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 چکیده
و همچنين  تهران شهر اطراف هایجنگل و شهری سبز فضاهای و اهپارک در كه است درختانی از یکی (Platanus orientalis) رچنا

 ستپو و در چوب این تحقيق با هدف شناسایی و مقایسه اجزاء شيميایی مواد استخراجی موجود. دشومی سایر شهرهای ایران كاشته
صورت تصادفی از منطقه شهری تهران انتخاب دست كاشت به تعداد سه اصله درخت چنار به همين منظور، چنار دست كاشت انجام شد.

مواد استخراجی  بعدو گردید ابتدا آرد چوب تهيه  TAPPIهای استاندارد و قطع گردید. از هر درخت سه دیسک تهيه و طبق آزمون
ميکرو  30با  این مواداز  گرمميلیاجزای مواد استخراجی، حدود یک شناسایی شد. برای  جداسازیتوسط حالل استن از آرد چوب 

 هانمونهآناليز  برایبا آشکارساز  MS)) یجرم سنجیطيفگازی متصل به  كروماتوگرافییک دستگاه  زمخلوط گردید و اBSTFA  ليتر
تزریق گردید. شناسایی تركيبات با توجه  GC/MSدستگاه   Injetionتوسط سرنگ هميلتون به بخش هانمونهاستفاده شد. بدین منظور، 

این تحقيق نشان داد كه  جنتای و جدول آدامز انجام شد. كوارتز، فراوانی و زمان بازداری هر تركيب، محاسبه ضریب GC هایدیاگرامبه 
 17چنار  نيز نشان داد كه در چوب GC-MSدرصد است. نتایج حاصل از  6/16 و 9/3 ترتيببهپوست چنار  و مواد استخراجی چوب

 دی بنزن-2،1( و %24/15اسيد ) كربوكسيليک -(8)-دكان (، هپتا%18/22) دياس دكانوئيک هگزا كهطوریبهوجود دارد،  تركيب
 دكانوئيک اكتا-9 شد كه ییشناسا تركيب 41 كاشت نيز دست چنار پوست درهستند.  تركيبات مهمترین( %08/12اسيد ) كربوكسيليک

 مهمترین عنوانبه( %09/2سيتوسترول ) -گاما و (%66/9) دياس دكانوئيک اكتا -12 و 9 اسيد، دكانوئيک هگزا- n (،%88/19) دياس
دودكان، تترادكان، ای كسان و  اسيد، هگزادكان، دكانوئيک اكتا-9تركيب  6تركيبات شناسایی شده بودند. نتایج این تحقيق نشان داد كه 

 .داشته باشدچوب چنار و مصارف  دوام درتواند نقش زیادی این تركيبات میبودند.  چنار مشترکاكتادكان در چوب و پوست 
 

 جرمی. سنجیطيفكروماتوگرافی گازی،  ،شيميایی هایتركيب ،(Platanus orientalisچنار ) کليدی: یهاواژه

 

 مقدمه

 با سازگار كاشت دست هایگونه زیادی مقادیر ساالنه
و یا سایر شهرها  تهران شهركالن خشکمهين و آلوده محيط

در  نارچ .دشومی كاشته شهری سبز فضای بهبود و ایجاد برای
 دایجا بر عالوه، و اقاقيا همانند كاج تهران هاكنار سایر گونه

 تطراو افزایش و هاآلودگی جذب در نشاط، با و سبز محيطی
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 نقش دتوانمی باشد ومی مؤثر بسيار نيز تهران شهر هوای
 هوای در موجود اجزای وسنگين  عناصر جذب دررا  زیادی
 چنار ازجمله در در این ارتباط، .باشد داشته تهران شهر آلوده

 نان،لب ،ایتاليا عراق، ،یونان ،آذربایجان آلبانی، افغانستان،
. دارد گسترش و ایران تاجيکستان، تركيه، ازبکستان ،سوریه
 كه است گونه 7 دارایپالتانوس  چنار جنس به منحصر چنار
 سواحل و اروپا جنوب در خودرو صورت به آن از گونه یک

 مانند اروپایی كشورهای از برخی در و درویمی مدیترانه
 .شودمی كاشته به فراوانی فرانسه
 و است جنوبی و شرقی اروپای بومی چنار تيره ،هرحالبه

 تک نيز ایران ی ازمناطق در .دارد انتشار شمالی نيمکره در
 )Platanus orientalis (چنار طبيعی هایو بيشه هاپایه

 ن،لرستا بختياری یهاكوه قبيل از غربی نواحی در ویژهبه
 .شوددیده می بلوچستان و انآذربایجان و همچنين خراس

 .چنار هستند در ایران سالكهنبيشتر درختان  كهیطوربه
مناسبی درخت چنار ازجمله درختانی است كه اگر محيط 

 درختی اساساً دارد وبرای آن فراهم شود عمر و رشد زیادی 
 هر و دارد صاف پوست چنار ساقه. است بلند نسبتاً و زیبا
 زا كوچک و بزرگ قطعات صورت به آن قدیمی پوست ساله
 هامدت تا سفيد هایلکه صورت به نآ جای و دشومی جدا تنه
 هایبرگ دارای چنار .دمانمی باقی تازه پوست سطح بر

 و مترميلی 12 طول با هاجوانه عميق، لب 5-7 با یاپنجه
 قرار تایی 6 تا 2 هایگروه در نآ ميوه و مترميلی 7 عرض

 و بلند نسبتاً دمبرگ ،ایپنجه پهنک دارای ی آنهابرگ .دارد
 درختیچنار . هستند افت زود و دوامیب ولی بزرگ گوشوارک

 بسيار گلپوش با جنستک هایگل دارای پایه، یک است
 از وشيدهپ هایپولک صورت به پر، پنج یا پر سه رفته، تحليل
 گلپوش و فشرده كروی یهانیآذگل در مجتمع كرک،

  نامشخص.
و چوب درون  همگن، پراكنده آوندچنار دارای چوب 

مساوی  اندازهبا  ،متعددآوندی آن  هایهحفر. دارد یمشخص
نه تا حدی تمایل به بخش ساال هایدایرهدر پهنای كه 

و  ترنازکنه ساال هایدایره دهند.شدن را نشان می یاروزنه
 اغلبآن نامساوی،  رسند. اشعه چوبیه نظر میب ترمتخلخل

 ترپهنساالنه نيز  هایدایرهو در برخورد با  متعددندپهن و 
 یهاميپارانش ناهمگن هستند. بيشترآن چوبی  اشعه .ندشومی

شوند. آوندها و پراكنده دیده می چنار فراوان و دور آوندی
ذ . منافهستنددارای دریچه منفرد و یا دریچه نردبانی شکل 

بری يبافت ف اند.افقی منظم شده طوربهبين آوندی درشت و 
 استتراكئيد و فيبر ليبری فرم  -متشکل از فيبر

(Parsapajouh, 1993.) سازیمبل در درخت این چوب از، 
 وسایل زیرسازی و تهيه روكش و تخته الیه، كاغذسازی

 .دشومی استفاده چوبی
با توجه به گستردگی انواع مواد استخراجی موجود در 
چوب و نقشی كه این مواد در خواص فيزیکی، دوام طبيعی و 

صنایع چوب و كاغذ دارند، شناسایی یندهای افرهمچنين 
 اهميت زیادی چوبی هایگونهاجزاء شيميایی مواد استخراجی 

نقش زیادی در كه  چنارو پوست  برگ در چوب ویژهبه دارد.
علت داشتن ایجاد، توسعه و بهبود فضای سبز شهری داشته و به

پایداری و مصارف  درتواند نقش مهمی می چوبی با ارزش
ن تاكنو ،دليلبه همين مناسب چوب این گونه داشته باشد. 

شناسایی و مقایسه اجزاء شيميایی  موردتحقيقی مجزا در 
 ،باطاست. در این ارت انجام نشده چنارو پوست  ، برگچوب

شمال  هایجنگلمواد استخراجی چوب و پوست گونه راش 
 10تركيب شناسایی شده،  24. از شدایران آناليز شيميایی 

مشترک در چوب و پوست این گونه با  طوربه تركيب
تركيب موجود  تریندرصدهای متفاوت وجود دارد و فراوان

در مخلوط، پروپيل هيدروسينامات بود كه در چوب به ميزان 
درصد مشاهده شد. این  39/19درصد و در پوست  83/32

ن تركيب در بيوسنتز سيناپيل الکل كه پيش تركيب اصلی ليگني
 (.Khazraie, 2006)باشد، نقش مهمی دارد ان میبرگپهن

روی اجزای شيميایی مواد استخراجی چوب  تحقيقاتی بر 
بنزن،  -و پوست بلوط محلی تركيه با استفاده از حالل اتانول 

اتانول و سيکلوهگزان به روش سوكسله انجام شد و نشان داد 
 25درصد مواد استخراجی،  6/5كه چوب درون گونه مذكور 

درصد از  13ساكارید دارد كه درصد پلی 62درصد ليگنين و 
باشد دست آمده از پوست، خاكستری میعصاره به

(Balaban, 2001).   



 231         3، شماره 37فصلنامه تحقيقات علوم چوب و كاغذ ایران، جلد 

وست و پجود در چوب موآلی تركيبات و مقایسه شناسایی 
 و پوست بلوط چوببرون، چوبدرونداد كه در  بلوط نشان

وجود دارد. مقایسه  تركيب 10و  42، 10 بيترتبهبلندمازو 
تركيب دكان، دودكان،  4نيز نشان داد كه  هامكروماتوگرا
فتاالت در پوست،  اتيل هگزیل(-2) سيوبتترادكان 

بلوط و همچنين تركيبات ساليسيک  چوبدرونو  چوببرون
و  چوببرونبنزن دی كربوكسيليک اسيد در -2 و 1 و اسيد

 ورت مشترک وجود داردـدمازو به صـپوست بلوط بلن
(Vaysi, 2017.) 

بررسی نسبت بين مواد استخراجی و دانسيته چوب انجيلی 
دی بنزن  -2، 1در منطقه نوشهر نشان داد كه تركيبات 

دی -5،8 -متيل-1( و %6/99-4/96) دياسكربوكسيليک 
( %92/0- 27/0) نونفتالنيــمیتتراا -1،2،3،4-متوكسی

تركيبات شيميایی موجود در چوب انجيلی  مهمترین عنوانبه
متری از سطح دریا  700و  100،500ارتفاعی  ردهدر سه 
 (.Kiaei, 2016)هستند 

گردو شمال  چوبدرونمواد استخراجی  اجزای شيميایی 
تركيب شناسایی  13داد كه از  نشان جیو نتاشد ایران بررسی 

 )تری متيل سایلوكسی( تریس -5، 4، 3 شده، بنزویيک اسيد
 15/5) نو، ژوگلترینفراواندرصد  57/44)گاليک اسيد( با 

 عنوانبهدرصد(  81/5) دی متيل فنانترن -7، 2 و درصد(
نتایج  (.i, 2009Hosseinباشند )تركيبات می نیتریسم

چوب افرا در نشان داد كه  MS-GCحاصل از تحقيقات قبلی 
  بيس بنزآلدئيد، كهیطوربه، وجود داردتركيب  39 پلت

بنزن دی -2،1و 3A برلينــ، جاالتــفت اتيل هگزیل( -2)
افرا در چوب . تركيبات هستند مهمترین كربوكسيليک اسيد

  بيس ،ليمونن -دیتركيب شناسایی شد كه  24 شيردار
 عنوانبه پينن-αو  ترپن - α ،فتاالت اتيل هگزیل( -2)

 یهایكروماتوگرافمقایسه . باشندمیتركيبات  مهمترین
 و ليمونن -دیتركيب  2نشان داد كه  نيز ی مذكورهانمونه
چوب افرا پلت و افرا فتاالت در  اتيل هگزیل( -2) بيس

 . برخی از این تركيباتوجود دارندصورت مشترک  هبشيردار 
اهميت زیادی در مصارف و دوام چوب افرا پلت و  توانندیم

این  ،به همين منظور (.Vaysi, 2019باشند )شيردار داشته 

 شناسایی و مقایسه تركيبات فنولی تحقيق با هدف استخراج،
پوست  و چوبدر شيميایی مواد استخراجی موجود  و اجزاء

 .چنار دست كاشت انجام شد
 

 هاروشمواد و 
 ی آزمونیهانمونهتهيه 

ت دس چنارسه اصله درخت  انجام این تحقيق تعداد برای
شهر تهران انتخاب، قطع  4 منطقهكاشت به صورت تصادفی از 

 یهاچوبخرده  هر اصله درخت سه دیسک تهيه شد. و از
در آزمایشگاه صنایع چوب و كاغذ رادیو دریا  داستاندار

 اسالمی چالوس تهيه گردید. وابسته به دانشگاه آزاد
 

 کيبات شيميايیتر گيریاندازه
، نارو پوست چ تركيبات شيميایی چوب گيریاندازهبرای 

  TAPPI داستاندار om - 257 T-85 شماره ابتدا طبق آزمون
اده با استف جیمواد استخراسپس درصد  .تهيه شد هانمونهآرد 

بق ط مقدار خاكستر گيریاندازهآمد.  به دستاز محلول استن 
انجام  TAPPI داستاندار om - 211 T-85 شماره آزمون

آرد تهيه شده ابتدا الک  ،اجزاء شيميایی یجداساز برای. شد
 یآورجمع 80روی الک مش  بر ماندهیباقی هانمونه شد و

واد مسوكسله و حالل استن  از روشگردید. سپس با استفاده 
دست كاشت ی چوب و پوست چنار هانمونهای عصاره

 ,Barzan,2002, TAPPI) شدجداگانه استخراج  صورتبه

Holmbom, 1977, Balaban, 2001,2009). 
 

نار چشيميايی مواد استخراجی  ترکيباتجداسازی و شناسايی 
 دست کاشت

چنار چوب و پوست  یهاعصاره و استخراج موادبعد از 
حالل حاوی مواد استخراجی را از طریق عبور  ،كاشتدست 

ازت از سطح ظرف تبخير كرده و از باقيمانده  اثریبدادن گاز 
انجام  برای ،هستندكه در واقع همان مواد استخراجی درخت 
دار كردن تركيبات آزمایش استفاده شد. گام بعدی سایليل

بررسی در دستگاه گاز كروماتوگرافی بود،  برایاستخراجی 
گرم از باقيمانده مواد  003/0برای این منظور ميزان 
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ل منتق ایشيشهو به درون یک ویال  شدهاستخراجی توزین 
 تری) سيبميکروليتر واكنشگر  90گردید. سپس به ميزان 

به نمونه تهيه ( BSTFA)متيل سایليل ( تری فلور استاميد 
بسته شده و دور آن فویل  ایشيشهشده اضافه شد. درب ویال 

آن را داخل یونوليت قرار داده تا از فرو  آلومينيمی پيچيده و
 انجام واكنش برایرفتن ویال در آب جلوگيری شود. سپس 

ماری ویال را درون حمام بن ،BSTFA بين مواد استخراجی و
قرار داده شد. بعد از گذشت ساعت  1به مدت  Co70 با آب

 یكروماتوگرافتوسط دستگاه  آناليز برای هانمونهاین مدت، 
آماده گردید.  )GC/MS) یجرم سنجیطيفگازی متصل به 

دستگاه   Injetion توسط سرنگ هميلتون به بخش هانمونه
GC/MS  زمان از، با استفاده هانمونهتزریق شد. پس از تزریق 

طيف (، kIكواتس )شاخص بازداری (، RT) هابازداری تركيب
استاندارد و یا با  یهابيتركبا  هامؤلفهجرمی و مقایسه این 

اطالعات موجود در كتابخانه دستگاه )جدول آدامز(، نسبت به 
 چنارتشکيل دهنده مواد استخراجی  یهابيتركشناسایی 

ثبت كروماتوگرام و طيف جرمی  برایدست كاشت اقدام شد. 
محاسبه ضریب  برایقه وقت مورد نياز است. دقي 30مدت 
های نرمال و فرمول بازداری آلکان یبندزماناز جدول  كوارتز

 (.Xiao, 2001 ;Meszaros, 2006شد )ن استفاده آ
 

   )rn t-rn+1) / ( t rnt-rxI = 100n+100 ( t 
 

   -I  = كوارتزضریب-r n T   =زمان بازداری آلکان نرمال 

-n   = آلکان نرمال هایكربنتعداد  

-rx  T = مجهول مادهزمان بازداری 

استخراج شده با جدول آدامز  كوارتز یهاشاخصهمچنين 
ولی نز –تطبيق داده شد، كه به دو صورت الفبایی و صعودی 

اد مو ،دیگر سویاز تنظيم شده است.  كوارتزبودن ضرایب 
شده يل كم تشک لیبا وزن مولکو كيباتیاستخراجی عمدتًا از تر

 جرمی سنجیطيف -گازیگرافی كروماتوكه طوریبهاست، 
)GC/MS(  رسدمیبه نظر  ایدئالیک تکنيک (Hosseini, 

Mirshokraei, 2002 2009,). های كروماتوگرامGC/MS  از
 شهر تهيه شد.آزمایشگاه شيمی تجزیه دانشگاه آزاد اسالمی قائم

 : GC مشخصات دستگاه

/. 25متر و قطر  30به طول   MS –HP 5 نوع ستون: -
  مترميلی
 در دقیقه mm 1 نوع گاز حامل: هليوم با سرعت -
 GC:  HP6890 Series مدل دستگاه -
 MS :Hp 5973 Mass selective مدل دستگاه-

Detector 
 co 6ه به ازاء هر دقيق co260-60 دمایی: بين برنامه -

 (.Xiao,2001) افزایش دما
یمبه نمونه برخورد  MS كه در دستگاهانرژی ذراتی  -
 .دباشمیالکترون ولت  70 كنند

 
 نتايج 
 پوست و چوب تحقيق ابتدا درصد مواد استخراجی نیدر ا

 مواد مقادیر كهیطوربهشد،  یريگاندازه چنار دست كاشت
 ترتيببه كاشت دست چنار و پوست چوب در موجود استخراجی

 وادم ميانگين نتایج نشان داد كه. شد مشاهده درصد 6/16و  9/3
 باز چو بيشتر كاشت دست چنار پوست در موجود استخراجی

 چنار پوست درها نشان داد كه بررسی كروماتوگرام .دباشمی آن
 دكانوئيک اكتا-9 كهطوریبه، وجود دارد تركيب 14 كاشت دست

 -12 و 9 ،(%41/16) دياس دكانوئيک هگزا- n (،%88/19) دياس
( فتاالت هگزیل اتيل -2) سيب (،%66/9) دياس دكانوئيک اكتا

 و (%62/4) دياس دكانوئيک اكتا (،%95/4دودكان ) ،(11/5%)
 ینمهمترو  بوده مقادیر بيشترین دارای( %09/2سيتوسترول ) -گاما

 تركيب 17 چنار چوب . در(1 جدول و 1 شکلهستند ) تركيبات
-دكان هپتا (،%80/22) دياس دكانوئيک هگزا كه شد ییشناسا

 كربوكسيليک دی بنزن-1،2(، %24/15)اسيد  كربوكسيليک -(8)
دودكان  (،%05/11) دياس دكانوئيک اكتا-9 (،%08/12)اسيد 

 بيشترین دارای (%30/6) دكان –n و (%84/6تترادكان )(، 37/8%)
 (.2 جدول و 2 شکلهستند ) تركيبات مهمترینو بوده  مقادیر

 ،دودكان ،هگزادكان، اسيد دكانوئيک اكتا-9ركيب ت 6 همچنين
دست  در چوب و پوست چنار اكتادكان ای كسان وتترادكان، 

 نارچچوب و مصرف  در دواممشترک بوده و این تركيبات كاشت 
 .نقش بسيار زیادی داشته باشند دنتوانمی
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 (1جدول ) کاشت دست چنارکروماتوگرام گازی مواد استخراجی حاصل از پوست  -1 شكل

Gas chromatograph of extractives chemical compounds in bark of oriental plane treeFig. 1.  

 
 (1)شكل  چنار پوست از حاصل استخراجی مواد شده يیشناسا ترکيبات مهمترينبرخی از  -1 جدول

oriental plane treebark of extractives chemical compounds in  Some of importantTable 1.  

 نام تركيبات
Chemical Component 

 

 سطح زیر منحنی
Area (%) 

 زمان بازداری 
(min)Retention time  

 

 شاخص بازداری
KI 

 استيرن

Styrene  
2.07 6.813 854 

 سيگلوهگزانون 

Cyclohexanon   
1.34 6.988 863 

 دكان

Decane  
2.65 10.649 992 

 اتيل هگزانول-2

ethyl hexanol -2 
1.58 11.872 1030 

 دو دكان

Dodecane 
4.95 17.137 1200 

  تترا دكان

Tetradecane 
3.99 22.642 1400 

  هگزا دكان

Hexadecane 
2.72 27.493 1600 

 اكتادكان

Octadecane 
1.1 31.840 1799 

  دكانوئيک اسيدهگزا -9

Hexandecanoic acid-9 
1.36 34.868 1952 
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 نام تركيبات
Chemical Component 

 

 سطح زیر منحنی
Area (%) 

 زمان بازداری 
(min)Retention time  

 

 شاخص بازداری
KI 

n -هگزا دكانوئيک اسيد  

Hexandecanoic acid-n   
16.41 35.346 1977 

  اكتا دكانوئيک اسيد -12،9

Octadecanoic acid-9,12 
9.66 38.510 2149 

  اكتا دكانوئيک اسيد -9
Octadecanoic acid-9 

19.88 38.607 2154 

   دكانوئيک اسيداكتا 

Octadecanoic acid 
4.62 38.949 2174 

 براولين

Bravlin  
2.45 40.185 2246 

  ای كسانوئيک اسيد

Eicosanoic acid  
1.04 42.281 2368 

 فينان ترین كربوكسيليک اسيد -1
Phenanthrenecarboxylic acid-1  

2.14 43.594 2452 

  فتاالت اتيل هگزیل(-2) بيس

ethylhexyl) phthalate-(2Bis  
5.11 45.140 2554 

  دوكسانوئيک اسيد 

Docosanoic acid 
2.30 45.437 2573 

  سيتوسترول -گاما

Sitosterol-Gamma 
2.09 48.426 2732 

 

 

 
 (2)جدول  دست کاشت کروماتوگرام گازی مواد استخراجی حاصل از چوب چنار -2 شكل

extractives chemical compounds in wood of oriental plane treeGas chromatograph of Fig. 2.  
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 (2)شكل  چنار چوب از حاصل استخراجی مواد شده شناسايی ترکيبات مهمترينبرخی از  -2 جدول
oriental plane treewood of important extractives chemical compounds in Some of  .2Table  

 نام تركيبات
Chemical Component  

 سطح زیر منحنی
Area (%)   

 زمان بازداری 
(min)Retention time  

 شاخص بازداری
KI 

 سيکلواكتاتتراان -7،5،3،1

Cyclooctatetraene -1,3,5,7  
2.31  6.742  851  

n- دكان 

Decane  -n  
6.30 10.604   991 

 دودكان

Dodecane  
8.37 17.111 1199 

  تترا دكان

Tetradecane 
6.84  22.629 1400 

  هگزا دكان

Hexadecane 
5.50 27.480 1600 

 اكتادكان

Octadecane 
2.57 31.834 1799 

  اكتادكان-9

Octadecane -9 
1.36 31.986 1807 

  هگزا دكانوئيک اسيد

Hexandecanoic acid   
22.08 35.262  1973 

  ای كسان

Eicosane 
2.34 35.780 1999 

  اكتا دكانوئيک اسيد -12،9

Octadecanoic acid-9,12 
3.23 38.406  2144 

 كربونيک اسيد -8-هپتادكان
carbonic acid-8-Heptadecan  

15.24 38.496  2149 

   اكتا دكانوئيک اسيد-9

Octadecanoic acid-9 
11.05 38.898  2171 

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

12.08 45.127 2554 

 

 (1971 و 1969 ،1968) همکاران و  Ironدر این ارتباط 
 مواد داغ آب طریق از صنوبر درختان پوست و برگ زا

 اب مایع به مایع استخراج طریق از كرده و خارج را استخراجی
 ستون از را شده جدا مواد اسنات اتيل از استفاده

 در شده جذب مواد و داده عبور آميدپلی با كروماتوگرافی
 يتهكریستال تركيبات مهمترین. دندكر خارج آب با را ستون
 لكاتکو پيرو الکل، سالبسيل سالبسين،شامل  آنها شده

 اتتمام تركيب بازده .بود اسيد اراكوماریک و اسيد سيناميک
 مه اهم از كمتر خيلی ربسپتام ماهدر  هابرگ در شده شناسایی

 . (Holmbom, 1977)به نقل از()است  گزارش شده

 بحث
این تحقيق با هدف شناسایی و مقایسه اجزاء شيميایی مواد 

چنار دست كاشت انجام  پوست استخراجی موجود در چوب و
 وستدر پ موجود استخراجی مواد ميانگين شد. نتایج نشان داد كه

سی و مقایسه است. برر بيشتر از چوب آن كاشت دست چنار
كاشت  دست چنار و چوبپوست  ها نشان داد كه دركروماتوگرام

 اكتا-9  كهیطوربه، شد ییشناسا تركيب 17 و 41 ترتيببه
 ( دارای%09/2سيتوسترول ) -( و گاما%88/19) دياس دكانوئيک
ارتباط  در پوست بودند. در این تركيبات مهمترینمقادیر و  بيشترین

مانند ایران  برگپهنگونه از درختان  5ميزان تركيبات فنلی پوست 
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، 6/13، 6/12، 2/21، 3/26، بلوط، توسکا، ممرز و راش وگرد
اسيدهای چرب  هاگونه. در این دباشدرصد می 14و  9/12

 دلينگوسریک اسيد شناسایی ش بنزوئيک اسيد، اولئيک اسيد و
(Torkman, 1992.) ( و%18/22) دياس دكانوئيک هگزا همچنين 
 دارای بيشترین (%08/12اسيد ) كربوكسيليک دی بنزن-1،2

 6در چوب بودند. نتایج نشان داد كه  تركيبات مهمترینو  مقادیر
دودكان، تترادكان، ای  اسيد، هگزادكان، دكانوئيک اكتا-9تركيب 

 بودند.  مشترک چناركسان و اكتادكان در چوب و پوست 
اتيل -2) سيبها نشان داد كه تركيب بررسی كروماتوگرام 

ا ب در پوست چنار وجود دارد. این تركيب ( فتاالتهگزیل
درجه  50و نقطه ذوب  g/mol 56/390وزن مولکولی 

با فرمول و  گرادسانتیدرجه  385و دمای جوش  گرادسانتی
عالوه بر  (.Vaysi, 2017)( 3شکل) است  O38H24C شيميایی
 در بنزن دی كربوكسيليک اسيد-2و1وجود  ذكرشدهموارد 

ج نتای رسد.چوب چنار نيز بسيار با ارزش و مهم به نظر می
بنزن دی -2و1تحقيقات قبلی نشان داد كه مقادیر باالی 

( در ليلکی از عوامل مهمی در %38/90كربوكسيليک اسيد )
  (.3Vaysi, 201) هستند هاچوبدوام و مصرف این 

 موجود درهای آلکان مهمترینها، با توجه به كروماتوگرام
تركيبات دودكان، تترادكان،  نتواچوب و پوست چنار را می

اسيدهای چرب اشباع  مهمترینهگزادكان و اكتادكان نام برد. 
ا رشده و اشباع نشده شناسایی شده در چوب و پوست چنار 

اِنویيک اُكتا دِكا دی -12، 9هگزا دِكانویيک اسيد،  نتوامی
اِنویيک اسيد معرفی كرد. در صنایع اُكتا دِكا دی -9اسيد و 

های اسيدی، به دليل انحالل كم این توليد خميركاغذ به روش
تركيبات در محيط اسيدی مشکالتی را در توليد خمير و كاغذ 

در توليد  (Pitch)آنها مشکل قير  مهمترینكنند كه ایجاد می
   .(Rahmani, 2010) كاغذ است

ن وز باشد كهسيتوسترول می-دیگر تركيب مهم گاما
 136-140 آن ذوب و نقطه g/mol 71/414مولکولی آن 

. باشدمی O5OH29Cبا فرمول شيميای  گرادسانتیدرجه 
-ُاكتا دِكا دی -12، 9اسيدهای چرب اشباع نشده  مهمترین

های شناسایی شده در چوب ترین آلکانفراواناِنویيک اسيد و 
 ,Hossieni) اقاقيا نيز تترادكان و هگزادكان گزارش شده است

در پوست و  که ها نيز نشان دادمقایسه كروماتوگرام .(1991
كه  تركيب مشترک وجود دارد 11چوب كاج الداریکا 

 اسيدهای یناسيد، رز كربوكسيليک ترین تركيباتی مانند فينان
 و دودكان ،اسيد دكانوئيک ،سيتوسترول -رزینی، گاما

چوب كاج و مصرف  در دوامتواند نقش زیادی میهگزادكان 
 (.Vaysi, 2016باشد )داشته الداریکا 

                         2           1                             

        4 3 

 (4) بنزن دی کربوکسيليک اسيد -2 ،1( و 3) ، هگزادکانوئيک اسيد(2)اتيل هگزيل( فتاالت  -2) بيس (،1) گاما سيتوسيترول -3 شكل
  (.Tunalier, 2003, Mirshokraei, 2002) چنارو پوست چوب شناسايی شده در 

-1, 2 and (3) Hexandecanoic acid ethylhexyl) phthalate (2),-(1), bis (2 cytosterol-gamma Structure of 3.Figure 
 oriental plane treeidentified in wood and bark of  carboxylic acid (4)-benzene d 

.)Tunalier, 2003, Mirshokraei, 2002( 
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رب اسيدهای چ مهمتریننتایج سایر تحقيقات نشان داد كه 
لوط، ب چوببرون اشباع شده و اشباع نشده شناسایی شده در

اُكتا دِكانویيک اسيد  -9كانویيک اسيد، دِترتيب شامل هگزابه
 .(Balaban, 2001, Vaysi, 2017) استاسيد  ساليسيکو 

پنتادكانوئيک اسيد، هگزادكانویيک اسيد،  مانند یتركيبات
 – pسيد، دكانوئيک اسيد و اوليئک اسيد، لينولئيک ا

اصلی حاصل از  یهاروغن عنوانبهایزوپروپيل فنول را 
 چوب درون، چوب برون، ریشه و ساقه گونه عصاره

Juniperus potidissima اندردهـزارش كـگ نـو زربي 
(Tunalier, 2003, Vaysi, 2010). 
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Abstract 

Sycamore tree (Platanus orientalis) is one of the species that planted in parks and urban green 

spaces and forests region of Tehran and other cities in Iran. The aim of this study was to identify 

and compare the phenolic chemical components in wood and bark of planted sycamore tree. In 

this study, three trees were randomly selected and felled in planted forest region of Tehran. Three 

disks were prepared from each tree and according to TAPPI standard tests, first wood flour and 

then the extractive (%) were separated from wood flour using acetone solvent. To identify of 

extractives, about 1mg extractives was mixed with 30 microliters BSTFA and the samples were 

analyzed using a gas chromatograph connected to mass spectrometry (MS) with a detector. 

Samples were then injected into the injection section of GC/MS using a Hamilton syringe. The 

compounds identification was performed using GC diagrams, abundance and retention time of 

each compound, calculation of quartz index and Adams table. The results showed that the average 

of extractives in wood and bark of the planted oriental plane tree were 3.6 and 16.6 percent, 

respectively. GC-MS results showed that 17 specification compounds were found in the plane 

wood. Furthermore, Hexadecanoic acid (22.18%), Heptadecan-8-carbonic acid (15.24%), and 1, 

2-Benzenedicarboxylic acid (12.08%) were the most important  compounds. The 41 compounds 

were identified in the plane bark that 9-Octadecanoic acid (19.88%), n-Hexandecanoic acid 

(16.41%), 9, 12-Octadecanoic acid (9.66%) and Gamma-Sitosterol (2.09%) were the most 

important compounds. In addition, the results showed that 9-Octadecanoic acid, Hexadecane, 

Dodecan, Tetradecan, Eicosan, Octadecane, and Decane were the 6 common compounds in the 

wood and bark of sycamore tree, as well.  

 

Keywords: Sycamore tree )Platanus orientalis), chemical components, gas chromatography, 

mass spectrometry. 

 


