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 1396دی تاریخ پذیرش:    1396 تیرتاریخ دریافت: 

 

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

طبکق  ابتکدا   ککه  یطکور  بکه انتخاب گردیکدب   تصادفي صورت به داری نوشهرمنطقه جنگل از توسکا ییالیي و یشالیيآزموني  یها ن ونه
 اسکتون مکواد اسکتخراجي توسکال حکالل      بعکد تهیه شکد و   آرد چوب توسکا ییالیي و یشالیي از چوب TAPPIاستاندارد  یها آزمون

 هکا  ن ونکه اضافه شدب  BSTFAمنتقل و به آن واکنشگر  ای یشهشبایی انده مواد استخراجي به داخل یک ویال  ب سپسجداسازی گردید
ب برای شناسایي ترکیبات نیز از دیاگرا  زمان بکازداری، محاسکبه ضکریو ککواتس و     تزریق شدGC-MS به دستگاه  یساز آمادهبعد از 

 که یطور به، وجود داردترکیو  99 توسکا ییالیي در چوبنشان داد که  GC/MSمربوط به دستگاه  تایجن جدول آدامز استفاده گردیدب
 %(46/0) لنااسککو  و  %(63/2) اسکید  کربوکسکیيیک  دی بنکزن   -1،2(، %62/6) اتکانول  اکسکي بکیس  -2، 2 %(،15/9) فتاالت بوتیل دی

%(، 88/10اسکتر ) اوئیک اسکید مونومتیکل    دی بوتان ،شناسایي شدهترکیو  127 در چوب توسکا یشالیي، ازب ترکیبات هستند مه ترین
%( 39/0) وانیيکین  %( و53/3) سیتوسکترول  -گامکا  %(،73/7) اکسکان دککان   دی -5،3%(، 82/8) اول -2-ایزوپروپان اکسي پروپکان 

چکوب توسککا   مشکتر  در   ترکیو 12نشان داد که  نیز مذکور یها ن ونهمقایسه کروماتوگرامهای باشندب  ميترکیبات  مه ترین عنوان به
اتیکل   -2) بکیس  و اول -2-ایزوپروپکان اکسکي پروپکان    ،، هگزادکان، هپتادکانتترادکان آنها مه ترین که دوجود دار ییالیي و یشالیي

  داشته باشندبییالیي و یشالیي  توسکا چوب نقش زیادی در مصرف و دوا  توانند يمترکیبات بعضي از این  باشدب مي فتاالت هگزیل(
 

 ب آليجرمي، کروماتوگرافي گازی، ترکیبات  سنجي یفط، یشالیي توسکا ییالیي، توسکا كليدی: یها واژه

 

 مقدمه 

با  و گيستان گیالن ،مازندران یا جيگهمناطق امروزه 
یي برای ، از توان باال ي و خاکيداشتن شرایال مناسو ایيی

 يمحصوالتدر این اراضي  اگرچهب ندتولید چوب برخوردار
اما  ،شود يم یدتول یزنچای  و کیوی، مانند برنج، مرکبات

الرشد و بومي منطقه نیز ضروری به  عتوجه به درختان سری
ب در این میان درختاني مانند توسکا )ییالیي و رسد يمن ر 

د نب مورد توجه بوده و خواهب، کاج و بلرگ، صنوبر ،(یشالیي
ش ال کشور  های جنگلتوسکا از درختان پر ارزش  بودب
و نقش اساسي در تولید چوب و احیا  رود ميش ار  به

ه یشه و  کند ميایفا کشور مخروبه در ش ال  های جنگل
برگان باالتر  در مقایسه با سایر پهن گونه ایندرصد موفقیت 

مرغوبیت و تولید چوب درختي با  ،است و از ن ر فر  تنه
 6/7درختان توسکا با حدود ب گردد ميارزش محسوب 
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پس از  ،ایران ش ال های جنگلسر پای  حجم از درصد
ش ار  کشور بهچهارمین درخت تجاری  ،راش، م رز و بيوط

 صورت بهبوده و  ایران بومي ش الگونه  توسکا بروند يم
خالص و آمیخته با درختان دیگر جوامع جنگيي متنوعي را 

ب عالوه بر آن توسکا در کاشت آمیخته با دهد يمتشکیل 
 12سالیانه حدود  ع ق کمآبرفتي  یها خا صنوبر و بر روی 

 ب(Asadolahi, 1984) کند ميچوب تولید  مترمکعو
جنس  و Betulacea)غان )  از تیره است توسکا درختي  

Alnus  و  اند پراکندهشامل سي گونه که در نی کره ش الي
 Alnus)های توسکا یشالیي  نا  هایي از آن به گونه

glutionsa ) و توسکا ییالیي(Alnus Subcordata ) در
 ,Asadolahiاست )ش ال ایران توسعه یافته  های جنگل

مرد  ش ال ایران با نا  این درخت آشنا  بیشتر ب(1984
: از اند عبارتحيي آن در ش ال ایران م یها نا هستند و 

سیاه توسه،  سفید توسه، توسکا، تسکا، توسه، توسا، رزدار،
 های جنگلتوسکا به عيت پراکنش وسیع در  بیل آغاج

ش ال از آستارا تا  های جنگلهیرکاني در ت ا  طبقات 
 ب(Golpoor, 1999) شود يمیافت  گيستان

 30تا  20به ارتفاع  Alnus glutinosa) توسکا یشالیي )
، باشکد  مکي سکانتی تر   90تکا   70 حکدود  نیکز  یطکر آن متر و 
معککوس و در انتهکا گکرد یکا ک کي       يمرغ تخم آن یها برگ

ب در توسککا  شککل اسکت   یا گونکه ولي در یاعکده   ،فرورفته
کشکیده،   يمرغک  تخکم  ها برگ( Alnus Subcortata ییالیي )

 و در یاعده یيبي شکل استب بهتکرین راه تشکخیص   یزت نو 
ب توسککا یشکالیي   باشکد  يمک  آن یها برگ یقاز طر گونه این

، زادآوری پسندد ميشني مرطوب را خوب  های خا مع والً 
توسککا ییالیکي    بگردد ميجوش انجا   ال بذر و ریشهآن توس

گرانیتکي و شکني    هکای  خا ، ولي روید مي ها خا در بیشتر 
به ه کین دلیکل در جنگيهکای شک ال     ، پسندد ميمرطوب را 

دیگر  سویاز  بروید ها مي و دره ها رودخانهبیشتر در اطراف 
جنگل مع والً تاریکک   یها درهچون روشنایي پسند است و 

شود و  مي بيندیدبه نور  یابيدستبرای  ناچار به ،است نور کمو 
ب زادآوری رسکد  يمک متر نیز  40وایع ارتفاع آن تا در بعضي م

 يآسکان  بهو جوش  ، پاجوش و ریشهتوسکا ییالیي توسال بذر

ولي  ،گیردب مقاومت توسکا در برابر سرما زیاد است انجا  مي
و آسیو  باشد يماره حساس آن نسبت به سرمای به یها نهال
پیشکرو اسکت،    خکورد  يمهم ه ب در مناطقي که خا  ببیند مي

 گکردد  مکي مسکتقر   يخکوب  بکه  ککه  ها جادهکنار در مخصوصاً 
(Asadolahi, 1984)ب  

یرمز و بعد  ،وب توسکا ابتدا سفید است و پس از یطعچ
توسکا  بشود يم رنگ کماز خشک شدن صورتي یا سرخ 

بدون چوب درون  و پراکنده آوند ،ه گندارای چوبي 
در جهت شعاعي به هم  آن حفرات آوندی بمشخص است

 باشند يماند، یطر آنها متوسال است و به شکل بیضي  چسبیده
ب در این چوب اشعه کاذب دیده ترند و در چوب بهاره فراوان

ب ددر بخش زیادی از چوب ناپدید شوم کن است  و شود يم
حد دوایر سالیانه به عيت بافت پارانشی ي متراکم که در 

و در برخورد  شود يمضح دیده انتهای چوب تابستانه است وا
پهنای اشعه ب دهد يمنشان  يبرآمدگبا اشعه چوبي کاذب 

 ،شود يمهم دیده  يدوسيولاست، بندرت  يسيول تکچوبي 
 بکنار اشعه چوبي کاذب وجود دارند که در این حالت در

منافذ بین آوندی  ،آوندها دارای دریچه نردباني شکل هستند
اشعه ب اند یرارگرفتهافقي  های یفردو در  باشند يممتعدد 

، شود يماشعه ناه گن هم دیده  ب گاهيباشد يمچوب ه گن 
بافت فیبری مع والً از فیبر لیبری فر  تشکیل شده است و 

  (بParsapagouh,1993) شود يمه دیده بندرت فیبر تراکئید
و متوسال وزن بوده نر  و نسبتاً سبک  چوب توسکا

تا  46/0بین ) g/cm3 54/0%، 12مخصوص آن در رطوبت 
مستقیم و کار با آن آسان استب الیاف چوب توسکا  (63/0
پذیری  ب به خوبي رنده شده و یابيیت پرداخت و ال باشد يم

از  ،آن مناسو بودن ابعاد و سبکي ب به لحاظمتوسطي دارد
 ،جعبه سازی ،و برقاین چوب برای تیرهای محيي تيفن 

داخيي  یها یس تساخت  ،نوشابهاهي و ، مح ل مرکبات
 يخانگ لواز برخي تهیه تراورس و ، هیز  و تهیه ذغال، مبل

ه ین  نیز تانن دارد و به توسکاب پوست شود يم استفاده یزن
- شود برای آماده کردن چر  مصرف مي یساز چر دلیل در 

(Golpoor, 1999)ب 
با توجه به گستردگي انواع مواد استخراجي موجود در 
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چوب و نقشي که این مواد در خواص فیزیکي، دوا  طبیعي 
صنایع چوب و کاغذ دارند، شناسایي فرایندهای و ه چنین 

ویژه  بهچوبي  یها گونهاد استخراجي اجزاء شی یایي مو
 مناسوجایگاه با دارای چوبي  توسکا ییالیي و یشالیي که

و  دوا  نقش بسیار مه ي بر تواند يم است نیز صنعتدر 
 داشته باشدب  گونه اینرف مناسو چوب مصا

ع دتاً از ترکیباتي با وزن مولکولي  مواد استخراجي،
 سنجي طیف -کروماتوگرافي گازی است، شده تشکیلپایین 

آید ش ار مي به ایدئال فنیک  (GC/MS)جرمي 
(Mirshokraie, 2002;  Holmbom,1977 ب) یدرت تفکیک

مویین در سیستم کروماتوگرافي گازی، این  های ستونباالی 
و کارآمد در آنالیز و تعیین  مؤثرروش را به روشي بسیار 

مقدار نسبي ترکیبات پیچیده مواد استخراجي تبدیل کرده 
مشتق سازی  ک ي، های گیری اندازهاط ینان از  من ور بهب است

کروماتوگرافي گازی الزامیستب  روش درترکیبات 
 -N ،O مانندکننده  دارواکنشگرهای سایيیلمن ور از  بدین

دار کردن کامل  بیس )تری متیل سایيیل( برای سایيیل
شود و فنولها استفاده مي ها استرولترپني،  های الکل

(Hossieni, 1991; Meszarose, 2006 ب) 

شناسایي مورد تاکنون تحقیقي مجزا در با توجه به اینکه 
 انجا  نشده و یشالیي توسکا ییالیي اجزاء شی یایي چوب

 يهای مختيف چوب اما در مورد مواد استخراجي گونه ،است
Torkmam (1992 )  استب انجا  شدهتحقیقاتي مشابه 

گونه از درختان  5اجزای شی یایي مواد استخراجي پوست 
گردو، بيوط، توسکا، م رز و راش را مانند ایران  برگ پهن

میزان ترکیبات  که نتایج این تحقیق نشان دادبررسي کردب 
، 6/12، 2/21، 3/26 ترتیو بهمذکور  یها گونهفنولي 

ها  گونه یناب ه چنین در باشد يمدرصد  14 و 9/12، 6/13
اسیدهای چرب بنزوئیک اسید، اولئیک اسید و لینگوسریک 

 اسید شناسایي شدب
 Khazraie (2006 در تحقیقي دیگر، مواد استخراجي )

ش ال ایران را مورد  یها جنگلچوب و پوست گونه راش 
ترکیو شناسایي  24از  که یطور بهب یراردادآنالیز شی یایي 

 گونه ینامشتر  در چوب و پوست  طور بهترکیو  10شده، 

ترکیو  ینتر فراوانو  داشتبا درصدهای متفاوت وجود 
موجود در مخيوط، پروپیل هیدروسینامات بود که در چوب 

درصد مشاهده  39/19 درصد و در پوست 38/32به میزان 
شدب این ترکیو در بیوسنتز سیناپیل الکل که پیش ترکیو 

 ، نقش مه ي داردبباشد يمبرگان  ناصيي لیگنین په
  Vaysi (2013 با ) آلي بررسي و شناسایي ترکیبات

داد که دو ترکیو  گزارشموجود در چوب ایاییا و لیيکي 
 دواین  دربنزن دی کربوکسیيیک اسید و رزورسینول  -1،2

 رسد يمبه ن ر بنابراین ب وجود داردمشتر   صورت بهگونه 
( در ایاییا و %74/19مقادیر باالی رزورسینول ) با توجه به

، این ( در لیيکي%38/90بنزن دی کربوکسیيیک اسید ) -1،2
 ها چوباز عوامل مه ي در دوا  و مصرف این  ترکیبات

 بباشند
Hosseini Hashemi ( 2007و ه کاران ) اجزای

گردو ش ال ایران را  چوب درونمواد استخراجي  شی یایي
ترکیو شناسایي شده،  13که از  ندو گزارش دادکرده بررسي 

 )تری متیل سایيوکسي( تریس -5، 4، 3 بنزوییک اسید
 نوژوگي و ینتر فراواندرصد  57/44)گالیک اسید( با 

درصد(  81/5) متیل فنانترن دی -7، 2 و درصد( 15/5)
 بباشند يمترکیبات  ترین يس  عنوان به

 
  ها روشمواد و 

 آزموني های نمونهتهيه 
جداگانه( درخت )تعداد سه اصيه  ،انجا  این تحقیق برای

تصادفي و از  صورت به توسکا ییالیي و یشالیي یها گونهاز 
یطع از هر اصيه و پس از  داری نوشهر انتخاب جنگل منطقه

 درخت سه دیسک تهیه شدب 
 

 ركيبات شيميايي ت گيری اندازه
الیي یتوسکا یچوب ترکیبات شی یایي  یریگ اندازهبرای 
 - om-85 ش اره ، ابتدا طبق آزمون)جداگانه( و یشالیي

257 T د استاندار TAPPIمن ور به دبکتهیه ش آرد چوب 
ابتدا الک  شده یهتهآرد  ،ها ن ونهجداسازی اجزاء شی یایي 

مش  80 با اندازهبر روی الک  مانده يبای یها ن ونهشد و 
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سپس با استفاده از روش سوکسيه و  گردیدب یآور ج ع
 توسکا ییالیي و یشالیيچوب ای  مواد عصاره ،استونحالل 

 ,Barzan, 2002; TAPPI) استخراج گردید)جداگانه( 

 ب(2009
 يجداسازی و شناسایي اجزاء شی یایي مواد استخراج

توسکا ییالیي چوب  ایمواد عصارهبعد از استخراج  توسکا
، حالل حاوی مواد استخراجي را از )جداگانه( و یشالیي

ازت، از سطح ظرف تبخیر داده  اثر يبطریق عبور دادن گاز 
انجا  آزمایش استفاده برای و از مواد استخراجي بایی انده 

برای دار کردن ترکیبات استخراجي شدب گا  بعدی سایيیل
کروماتوگرافي گازی بود، برای این من ور بررسي در دستگاه 

گر  از بایی انده مواد استخراجي توزین گردید  003/0میزان 
منتقل گردیدب سپس به میزان  ای یشهشدرون یک ویال  و به
میکرولیتر واکنشگر بیس )تری متیل سایيیل( تری فيورو  90

 ای شیشه( به ن ونه اضافه شدب درب ویال BSTFAاستامید )
ده و دور آن فویل آلومینیومي پیچیده شد و برای بسته ش

جيوگیری از فرو رفتن آن به داخل آب، ویال در داخل 
انجا  واکنش بین مواد برای یونولیت یرار داده شدب 

، ویال درون ح ا  بن ماری با آب BSTFAاستخراجي و 
ºC70 ساعت یرار داده شدب بعد از گذشت این  1مدت  و به

آنالیز توسال دستگاه  من ور به اه ن ونهمدت زمان، 
 ) يجرم سنجي طیفگروماتوگرافي گازی متصل به 

(GC/MS  توسال سرنگ ه یيتون به  ها ن ونهآماده گردیدب
، با ها ن ونهبخش تزریق دستگاه تزریق شدب پس از تزریق 

(، شاخص بازداری TR) ها ترکیواستفاده از زمان بازداری 
ی ها ترکیوبا ها  مؤلفه(، طیف جرمي و مقایسه این I) کواتس

استاندارد و یا با اطالعات موجود در کتابخانه دستگاه 
 دهنده یلتشکی ها ترکیو)جدول آدامز(، نسبت به شناسایي 

)جداگانه(  توسکا ییالیي و یشالیيچوب مواد استخراجي 
ثبت کروماتوگرا  و طیف جرمي مدت  من ور بهایدا  شدب 

محاسبه ضریو کواتس برای قه ویت مورد نیاز استب دیی 30
های نرمال و فرمول  بازداری آلکان بندی زماناز جدول 

 ,Meszaros, 2006; Ashrafiمحاسبه آن استفاده شد )

 (ب 2011

 

 
I- ضریو کواتس =     tr n - زمان بازداری آلکان نرمال = 

-n  آلکان نرمال  های کربن= تعدادtrx -       زمان بکازداری =

 ماده مجهول  

کواتس استخراج شده با جدول  های شاخصه چنین 
 -آدامز تطبیق داده شد، که به دو صورت الفبایي و صعودی

 نزولي بودن ضرایو کواتس تن یم شده استب 
 

 : GCمشخصات دستگاه
 25/0متر و یطر  30به طول  HP – 5 MSنوع ستون: 

 ،در دییقه mm 1نوع گاز حامل: هيیو  با سرعت  ،متر میيي
 MS :Hp، مدل دستگاه GC :HP6890 Seriesمدل دستگاه 

5973 Mass Selective Detector، دمایي: بین  برنامهºC 
و انرژی ذراتي که در  افزایش دما  ºC 6 هر دییقه ازابه  60

-الکترون ولت مي 70 کنند يمبه ن ونه برخورد  MSدستگاه 

  باشدب
اسیدهای رزیني و اسیدهای چرب با توجه به اینکه 

موجود در مواد استخراجي چوب با سرعت مناسو با 
به خوبي به  دنتوان مي ،شوند يمدار  سایيیل گرها واکنش

و در دستگاه  شدهدار شده تبدیل  استرهای سایيیل
ب به شناسایي گردندبعد و کروماتوگرافي گازی از هم جدا 

دار شده، ضروری  اند  ترکیبات سایيیلدلیل پایداری 
ساعت یبل از آنالیز  24دار کردن،  است که ع ل سایيیل

 (بXiao,2001) انجا  شود GC/MSتوسال دستگاه 
 

 نتايج 
نشان  GC/MSهای دستگاه  نتایج مربوط به کروماتوگرا 

، وجود داردترکیو  99 چوب توسکا ییالیي در داد که
اکسي بیس -2، 2 %(،15/9) فتاالتدی بوتیل  که یطور به

اول  -2-ایزوپروپن اکسي پروپان (، %62/6اتانول )
 %(،76/3) یکومارپروپانوئیل -6-متوکسي-7 ،(95/3%)
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مونومتیل مونو بوتیل ترا اتیين  %(،55/3آمینوگيوتاتی ید )
، 1-دی متیل -2، 2،(%03/3) اکتادکان%(، 11/3گيي گول )

اتیل  -2) بیس(، %02/2متانول ) -4-دی اکساالن -3
بنزن دی کربوکسیيیک  -1،2(، %58/2فتاالت ) هگزیل(

 و%( 04/2دکان )دی اکسي ان  -5، 3%(63/2) اسید
و  1)شکل  ترکیبات هستند مه ترین %(46/0اسکوالن )

 (ب 1جدول 
 127 چوب توسکا یشالیيدر نتایج نشان داد که 

 -3، 1-دی متیل -2، 2که یطور بهترکیو وجود دارد، 
، بوتان دی اوئیک اسید %(96/3متانول ) -4-دی اکساالن
پروپانوئیک اسید دی متیل  %(،88/10استر )مونومتیل 

ایزوپروپان %(، 72/5الکل ) استون%( دی 90/3استر )
دکان دی اکسان -5،3%(، 82/8) اول-2-اکسي پروپان

 -12،9%(،01/3) یداسهگزادکانوئیک  %(،73/7)
 یتوسترولس-%(، گاما76/4) یداساکتادکادی ننوئیک 

-ان-4-استیگ است %(،49/3ارگواستانول )%(، 53/3)
%(، 42/2اون )-3-استیگ استان-بتا-5%(،23/4اون )-3
عنوان  به %(51/0) یتوسترولس-بتا و %(39/0) یيینوان

و  2)شکل  باشند ميشناسایي شده ترکیبات  مه ترین
 (ب2جدول 

اسیدهای چرب اشباع شده و اشباع نشده  مه ترین
 توان مي چوب توسکا ییالیي و یشالیي راشناسایي شده در 

 دودکانوئیک اسید، تترادکانوئیک اسید، اکتا دکانوئیک اسید،
اکتادکانوئیک اسید،  -12، 9نوییک اسید، اُکتا دکا -9

 پروپانوییک اسید، هگزا دِکانوییک اسید، پنتانوییک اسید،
  بمعرفي کرد هپتادکانوئیک اسید اسید و نونانیک

 
 

 

 
(1جدول ) يالقييتوسكا چوب  ياستون كروماتوگرام گازی مواد استخراجي -1 شكل  
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 (1توسكا ييالقي )شكل چوب  از حاصل استونمحلول در استخراجي  موجود در مواد شده شناسايي تركيبات شيميايي -1 جدول

)%( سطح زير منحني min) ) زمان بازداری نام تركيبات  

هگزان دی اون -5،2  146/8  53/0  

متانول -4-دی اکساالن -3، 1-دی متیل -2، 2  515/8  02/2  

اکسي بیس اتانول-2، 2  996/9  62/6  

131/17 دودکان  36/0  

لننفتا-متیل-1  796/19  28/1  

674/22 تترادکان  89/0  

اول -2-ایزوپروپن اکسي پروپان   360/23  95/3  

دی اکسي ان دکان -5، 3  460/24  04/2  

اتواکسي اتان-2-کيرو-1  537/24  13/1  

349/26 اکراسین  65/1  

545/27 هگزادکان  76/1  

790/29 هپتادکان  08/1  

194/31 تترادکانوئیک اسید  29/1  

p- 840/31 متوکسي فنیل استات  36/1  

918/31 اکتادکان  03/3  

231/33 پنتادکانوئیک اسید  13/1  

بنزن دی کربوکسیيیک اسید -2، 1  374/33  63/2  

949/33 نانودکان  55/1  

اکتادکانوئیک اسید-9  797/34  16/1  

236/35 دی بوتیل فتاالت  45/9  

896/35 پنتادکان  67/1  

746/37 هگزادکان  76/1  

اکتادکانوئیک اسید -9  490/38  32/1  

807/38 مونومتیل مونو بوتیل ترا اتیين گيي گول  11/3  

519/39 دوکوسان  36/1  

فتاالت اتیل هگزیل( -2) بیس  218/45  58/2  

پروپانوئیل کوماری-6-متوکسي-7  879/48  76/3  

969/48 آمینوگيوتاتی ید  55/3  

261/49 اسكوالن  48/0  

611/57 ارگواستانول  66/1  
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 (2)جدول  توسكا قشالقيچوب  استونيكروماتوگرام گازی مواد استخراجي  -2 شكل
 

 بحث 
 اتاستخراج، شناسایي و مقایسه ترکیب باهدفاین تحقیق 
توسکا ییالیي و  مواد استخراجي چوب آلي موجود در

نشان  GC/MSمربوط به دستگاه  نتایجانجا  شدب  یشالیي
، وجود داردترکیو  99 توسکا ییالیي در چوبداد که 

اکسي بیس -2، 2 %(،15/9فتاالت )دی بوتیل  که یطور به
 بنزن دی کربوکسیيیک اسید -1،2(، %62/6اتانول )

ب در ترکیبات هستند مه ترین %(46/0اسکوالن ) و %(63/2)
بوتان ، شناسایي شدهترکیو  127 چوب توسکا یشالیي، از

%(، ایزوپروپان 88/10استر )دی اوئیک اسید مونومتیل 
 یتوسترولس -اگام %(،82/8) اول-2-اکسي پروپان

ترکیبات  مه ترینعنوان  به %(39/0) یيینوان و %(53/3)
 نیز ی مذکورها ن ونههای  مقایسه کروماتوگرا ب باشند مي

دی  -2، 2هگزان دی اون،  -5،2ترکیو 12نشان داد که 
 ،دودکان، تترادکان متانول، -4-دی اکساالن -3، 1-متیل

 ،، هگزادکاناول-2-ایزوپروپان اکسي پروپان
اکتادکادی ننوئیک اسید، مونومتیل مونو  -12،9هپتادکان،

-4-بوتیل ترا اتیين گيي گول، ارگواستانول، استیگ است
چوب فتاالت در  اتیل هگزیل( -2) بیس و اون-3-ان

 وجود دارندبمشتر   صورت به توسکا ییالیي و یشالیي
شامل ترکیبات  ع دتاًو  اند يیطب یرغبعضي از این ترکیبات 

که در آب  باشند ميسیدهای چرب و ترکیبات رزیني آلي ا
به نوع مصرف چوب  با توجهنامحيول هستندب این ترکیبات 

ا مثبتي روی کاربردهای صنعتي توانند اثرات منفي یمي
  (بBalaban, 2001; Vaysi, 2010باشند )ب داشته چو

ترکیبات شناسایي شده اسکوالن  مه ترینیکي از 
ها و  پیش ترکیو تری ترپنوییداسکوالن که  ،باشد يم

از دی ر شدن د  به د  فارنزیل پیرو فسفات  استروییدهاست
فرمول شی یایي  دارایاین ترکیو مهم  بشود ميسنتز 

C30H50چگالي ،g/cm3  858/0،  دمای ذوب °C75 - ،
 باشد مي C 110°و نقطه اشتعال  C285° دمای جوش

(Mirshokraie, 2002ب) وزن  دارای نیزبوتیل فتاالت  دی
، C16H22O4، فرمول شی یایي g/mol34/278 مولکولي 

ب باشد مي- C 35° آن دمای ذوب و g/cm3  05/1 چگالي
 و رنگ است شکل ظاهری این ترکیو، مایع روغني بي

افزودني به چسو و یا جوهر برای چاپ  عنوان یک به
آلي مثل الکل، اتر و  های حالل محيول در و شود مياستفاده 

 (ب3)شکل  باشد ميبنزن 
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 ( 2توسكا قشالقي )شكل چوب  محلول در استون حاصل از مواد استخراجيموجود در ي شده يشناسا شيميايي تركيبات -2 جدول

 )%( سطح زير منحني min) ) زمان بازداری نام تركيبات

هگزان دی اون -5،2  450/8  21/0  
متانول -4-دی اکساالن -3، 1-دی متیل -2، 2  931/8  96/3  

390/12 بوتان دی اوئیک اسید مونومتیل استر  88/10  
131/17 دودکان  07/0  
674/22 تترادکان  2/0  
746/22 وانیيین  39/0  

379/23 پروپانوئیک اسید دی متیل استر  90/3  
2،2،O-ایزو پروپیل ایدن-D-522/23 گيوکز  3 

632/23 دی استون الکل  72/5  
اول-2-ایزوپروپان اکسي پروپان  897/23  82/8  

اکس پن-تری متیل -2،2،4  085/24  89/1  
دی اکسان دکان-5،3  751/24  73/7  

اتیل ایندان-2  352/25  09/1  
545/27 هگزادکان  14/0  

199/28 دی ایزوپروپیل ایدن مانیتول  90/1  
803/34 هگزادکانوئیک اسید  01/3  

اکتادکادی ننوئیک اسید -12،9  458/38  76/4  
827/38 مونومتیل مونو بوتیل ترا اتیين گيي گول  88/1  

فتاالت اتیل هگزیل( -2) بیس  224/45  73/1  
982/48 فيکسول  00/1  

سیتوسترول -گاما  443/57  53/3  
683/57 ارگواستانول  49/3  

سیتوسترول-بتا  329/58  51/0  
اون-3-استیگ استان-بتا-5  705/58  42/2  

اون-3-ان-4-استیگ است  046/61  23/4  

 
 

2    3  1  

  فتاالتبوتيل  دی ( و2) اسكوالن(، 1) بنزن دی كربوكسيليک اسيد -2 ،1 ساختار -3شكل   

 ييالقي توسكاب شناسايي شده در چو (3)
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-سیتوسترول مي -گاماشناسایي شده دیگر ترکیو مهم 

 آننقطه ذوب  ،g/mol 71/414 که وزن مولکولي آن باشد
 يفرمول شی یای دارای و گراد سانتي درجه 140-136

C29H5OO مه ترینیکي از ه چنین  (ب4ل )شک باشد مي 
 است اتیل هگزیل( فتاالت -2) بیس شناسایي شده ترکیو

 ییالیي و یشالیيتوسکا  ی چوبها ن ونهکه در ت امي 
 وزن مولکولي دارای ب این ترکیومشاهده گردید

g/mol56/390،  دمای  ،گراد سانتيدرجه  50نقطه ذوب
 فرمول شی یایي  و گراد سانتيدرجه  385جوش 

C24H38O (ب4ل )شک باشد يم 
 

3      2            1  
 

 سيتوسترول  -گاما ( و2) فتاالتاتيل هگزيل(  -2) بيس ،(1)وانيلين  ساختار -4شكل 

   ب توسكا قشالقي( شناسايي شده در چو3)

 

رزیني،  اسیدهایدر شرایال حفاظت چوب، ترکیبات 
 دنتوان ميسیتوسترول و بنزیل ایزوسیانات و غیره  -گاما

داشته باشند  ها گونه ایننقش زیادی در دوا  و مصرف چوب 
(Vaysi, 2013; Tunalier, 2003ب)  با توجه به

ها درصد زیادی از کل های گازی، آلکان کروماتوگرا 
چوب توسکا ییالیي و  استونترکیبات غیریطبي محيول در 

-ترین این ترکیبات آلکاندهندب فراوانیشالیي را تشکیل مي

ترکیبات  توان ميسنگین هستند که  نسبتاًهای سبک تا 
، دودکان و دکان هگزادکان، هپتادکان، اکتادکان، نونادکان،

، 9نتایج سایر تحقیقات نیز نشان داد که  تترادکان را نا  بردب
اسید چرب  مه ترین عنوان بهاِنوییک اسید اُکتا دِکا دی -12

های  آلکان ینتر فراواناشباع نشده و تترادکان و هگزادکان 
در  ب(Vaysi, 2013) باشند ميچوب ایاییا  شناسایي شده در

های اسیدی، انحالل کم به روش یرکاغذخ صنایع تولید 
مشکالتي  توانند يمترکیبات در محیال اسیدی،  یناز ابعضي 

آنها مشکل  مه ترینکه کنند را در تولید خ یر و کاغذ ایجاد 
در تولید کاغذ استب در این حالت، این ترکیبات  (Pitchییر )
و سنگیني را ایجاد  رنگ یرهتطریق پيی ر شدن، ترکیبات از 
های سیاهي در کاغذ تولیدی دیده لکه صورت بهکنند که مي

  ب(Vaysi, 2011; Rahmani, 2010شوند )مي
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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, 5-

dioxaundecane (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.              

 
 

 


