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چکیده

این تحقيق برای شناسایی و مقایسه تركيبات آلی موجود در چوب و پوست ممرز و انجيلی با استفاده از فنون كروماتوگرافی گازی

و طيفسنجی جرمی انجام شد .به همين منظور ،نمونههای آزمونی از این دو گونه و از منطقه جنگلداری نوشهر بهصورت تصادفی
انتخاب گردید .ابتدا طبق آزمونهای استاندارد  ،TAPPIاز چوب و پوست این گونهها (هر یک بهصورت جداگانه) آرد تهيه شد ،سپس
مواد استخراجی توسط حالل استون از آرد چوب جداسازی گردید .آنگاه باقيمانده مواد استخراجی به داخل یک ویال شيشهای منتقل
و به آن واكنشگر  BSTFAاضافه شد .نمونهها بعد از آمادهسازی به دستگاه  GC-MSتزریق شدند .برای شناسایی تركيبات نيز از
دیاگرام زمان بازداری ،محاسبه ضریب كواتس و جدول آدامز استفاده شد .نتایج حاصل از كروماتوگرامهای  GC-MSنشان داد كه در
چوب و پوست ممرز بهترتيب  19و  25تركيب قابل شناسایی است كه اكتا متيل سيکلوتترا سيلواكسان و بيس (-2اتيل هگزیل) فتاالت
بهعنوان مهمترین تركيبات مشترک بين چوب و پوست ممرز هستند .در چوب و پوست انجيلی نيز بهترتيب  66و  18تركيب شناسایی
شد كه تركيبات دكان ،دو دكان ،تترا دكان ،هگزا دكان 1 ،و -2بنزن دی كربوكسيليک اسيد و بيس (-2اتيل هگزیل) فتاالت تركيبات
مشترک بين چوب و پوست انجيلی بودند .برخی از این تركيبات میتوانند اهميت زیادی در مصرف و دوام چوب انجيلی و ممرز داشته
باشند .مقایسه كروماتوگرامها نيز نشان داد كه تركيب بيس (-2اتيل هگزیل) فتاالت بهصورت مشترک در چوب و پوست ممرز و انجيلی
وجود دارد.
واژههای کليدی :ممرز ،انجيلی ،طيفسنجی جرمی ،كروماتوگرافی گازی ،تركيبات آلی.

مقدمه
برای بهكارگيری كيفی و مناسب چوبها در صنایع چوب
و كاغذ كشور ،شناسایی و مقایسه ویژگیهای شيميایی،
فيزیکی و مکانيکی گونههای صنعتی و چوبی همانند ممرز و
انجيلی از اهميت و جایگاه ویژهای برخوردار است.
دراینارتباط ،ممرز با نام علمی  Carpinus betulusاز
خانواده غان یا  Betulaceaeمیباشد .این درخت بومی
اروپای مركزی ،غربی و جنوبی بوده و تا شرق اروپا مانند

اوكراین و غرب روسيه ،آسيای غربی و در شمال ایران از
ارتفاع  200تا  1000متری از سطح دریا و از آستارا تا گلی
داغی انتشار دارد (شکل  .)1ممرز از نظر تعداد و حجم،
نخستين گونه جنگلهای شمال است و حدود  30درصد آن
را تشکيل میدهد .ممرز برای رشد مناسب به هوای گرم نياز
دارد و تنها در ارتفاعات باالی  600متر با درختان بلوط و
راش دیده میشود .نامهای محلی این گونه عبارت است از:
جلمدر (رامسر و رودسر) ،كرزل (كالردشت و كجور) ،تغار و
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تغر (در نقاط مختلف گرگان) ،ممرز (مازندران) و مرز (در
مياندره گرگان) .ممرز درختی است با قامتی متوسط كه ارتفاع
آن بين  15تا  25متر بوده كه گاهی ارتفاع آن به  30متر هم
میرسد .تنه درخت ممرز اغلب شياردار میباشد .پوست
درخت صاف و مایل به رنگ سبز خاكستری است .برگ این
درخت دارای تانن فراوان است ،برگها ساده و متناوب دارای
دندانههای تيز به طول  5تا  10سانتیمتر و پهنای  2/5تا 4
سانتیمتر و بهرنگ سبز درخشان براق بوده كه در پایيز زرد
و در نيمه دوم زمستان خزان میكنند .تاج پوشش ممرز بين
 9تا  15متر است و درختی است با تاج متراكم و شاخههای
آن با ارتفاع كم از سطح زمين رشد كرده و در جوانی هرمی شکل
با حالت رشد فشرده هستند .گلها در ممرز دارای كاسبرگ و
فاقد ارزش زینتی میباشد .ميوهها نيز به شکل فندقی بالدار بوده
كه در داخل برگچههای سبز روشن به طول  7/5تا  14سانتیمتر
قرار دارند كه در تابستان آشکار شده و نظر پرندگان را به خود
جلب میكنند .این گياه دارای ریشه عميق و رشد كند بوده ،اما
سرما و گرمای شدید و شرایط نامساعد خاک را بهخوبی تحمل
میكند .ممرز در خاک معمولی و هر نوع خاک كه مقداری آهک
داشته باشد میروید .ممرز در جوانی گونهای نيمه روشنیپسند
است كه در سنين بعدی به نور زیاد احتياج دارد .بااینحال،
روشنایی متوسط را تحمل میكند ،در تابستان به رطوبت هوا و
خاک زیاد نياز دارد .در كل ،اسيدیته زیاد خاک را تحمل نمیكند
و بههمين دليل در جوامع بلوط یا راش در حال تخریب كه
اسيدیته خاک باالست ،اینگونه ناپدید میگردد .الشبرگ ممرز
به خوبی تجزیه میشود و گياخاک بسيار خوبی توليد میكند و
از این نظر بهترین گونه جنگلی است .ممرز به پتاسيم و نيتروژن
زیاد و به كلسيم خيلی زیاد در خاک احتياج دارد .این درخت
اغلب همراه با راش ،تشکيل جامعه میدهد.
چوب ممرز همگن و پراكنده آوند است و درونچوب
مشخص ندارد و حفرههای آوندی فراوان دارد .عناصر آوندی
ممرز دارای دریچه منفرد یا اغلب چسبيده به هم میباشند .دیواره
مزین به نوارهای مارپيچی ظریف و هاله دور روزنهها گرد و یا
شش ضلعی هستند .اشعههای چوبی آن ظریف و فراوان
میباشند ،اشعه چوبی یک تا دو سلولی است .حد دوایر ساالنه
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واضح و به شکل موجهای دامنهدار هستند .پارانشيمها همراه
آوند و یا پراكنده در تمام نقاط وجود دارند .بافت فيبری را اغلب
فيبر ليبری فرم تشکيل میدهد و بهندرت فيبر تراكييد هم دیده
میشـود ( .)Parsapagouh, 1993در بيـن پهـنبرگان ،ممـرز
بلندترین الياف را دارد .ممرز ازجمله درختانی است كه بهمقدار
زیادی دچار ناجور شکلی است ،بهطوریكه در بعضی اوقات
پایههای مرغوب آن با الياف مناسب ،از بسياری از مصارف
حـذف میشـود .ممـرز از نـظر چــگالی ،نيـمهسنـگيـن
) (D = 0.65- 0.80 gr/cm3و از نظر سختی نيمهسخت تا سخت
است ،به دليل همكشيدگی زیاد ،زود ترک میخورد .پرداخت آن
تا حدی خوب بوده و نسبت به خمش و ضربه نيز نسبتاً مقاوم
است ( .)Parsapagouh, 1993به علت طول الياف مناسب ،یکی
از مهمترین ماده اوليه در صنعت كاغذسازی است ،در ایران از
حدود  %75ممرز به همراه صنوبر و راش برای تهيه خميركاغذ
شيميایی مکانيکی ( )CMPو كاغذ روزنامه در كارخانه چوب و
كاغذ مازندران استفاده میشود ( .)Vaysi, 2013مقاومت چوب
ممرز بهویژه در برابر قارچ زیاد است ،در كل ،دوام طبيعی
متوسطی دارد ،ولی از نظر آغشتگی به مواد شيميایی دارای چوب
مناسبی است و با راش رقابت میكند .از چوب ممرز در مصارف
روستایی كمتر استفاده میشود .تختههای لَت آن را برای پوشش
سقف شيروانی منازل بهكار میبرند .همچنين از آن برای ساخت
شمع معادن ،تهيه زغال ،تراورس ،ساخت پيانو ،دسته چکش،
چوب تونلی ،ماكوی نساجی ،چوب دستک (در چوب خشک
كنی) و چوب سوخت استفاده میشود .جنبههای زیبایی ممرز
حالت رشد و برگ آن است كه میتوان آن را بهعنوان پرچين و
پوشاننده و تکدرخت در فضاهای سبز كاشت.
از سوی دیگر انجيلی یا آسوندار ،با نام علمی Parrotia
 ،persicaدرخـتی اسـت بسيـار زیبـا از تيـره انجيــلی
) ،(Hamamelidaceaeدراینارتباط  parrotiaبه معنی جنس
طوطی میباشد و علت این نامگذاری دو زائده منقار مانند ،شبيه
نوک طوطی است كه در دو طرف ميوه ،در قسمت باالی آن قرار
دارد .این درخت به افتخار  Parrotگياهشناس فرانسوی به این
نام خوانده میشود .انجيلی از آستارای جمهوری آذربایجان و
لنکران و در جنگلهای شمال از سواحل آستارا تا گليداغی
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انتشار دارد و از جلگههای ساحلی دریای خزر تا ارتفاعات ميان
بند امتداد مییابد و در كالردشت تا ارتفاع  1400متر از سطح
دریا نيز دیده میشود .انجيلی ،درخت یا درختچهای است خزان
كننده كه رنگ تنه در درختان جوان ،خاكستری و در درختان
مسن ،تيره و پوست آن صاف است و بهصورت صفحه و ورقه
جدا میشود .آسوندار ،به بلندای  15تا  25متر و قطری حداكثر
تا یک متر ،با تاجی گسترده و منشعب است .این درخت در
نقاط مختلف شمال كشور به نامهای گوناگون خوانده میشود كه
میتوان به توتوی درگيالن ،انجيلی در نور و كجور ،تفی در
گرگان ،سرآغاجی و دمير آغاجی در بين ترکزبانان آستارا و
طوالش ،انجول در بين فارسیزبانان مينودشت و تی در
كالردشت اشاره كرد .انجيلی در جنگلهای شمال بهصورت
دانهزاد و شاخهزاد ،همراه با بلوط ،ممرز ،آزاد ،سياه ال ،خرمندی،
ليلکی ،افرا ،اوجا ،ازگيل ،وليک ،ون و نمدار دیده میشود .درخت
انجيلی نيمه روشن پسند و طالب اقليم معتدل و مرطوب است،
باوجوداین در مقابل باد و برف و بوران و سرما مقاومت داشته و
دارای سيستم ریشهای سطحی است .برگهای انجيلی ،متناوب،
بيضوی و پهنبرگ و خزان كننده است ،برگهای پایيزه آن به
رنگ قرمز زیبایی دیده میشود .برگهای جوان ،بنفش مایل به
قرمز هستند كه در تابستان به رنگ سبزتيره و درخشان تبدیل
میشوند .سرانجام در پایيز برگهای درخشان به رنگهای
مختلف زرد پررنگ ،نارنجی سوخته و پررنگ و قرمز روشن
خالص دیده میشود .این تنوع رنگ مناظر زیبایی را ایجاد
میكند و از این لحاظ این درخت برای ایجاد فضای سبز و
همچنين جذب توریست در جنگلهای ما مناسب است .ریتيدوم
انجيلی صاف میباشد و بهصورت صفحهای از تنه جدا میشود.
تنه انجيلی كه گاهی از پایين آن چند شاخه بوده و به شيوههای
گوناگون درهمتنيده و به هم گره میخورد و نقشهای زیبایی را
در چوب استحصال شده از آن به وجود میآورد .چوب این
درخت سفيد مایل به سرخ است.
چوب انجيلی همگن ،پراكنده آوند و بدون درونچوب
مشخص است .حفرههای آوندی ریز ،منفرد و یا به تعداد  2تا 3
به هم چسبيده و مقطع آنها دایرهای است و تعدادشان زیاد بوده و

شناسایی و مقایسه تركيبهای ...

در پهنی دایره ساليانه بهطور یکسان پراكندهشدهاند .اشعه چوبی
تک و یا دوسلولی و غيرهمگن است .دایرههای ساليانه گاهی
ناپيوسته است .پارانشيمها فراوان و پراكندهاند .آوندها دریچه
نردبانی دارند كه اغلب در آنها  8پله دیده میشود .آوندها طویل
و متعدد بوده و منافذ بين آوندی از نوع هالهای هستند .بافت
فيبری از فيبر تراكئيدهای طویل و فراوان تشکيل شده است
( .)Parsapagouh, 1993درمجموع چوب درخت انجيلی،
گرهدار و پيچوتاب خورده است و مقاومت به پوسيدگی آن زیاد
میباشد و در بين پهنبرگان شمال ایران ،به علت داشتن بيومتری
و طول الياف مناسب ،برای توليد خميركاغذ ،كاغذ فلوتينگ و
روزنامه و همچنين توليد  MDFبسيار مناسب است .چوب
انجيلی بسيار سخت است و از این لحاظ در زبانهای خارجی
به چوب آهن ) (Iron woodمعروف است .چوب این درخت
سنگين بوده ) (D= 0.9- 0.80 gr/cm3و بهعبارتدیگر  8تا 9
برابر چگالیتر از آب است ،چوب سخت اینگونه همگن بوده و
مقاومت زیادی در برابر فشار دارد .این چوب در برابر قارچها و
حشرات مقاومت خوبی دارد .از چوب انجيلی در شمع معادن،
چوب تونلی ،پاركتسازی ،فيبرسازی ،خراطی و قرقرهسازی
استفاده میشود .همچنين در شمال كشور برای تهيه زغال و
مصارف تونلی مصرف میشود.
مواد استخراجی ،عمدتاً از تركيباتی با وزن مولکولی كم
تشکيل شده است كه برای شناسایی آنها كروماتوگرافی گازی-
طيفسنجی جرمی ) (GC/MSیک تکنيک ایدئال به نظر می
رسد ( .)Mirshokraie, 2002قدرت تفکيک باالی ستونهای
مویين در سيستمهای گروماتوگرافی گازی ،این روش را به
روشی بسيار مؤثر و كارآمد در آناليز و تعيين مقدار نسبی
تركيبات پيچيده مواد استخراجی تبدیل كرده است .برای اطمينان
از اندازهگيریهای كمی ،مشتقسازی تركيبات در روش
كروماتوگرافی گازی الزاميست .بدینمنظور از واكنشگرهای
سایليل كننده نظير  -O ،Nبيس (تری متيل سایليل) برای سایليل
دار كردن كامل الکلهای ترپنی ،استرولها و فنولها استفاده می-
شود ( .)Hossieni, 1991, Meszarose, 2006
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شکل  -1پراکنش گونه ممرز (راست) و انجيلی (چپ) ()Parsapajouh, 1993
Figure1. Dispersion of Hornbeam (right) and Iron wood (left) (Parsapajouh, 1993).

با توجه به گستردگی انواع مواد استخراجی موجود در
چوب و نقشی كه این مواد در خواص فيزیکی ،دوام طبيعی و
همچنين فرایندهای صنایع چوب و كاغذ دارند ،شناسایی
اجزاء شيميایی مواد استخراجی گونههای چوبی بهویژه در
چوب و پوست انجيلی و ممرز كه دارای چوب با ارزشی
هستند ،میتواند نقش بسيار مهمی در پایداری و مصارف
مناسب چوب این دو گونه داشته باشد .البته ،تاكنون تحقيقی
مجزا در مورد شناسایی و مقایسه اجزاء شيميایی چوب و
پوست انجيلی و ممرز انجام نشده است؛ اما در مورد مواد
استخراجی گونههای مختلف چوب تحقيقاتی مشابه انجام شده
است .دراینارتباط  )1992( Torkmamاجزای شيميایی مواد
استخراجی پوست  5گونه از درختان پهنبرگ ایران مانند
گردو ،بلوط ،توسکا ،ممرز و راش را بررسی كرد .درصد كل
مواد استخراجی پوست این درختان بهترتيب ،23/25 ،29/8
 16/83 ،17/9و  16/7درصد بوده و ميزان تركيبات فنولی
گونههای مذكور بهترتيب 12/9 ،13/6 ،12/6 ،21/2 ،26/3
و  14درصد میباشد .همچنين در این گونهها اسيدهای چرب
بنزوئيک اسيد ،اولئيک اسيد و لينگوسریک اسيد شناسایی
شد.
 )2017( Vaysiبا بررسی و شناسایی تركيبات آلی
موجود در چوب و پوست بلوط گزارش كرد كه در
درونچوب ،برونچوب و پوست بلوط بلندمازو بهترتيب ،10

 42و  10تركيب وجود دارد .مقایسه كروماتوگرامها نيز نشان
داد كه  4تركيب دكان ،دودكان ،تترادكان وبيس (-2اتيل
هگزیل) فتاالت در پوست ،برونچوب و درونچوب بلوط و
همچنـين تركيبات ساليسيک اسيـد و  1و -2بنزن دی
كربوكسيليک اسيد در برونچوب و پوست بلوط بلندمازو
بهصورت مشترک وجود دارد.
 )2016( Kiaeiبا بررسی نسبت بين مواد استخراجی و
دانسيته چوب انجيلی در سه طبقه ارتفاعی منطقه نوشهر
گزارش كرد كه تركيبات  -2 ،1دی بنزن كربوكسيليک اسيد
( )%99/6-96/4و -1متيل-5،8 -دی متوكسی-1،2،3،4-
تترا ایمينونفتالن ( )%0/92- 0/27بهعنوان مهمترین تركيبات
شيميایی موجود در چوب انجيلی و در سه طبقه ارتفاعی
 100،500و  700متری از سطح دریا قرار دارند.
 )2006( Khazraieدر تحقيقی دیگر ،مواد استخراجی
چوب و پوست گونه راش جنگلهای شمال ایران را مورد
آناليز شيميایی قرار داد .بهطوریكه از  24تركيب شناسایی
شده 10 ،تركيب بهطور مشترک در چوب و پوست این گونه
با درصدهای متفاوت وجود داشتند و فراوانترین تركيب
موجود در مخلوط ،پروپيل هيدروسينامات بود كه در چوب
به ميزان  32/38درصد و در پوست  19/39درصد مشاهده
شد .این تركيب در بيوسنتز سيناپيل الکل كه پيش تركيب
اصلی ليگنين پهنبرگان است ،نقش مهمی دارد.
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 Hosseini Hashemiو همکاران ( )2007اجزای
شيميایی مواد استخراجی درونچوب گردوی شمال ایران را
بررسی كرده و گزارش كردند كه از  13تركيب شناسایی شده،
بنزویيک اسيد  -5 ،4 ،3تریس (تری متيل سایلوكسی)
(گاليک اسيد) با  44/57درصد فراوانترین ،ژوگلون (5/15
درصد) و  -7 ،2دی متيل فنانترن ( 5/81درصد) بهعنوان
سمیترین تركيبات هستند.

مواد و روشها
 -1تهيه نمونههای آزمونی
برای انجام این تحقيق ،تعداد سه اصله درخت از گونه
انجيلی و ممرز بهصورت تصادفی از منطقه جنگلداری نوشهر
انتخاب ،قطع و از هر اصله درخت (بهطور جداگانه) سه
دیسک تهيه شد ،سپس خرده چوبها در كارگاه صنایع چوب
(رادیو دریا) دانشگاه آزاد اسالمی چالوس تهيه گردید.
 -2اندازهگيری ترکيبات شيميايی
برای اندازهگيری تركيبات شيميایی چوب و پوست انجيلی
و ممرز (هریک بهطور جداگانه) ،ابتدا طبق آزمون شماره -85
 T 257 - omاستاندارد  TAPPIآرد چوب تهيه شد.
اندازهگيری مقدار خاكستر طبق آزمون شماره - om-85
 T 211استاندارد  TAPPIانجام گردید .برای جداسازی اجزاء
شيميایی نمونهها ،آرد تهيه شده ابتدا الک شد و نمونههای باقی
مانده بر روی الک مش  80جمعآوری گردید .سپس با استفاده
از روش سوكسله و حالل استون مواد عصارهای چوب و
پوست انجيلی و ممرز (جداگانه) استخراج شد ( Tunalier,

شناسایی و مقایسه تركيبهای ...

باقيمانده بـرای انجام آزمـایش استـفاده شد .گام بعدی
سایليلدار كردن تركيبات استخراجی برای بررسی در دستگاه
كروماتوگرافی گازی بود ،برای این منظور ميزان  0/003گرم
از باقيمانده مواد استخراجی توزین و به درون یک ویال
شيشهای منتقل گردید .سپس به ميزان  90ميکروليتر ،واكنشگر
بيس (تری متيل سایليل) تری فلورو استاميد ( )BSTFAبه
نمونه اضافه شد .درب ویال شيشهای بسته شده و دور آن
فویل آلومينيومی پيچيده شد و برای جلوگيری از فرو رفتن
آن به داخل آب ،ویال در داخل یونوليت قرار داده شد .برای
انجام واكنش بين مواد استخراجی و  ،BSTFAویال درون
حمام بنماری با آب  70ºCبهمدت  1ساعت قرار داده شد.
بعد از گذشت این مدت زمان ،نمونهها برای آناليز توسط
دستگاه گروماتوگرافی گازی متصل به طيفسنجی جرمی
( (GC/MSآماده گردید .نمونهها توسط سرنگ هميلتون به
بخش تزریق دستگاه تزریق شد .پس از تزریق نمونهها ،با
استفاده از زمان بازداری تركيبها ( ،)TRشاخص بازداری
كواتس ( ،)Iطيف جرمی و مقایسه این مؤلفهها با تركيبهای
استاندارد و یا با اطالعات موجود در كتابخانه دستگاه (جدول
آدامز) ،نسبت به شناسایی تركيبهای تشکيل دهنده مواد
استخراجی چوب و پوست ممرز و انجيلی (جداگانه) اقدام
شد .برای ثبت كروماتوگرام و طيف جرمی مدت  30دقيقه
وقت مورد نياز است .برای محاسبه ضریب كواتس از جدول
زمانبندی بازداری آلکانهای نرمال و فرمول محاسبه آن
استفاده شد ( .(Meszaros, 2006; Vaysi, 2011; Ashrafi,
2011

2003; Holmbom, 1977; Balaban, 2001; Barzan,
.)2002; Rahmani, 2010

 -3جداسازی و شناسايی اجزاء شيميايی مواد استخراج چوب
و پوست انجيلی و ممرز
بعد از استخراج مواد عصارهای چوب و پوست انجيلی و
ممرز ،حالل حاوی مواد استخراجی را از طریق عبور دادن
گاز بیاثر ازت ،از سطح ظرف تبخير داده و از مواد استخراجی

 = I-ضریب كواتسtr n -

= زمان بازداری آلکان نرمال

 = n-تعداد كربنهای آلکان نرمال  = trx -زمان بازداری ماده مجهول

همچنين شاخصهای كـواتس استخـراج شده با جدول
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آدامز تطبيق داده شد ،بهنحویكه به دو صورت الفبایی و
صعودی -نزولی بودن ضرایب كواتس تنظيم شده است.
كروماتوگرامهای  GC/MSاز آزمایشـگاه شيمی تجزیه
دانشگاه آزاد اسالمی قائمشهر تهيه شد.

استرهای سایليلدار تبدیل شوند و در دستگاه كروماتوگرافی
گازی نيز از هم جدا گردند .به دليل پایداری اندک تركيبات
سایليلدار شده ،ضروری است كه عمل سایليلدار كردن 24
ساعت قبل از آناليز توسط دستگاه  GC/MSانجام شود
(.)Xiao,2001

 نوع ستون HP – 5 MS :به طول  30متر و قطر ،0/25 mmنوع گاز حامل :هليوم با سرعت  ،1 mm/minمدل دستگاه
 ،HP6890 Series :GCمدل دستگاه Hp 5973 Mass :MS
 ،Selective Detectorبرنامه دمایی :بين  60ºCبه ازاء هر
دقيقه  6 ºCافزایش دما و انرژی ذراتی كه در دستگاه  MSبه
نمونه برخورد میكند  70الکترون ولت است.
با توجه به اینکه اسيدهای رزینی و اسيدهای چرب
موجود در مواد استخراجی چوب میتوانند با سرعت مناسب
با واكنشگرهای مذكور واكنش نشان داده و بهخوبی به

نتايج

 -4مشخصات دستگاه GC

نتایج حاصل از كروماتوگرام گازی مواد استخراجی چوب
ممرز نشان داد كه  19تركيب قابل شناسایی وجود دارد،
بهطوریكه  2و -3دی هيدرو 2-و  5و -6تری متيل-p-دی
اكسين ( -2 ،)%39/95كلرو پروپان ( ،)%19/96اكتا متيل
سيکلو تتراسيلوكسان ( ،)%12/44دكا متيل سيکلوپنتا
سيکلوكسان (-1 ،)%5/05دوترو پروپان ( )%3/33و بيس
(-2اتيل هگزیل) فتاالت ( )%3/57بهعنوان مهمترین تركيبات
شناسایی شدند (شکل  2و جدول .)1

شکل  -2کروماتوگرام گازی مواد استخراجی در چوب ممرز (جدول )1

)Figure 2. Gas chromatograph of extractives chemical compounds in wood of hornbeam ( Table 1
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جدول  -1ترکيبات شناسايی شده مواد استخراجی در چوب ممرز (شکل )2

)Table 1. Some of important extractives chemical compounds in wood of hornbeam (Fig. 2

سطح زیر منحنی (درصد)

زمان بازداری (دقيقه)

)Area (%

)Retention time (min

12.44

10.520

19.96

15.035

5.05

15.811

39.95

18.101

3.17

18.560

3.33

18.741

3.97

20.695

1.86

25.061

0.92

28.968

1.38

33.574

1.11

36.155

0.81

45.088

نام تركيبات
Chemical Component

اكتا متيل سيکلو تتراسيلوكسان
Octamethyl cyclotetrasiloxan

 -2كلرو پروپان
2-Chloro-propan

دكا متيل سيکلوپنتا سيکلوكسان
Decamethyl cyclopentasiloxane

دی اکسين 2pو-3دی هيدرو2 -و 5و-6تری متيل-2, 3-dihydro-2, 5, 6-trimethyl-p-dioxan

-1نيترو-2-پروپانون
1-Nitro-2-propanon

-1دوترو پروپان
1-Deuteropane

دودكامتيل سيکلوهگزاسيلوكسان
Dodecamethyl cyclohexasiloxane

تترادكا متيل سيکلوهپتاسيلوكسان
Tetradecamethyl cycloheptasiloxane

هگزادكا متيل سيکلوهپتاسيلوكسان
Hexadecamethyl cycloheptasiloxane

-2متوكسی 3-و-8دی اكسوسفالوتاكس-1-ان
2-Methoxy-3, 8-dioxocephaloax-1-ene

فنيل-نونا متيل سيکلوپنتا سيلوكسان
Phenyl-nonamethyl cyclopentasiloxane

بيس(-2اتيل هگزیل) فتاالت
Bis(2-ethylhexyl)phthalate

همچنين نتایج حاصل از كروماتوگرام گازی مواد
استخراجی پوست ممرز نشان داد كه  25تركيب قابل شناسایی
وجود دارد ،بهطوریكه اکتا متیل سیکلوتترا سیلوکسان
( ،)%26/05ایزوبوتیل نیترات ( ،)%25/72دکا متیل

سیکلوپنتا سیلوکسان ( ،)%11/57دو دکا متیل-سیکلو هپتا
سیلوکسـان ( )%3/83و بيس (-2اتيل هگزیل) فتاالت
( )3/86بهعنوان مهمترین تركيبات شناسایی شدند (شکل  3و
جدول .)2
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)2  کروماتوگرام گازی مواد استخراجی در پوست ممرز (جدول-3 شکل
Figure 3. Gas chromatograph of extractives chemical compounds in bark of hornbeam (Table 2)

)3  ترکيبات شناسايی شده مواد استخراجی در پوست ممرز (شکل-2 جدول
Table 2. Some of important extractives chemical compounds in bark of hornbeam (Fig. 3)

نام تركيبات

)زمان بازداری (دقيقه

)سطح زیر منحنی (درصد

Chemical Component

Retention time (min)

Area (%)

اكتا متيل سيکلو تتراسيلوكسان

10.093

26.05

14.569

1.42

15.649

11.57

17.984

25.72

18.706

3.25

19.155

0.49

20.688

3.83

25.061

1.98

Octamethyl cyclotetrasiloxan

 دی بنزكربازول-8
8-Dibanzcarbazole

دكا متيل سيکلوپنتا سيکلوكسان
Decamethyl cyclopentasiloxane

ایزوبوتيل نيترات
Isobutyl nitrate

-n  سيکلو هگزان آمين-نيترو
N-nitro-cyclohexanamine

استيک اسيد-اكسو
Oxo-acetic acid

دودكامتيل سيکلوهگزاسيلوكسان
Dodecamethyl cyclohexasiloxane

تترادكا متيل سيکلوهپتاسيلوكسان
Tetradecamethyl cycloheptasiloxane

شناسایی و مقایسه تركيبهای ...
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ادامه جدول 2
1.47

28.968

0.89

32.364

3.25

33.580

3.86

45.017

هگزادكا متيل سيکلوهپتاسيلوكسان
Hexadecamethyl cycloheptasiloxane

اكتادكا متيل سيکلوهپتاسيلوكسان
Octadecamethyl cycloheptasiloxane

-2متوكسی3-و-8دی اكسوسفالوتاكس-1-ان
2-Methoxy-3,8-dioxocephaloax-1-ene

بيس(-2اتيل هگزیل) فتاالت
Bis(2-ethylhexyl)phthalate

نتايج حاصل از کروماتوگرام گازی مواد استخراجی چوب و
پوست انجيلی
نتایج حاصل از كروماتوگرام گازی مواد استخراجی چوب
انجيلی نشان داد كه  66تركيب قابل شناسایی است ،بهطوری
كه  2و -4بيس ( 1و -1دی متيل اتيل) فنل ( ،)%11/06بيس
(-2اتيل هگزیل) فتاالت ( ،)%9/13اسکوئلن (،)%8/27

تترادكان ( n ،)%6/35هگزادكانوئيک اسيد (،)%5/84
هگزادكان ( ،)%4/18پالميتيک اسيد متيل استر (،)%1/25
نفتالن ( )%0/52و  1و -2بنزن دی كربوكسيليک اسيد
( )0/64بهعنوان مهمترین تركيبات شناسایی شدند (شکل  4و
جدول .)3

شکل  -4کروماتوگرام گازی مواد استخراجی چوب انجيلی (جدول )3
)Figure 4. Gas chromatograph of extractives chemical compounds in wood of Iron wood (Table 3
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جدول -3برخی از مهمترين ترکيبات شناسائی شده مواد استخراجی حاصل از چوب انجيلی(شکل )4
)Table 3. Some of important extractives chemical compounds in wood of Iron wood (Fig. 4

سطح زیر منحنی (درصد)

زمان بازداری (دقيقه)

نام تركيبات

)Area (%

)Retention time (min

Chemical Component

2.35

6.897

زایالن

1.67

10.636

0.52

16.646

6.15

17.157

6.35

22.687

2.92

23.658

11.06

25.669

1.03

26.995

1.75

27.338

4.18

27.526

1.89

27.571

2.04

28.412

3.36

30.036

2.71

31.711

0.47

33.322

0.62

33.367

1.25

34.428

1.02

34.894

5.84

35.437

Xylene

دكان
Decane

نفتالن
Naphthalene

دودكان
Dodecane

تترا دكان
Tetradecane

1و2و-3بنزن تری اول
1,2,3-Benzentriol

2و-4بيس(1و-1دی متيل اتيل) فنل
2,4-Bis(1,1-dimethylethyl)phenol

دودكانوئيک اسيد
Dodecanoic acid

-1هگزادكانوئيک اسيد
1- Hexandecanoic acid

هگزادكان
Hexadecane

-2بوتيل تتراهيدروفوران
2-Butyltetrahydro furan

آنتی ارول
Antiarol

-3هيدروكسی-4-متوكسی-سيناميک اسيد
3-Hydroxy-4-methoxy-cinnamic acid

-1اكتادكان
1-Octadecane

پنتادكانوئيک اسيد
Pantadecanoic acid

 -2،1بنزن دی كربوكسيليک اسيد
1,2-Benzenedicarboxylic acid

پالميتيک اسيد متيل استر
Palmitic acid methyl ester

هگزادكانوئيک اسيد
Hexadecenoic acid

هگزادكانوئيک اسيد-n
n-Hexadecenoic acid
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سطح زیر منحنی (درصد)

زمان بازداری (دقيقه)

نام تركيبات

)Area (%

)Retention time (min

Chemical Component

3.66

38.477

 -12،9اكتا دكانوئيک اسيد

1.81

38.975

9.13

45.198

8.27

50.923

همچنين نتایج حاصل از كروماتوگرام گازی مواد
استخراجی پوست انجيلی نشان داد كه  18تركيب وجود
دارد ،به طوریكه  2و -4بيس ( 1و  -1دی متيل اتيل) فنل
( ،)%22/23تترادكان ( ،)%10/34دودكان ( ،)%9/94دكان
( ،)%4/46هگزادكان (-2 ،)%4/36فنيل -5-متيل اندول

9,12-Octadecanoic acid

اكتا دكانوئيک اسيد
Octadecanoic acid

بيس(-2اتيل هگزیل)فتاالت
1,2-Benzenedicarboxylic acid

اسکوالن
Squalene

( 1 ،)%2/76و -2بنزن دی كربوكسيليک اسيد ( )%2/72و
-4فلورو 2-و  3و  4و  5و  -6پنتامتيل بی فنيل ()%5/23
به عنوان مهمترین تركيبات شناسایی شدند (شکل  5و
جدول .)4

شکل  -5کروماتوگرام گازی مواد استخراجی در پوست انجيلی (جدول )4
)Figure 5. Gas chromatograph of extractives chemical compounds in bark of Iron wood (Table 4
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جدول -4برخی از مهمترين ترکيبات شناسائی شده مواد استخراجی در پوست انجيلی (شکل )5
)Table 4. Some of important extractives chemical compounds in bark of Iron wood (Fig. 5

سطح زیر منحنی

زمان بازداری

نام تركيبات

)Area (%

)Retention time (min

Chemical Component

4.46

10.612

دكان

9.94

17.120

10.34

22.644

25.14

25.613

1.43

27.327

4.36

27.48

1.34

31.707

1.63

31.842

2.72

35.316

5.23

35.348

3.48

38.628

2.96

41.545

22.23

45.153

2.76

50.802

بحث
این تحقيق با هدف استخراج ،شناسایی و مقایسه تركيبات
آلی موجود در مواد استخراجی چوب و پوست ممرز و انجيلی
با استفاده از فنون جذب اتمی شعله و كروماتوگرافی گازی-
طيفسنجی جرمی انجام شد .نتایج حاصل از كروماتوگرام
گازی مواد استخراجی چوب ممرز نشان داد كه از  19تركيب

Decane

دودكان
Dodecane

تترا دكان
Tetradecane

2و-4بيس(1و-1دی متيل اتيل) فنل
2,4-Bis(1,1-dimethylethyl)phenol

-1هگزادكان
1- Hexandecanoic acid

هگزادكان
Hexadecane

-1هپتادكانول
1-Heptadecanol

اكتادكان
Octadecane

 -2،1بنزن دی كربوكسيليک اسيد
1,2-Benzenedicarboxylic acid

-4فلورو2-و3و4و5و -6پنتامتيل بی فنيل
4-Fluoro-2,3,4,5,6-pentamethylbiphenyl

6و-6دیآمينو اسيد استر دی فنيک اسيد
6,6-Diamino- ester Diphenic acid

پکارین
Pecharin

بيس(-2اتيل هگزیل)فتاالت
1,2-Benzenedicarboxylic acid

-2فنيل -5-متيل اندول
2-Phenyl-5-methylindole

شناسایی شده 2 ،و -3دی هيدرو 2-و  5و -6تری متيل-
-pدی اكسين ،اكتا متيل سيکلو تتراسيلواكسان و بيس (-2
اتيل هگزیل) فتاالت بهعنوان مهمترین تركيبات هستند.
همچنين در پوست ممرز  25تركيب شناسایی شد كه اکتا متیل
سیکلوتترا سیلواکسان و بيس (-2اتيل هگزیل) فتاالت
بهعنوان مهمترین تركيبات بودند .مقایسه کروماتوگرامها
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نشان داد که اکتا متیل سیکلوتترا سیلوکسان ،دکا متیل
سیکلوپنتا سیلوکسان ،دودکا متیل سیکلوپنتا سیلوکسان،
تترادکا متیل سیکلوپنتا سیلوکسان ،هگزادکا متیل سیکلوپنتا
سیلوکسان و بيس (-2اتيل هگزیل) فتاالت بهعنوان تركيبات
مشترک بين چوب و پوست ممرز هستند .یکی از تركيبات
مهم در چوب و پوست ممرز "اكتا متيل سيکلو تترا سيکلو
اكسان "است .اين ترکيب برای مصارف بسياری طراحی شده
است .اكتا متيل سيکلو تترا سيلوكسان یک مایع شفاف و بی
رنگ و فرار است ،سميت بسيار كمی دارد و یک مایع پایه
برای محصوالت محافظت شخصی است .این تركيب دارای
وزن مولکولی  ،296/61 g/molنقطه اشتعال  60درجه
سانتیگراد و دمای جوش  175درجه سانتیگراد میباشد و
فرمول شيميایی آن  C8H24O4Si4است (شکل  .)6اكتا متيل
سيکلو تترا سيلوكسان در ضد رسوبها ،روغن حمام ،كرم
مراقبت از پوست ،لوسيونها و محصوالت اصالح و در تهيه
الک ناخن كاربرد دارد.
نتایج حاصل از كروماتوگرام گازی مواد استخراجی
چوب انجيلی نشان داد كه از  66تركيب شناسایی شده 2 ،و
-4بيس ( 1و -1دی متيل اتيل) فنل ،بيس (-2اتيل هگزیل)
فتاالت ،اسکوالن و پالميتيک اسيد متيل استر بهعنوان مهمترین
تركيبات هستند .همچنين در پوست انجيلی  18تركيب
شناسایی شد ،بهطوریكه  2و -4بيس ( 1و -1دی متيل اتيل)
فنل ،تترادكان دودكان و -2فنيل -5-متيل اندول مهمترین
تركيبات بودند .بررسی و مقایسه كروماتوگرامها نشان داد كه
تركيبات دكان ،دو دكان ،تترا دكان ،هگزا دكان 1 ،و -2بنزن
دی كربوكسيليک اسيد و بيس (-2اتيل هگزیل) فتاالت
تركيبات مشترک بين چوب و پوست انجيلی هستند .نتایج
سایر تحقيقات نشان داد كه تركيبات  -2 ،1دی بنزن

شناسایی و مقایسه تركيبهای ...

كربوكسيليک اسيد ( )%99/6-96/4و -1متيل-5،8 -دی
متوكسی -1،2،3،4-تتراایمينونفتالن ()%0/92- 0/27
بهعنوان مهمترین تركيبات شيميایی موجود در چوب انجيلی
و در سه طبقه ارتفاعی  500 ،100و  700متری از سطح دریا
میباشند ( .)Kiaei, 2016یکی از تركيبات مهم دیگر در
پوست انجيلی پکارین است .این تركيب در انگور فرنگی سياه
و قرمز نيز وجود دارد و برای درمان اسهال بسيار مناسب
است .بعضی از این تركيبات غيرقطبی و عمدتاً شامل تركيبات
آلی اسيدهای چرب و تركيبات رزینی میباشند كه در آب
نامحلول هستند .این تركيبات با توجه به نوع مصرف چوب
میتوانند اثرهای منفی یا مثبتی روی كاربردهای صنعتی چوب
و پوست ممرز و انجيلی داشته باشند.
بررسی و مقایسه كروماتوگرامهای چوب و پوست دو
گونه انجيلی و ممرز نيز نشان داد كه تركيب بيس (-2اتيل
هگزیل) فتاالت بهصورت مشترک در چوب و پوست این دو
گونه وجـود دارد .ایـن تركـيب دارای وزن مـولکولی
 ،390/56 g/molنقطه ذوب  50درجه سانتیگراد و دمای
جوش  385درجه سانتیگراد میباشد و فرمول شيميایی آن
 C24H38Oاست (شکل  .)6مقایسه كروماتوگرامهای گونههای
دیگر نشان داد كه  2تركيب دی -ليمونن و بيس ( -2اتيل
هگزیل) فتاالت در چوب افرا پلت و افرا شيردار بهصورت
مشترک وجود دارد ( .)Vaysi,2019عالوه بر موارد ذكرشده،
وجود  1و -2بنزن دی كربوكسيليک اسيد و اسکوالن در
چوب انجيلی نيز بسيار باارزش و مهم به نظر میرسد .نتایج
تحقيقات قبلی نشان داد كه مقادیر باالی  1و -2بنزن دی
كربوكسيليک اسيد ( )%90/38در ليلکی از عوامل مهمی در
دوام و مصرف این چوبها هستند (.)Vaysi, 2013
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دی-1  و1( بيس-4  و2 ) و3(  اسکوئلن،)2(  اتيل هگزيل) فتاالت-2(  بيس،)1(  بنزن دی کربوکسيليک اسيد-2 ،1  ساختار-6 شکل
) شناسايی شده در چوب و پوست انجيلی و ممرز5( ) و اکتا متيل سيکلوتترا سيلواکسان4( متيل اتيل) فنل

Figure 6- Structure of 1, 2-Benzene dicarboxylic acid (1), Bis (2-ethylhexyl) phthalate (2), Squalene (3), 2, 4-Bis
(1,1-dimethylethyl)phenol(4) and Octamethyl-cyclotetrasiloxan identified in wood and bark of Iron wood and
hornbeam.
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Abstract
The aim of this study was the identification and comparison of organic chemical compounds
in wood and bark of hornbeam and ironwood trees. For this purpose, the samples were chosen
randomly from heartwood and bark of hornbeam and ironwood trees in Nowshahr's forest region.
Then, flour and ash were prepared from heartwood and bark of hornbeam and ironwood trees
separately by TAPPI test methods. Then extractives were separated from wood flours by acetone
and extractives residue was transferred to glass vial and BSTFA reactive agent was added. Then
samples were injected to the GC/MS device for analysis. Identification of compounds was done
by retention time of each compound, calculation of Quats index and Adams table. The result of
GC-MS showed that there were 19 and 25 compounds in wood and bark of hornbeam tree, that
Octa-methyl-Cyclotetrasiloxan and bis (2-ethylhexyl) phthalate were the important and common
components in wood and bark of hornbeam. There were 66 and 18 components identified in
wood and bark of ironwood tree that decanese, tetradecanese, hexadecanese, 1,2benzenedicarboxylic acid and bis (2-ethylhexyl)phthalate were important and common
components in bark of ironwood. These compounds can be very important in durability and
consumption of wood and bark of hornbeam and ironwood trees. Comparison of chromatograms
showed that bis (2-ethylhexyl) phthalate exists as a common components in heartwood and bark
of hornbeam and ironwood trees.
Keywords: Hornbeam, iron wood, mass spectrometry, gas chromatography, organic chemical
compounds.

