSTFA reactive agent was added.
Then, samples were injected to the GC/MS device for analysis. Identification of compounds was
based on retention time of each compound, calculation of Quats index and Adams table. The
result of GC-MS showed that there exist 99 compounds in Alnus subcordata, including dibutyl
phthalate (9.15%), 2, 2-oxybis-ethanol (6.62%), 1, 2-benzendicarboxylic acid (2.63%) and
squalene (0.48%) were important compounds. In Alnus glotinosa, among 127 indentified
compounds, butanedioic, monomethyl ester (10.88%), isopropenoxypropan-2-ol (8.82%), 3, 5dioxaundecane (7.73%), gamma-sitosterol (3.53%) and vanillin (0.39%) were important
compounds. Comparison of chromatograms of the samples showed that there are 12 common
components in Alnus subcordata and Alnus glotinosa, consisting of tetradecane, hexadecane,
heptadecane, isopropenoxypropan-2-ol and bis (2-ethylhexyl) phthalate were important
components. Some of these compounds can very important in durability and consumption Alnus
subcordata and Alnus glotinosa wood.

Keywords: Alnus subcordata and Alnus glotinosa, mass spectrometry, gas chromatography,
organic compounds.

