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 چکیده 

 یكاج الداریکابرگ و  (Platanus orientalis)موجود در برگ چنار  یمواد آل ییايميمقایسه اجزاء شو  ییشناسا هدف با قيتحق نای
(Pinus eldarica) نمونه  20تحقيق تعداد  اینسنجی جرمی انجام شد. در طيفبا استفاده از فنون كروماتوگرافی گازی و كاشت دست

ه نمونگردید. برای تهيه آوری جمعتصادفی از منطقه شهری تهران  صورتبه ،كاشتكاج الداریکا دست آزمونی از برگ درخت چنار و
. مواد شدند گيریاندازه TAPPI استاندارد هایاستخراجی طبق آزمونمخلوط و آرد شدند. سپس درصد مواد  كامالًها همگن، برگ

 حالل توسط استخراجی مواد. باشددرصد می 4/14و  2/16ترتيب كاشت بهو چنار دستاستخراجی موجود در برگ كاج الداریکا 
 BSTFA گرمنتقل و به آن واكنش ایشهيش الیو کیبه داخل  یمواد استخراج ماندهباقي در نتيجه شد، جداسازی برگ آرد از استن

شدند.  قیتزرGC-MS به دستگاه  زآنالي برای سپس گرفته، قرار С°70 یدر دما ماریساعت در حمام بن 1به مدت  هااضافه شد. نمونه
كواتس و جدول آدامز انجام شد. نتایج نشان داد كه در برگ  یا كواتز بیمحاسبه ضر ،یزمان بازدار اگرامیبه دمواد با توجه  ییشناسا
 دياس کي(، اكتا دكانوئ%05/18) دياس کيكربون -8-(، هپتا دكان%28/24) دياس کيهگزا دكانوئ  n-كهتركيب وجود دارد  20چنار 

 یاكتا د-15،12،9 شد كه شناساییتركيب  45كاشت تركيبات بودند. در برگ كاج دستمهمترین از  E (81/2%)نيتامی( و و1/14%)
( به عنوان مهمترین تركيبات بودند. 64/0( و فيتول )%65/9) تولينوسی(، موم ا%68/10مانوز ) ليمت -4(، %49/11)ال  -1-كاترین

 .هستندن پوست چنار و كاج الداریکا مشترك اكتادكانوئيک اسيد بي تركيب دكان، دودكان، نئوفيتادین و 5همچنين 

 
كروماتوگرافی ، یجرم سنجیفي، زمان ماندگاری، ط(Platanus orientalis)چنار ، (Pinus eldarica) یكاج الداریکا :یدیکل هایواژه

 گازی.

 

 مقدمه 
كاشت سازگار با های دستمقادیر زیادی گونه نهساال

ایجاد و بهبود  برایشهر تهران خشک كالنمحيط آلوده و نيمه
د ها عالوه بر ایجاشود. این گونهفضای سبز شهری كاشته می

ها و افزایش طراوت محيطی سبز و با نشاط، در جذب آلودگی
وبی های چ. گونههستند مؤثرهوای آلوده شهر تهران نيز بسيار 

كاشت چنار و كاج تهران نيز عالوه بر فراوانی نسبی و دست

توانند نقش زیادی در تهران، می ایجاد فضای سبز شهری
جذب عناصر و اجزای موجود در هوای آلوده شهر تهران 

ت. ساقه بلند اس نسبتاًدرختی زیبا و  اساساًباشند. چنار داشته 
لب  5-7ای با های پنجهآن پوست صاف دارد و دارای برگ

متر و ميلی 7متر و عرض ميلی 12ها با طول جوانهعميق، 
ها دارای تایی قرار دارد. برگ 6تا  2های گروهميوه آن در 
بلند و گوشوارك بزرگ ولی بی نسبتاًدمبرگ ای، پهنک پنجه
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دوام و زود افت هستند. چنار منحصر به جنس چنار پالتانوس 
خودرو  صورتبهاست كه یک گونه از آن گونه  7تا  4با  5

ن روید. از چوب ایدر جنوب اروپا و سواحل مدیترانه می
-زیرسازی وسایل چوبی استفاده میسازی و درخت در مبل

 . (Parsapajouh, 1993) شود
كاج الداریکا )كاج تهران( نيز یکی از درختانی است كه 

در ن آشود. رویشگاه طبيعی سبز كاشته می یبرای ایجاد فضا
شرقی تفليس محدود در دشت الدار در جنوبیک منطقه 

وسعت متر از سطح دریا و به 600ا ت 200گرجستان در ارتفاع 
باشد كه شرایط اقليمی آن تشابه زیادی با هکتار می 550

عنوان درخت زینتی در بسياری از مناطق خاورميانه دارد و به
های اطراف شهر سبز شهری و جنگلها و فضاهای پارك

ان شود. منطقه نشتيفتهران و یا سایر شهرهای ایران كاشته می
ازجمله مناطقی است كه كاج الدار رستان خواف در جنوب شه

شود. قامت كوتاه و تاج كروی از قدیم در آنجا كاشته می
بسياری از مناطق به عنوان مخروطی آن سبب شده تا در 

 ایجاد فضای سبز كاشته شود. این برایای منحصر به فرد گونه
 خشک بودهمناطق نيمهدرخت از درختان بازدانه با رشد سریع 

 كه اهميت زینتی و صنعتی قابل توجهی نيز در ایران دارد
(1993 Parsapajouh,) . 

با توجه به گستردگی انواع مواد استخراجی موجود در 
روی خواص فيزیکی، دوام طبيعی  چوب و نقش این مواد بر

 اجزاء شيميایی ییشناسایندهای صنایع چوب، افرو همچنين 
كاشت كه دارای چوبی مواد استخراجی كاج الداریکای دست

تواند نقش بسيار مهمی بر پایداری و است میبادوام و مقاوم 
داشته باشد. اجزاء شيميایی  گونه نیامصارف مناسب چوب 

های انجام ای برخوردار است. پژوهشاهميت ویژهچوب از 
كاشت ين طبيعی و دستمواد استخراجی زرب مورد شده در

نجی سكروماتوگرافی گازی و طيفبا استفاده از فنون  ،ایران
جرمی نشان داد كه مواد استخراجی زربين در طی ارتفاع 

ميانگين درصد مواد استخراجی در یابد. درخت كاهش می
درصد  57/2و  52/7ترتيب هكاشت بزربين طبيعی و دست

ده در مواد استخراجی شتركيب شناسایی  14باشد. از می
 كاشت، پنج تركيبتركيب در زربين دست 12زربين طبيعی و 

 -2-بوربونانون، سينامالدئيداكتادستاميد،  -9ایزو فيلو كالدن، 
استيک اسيد در هر دو  -3-( پيرانcو2،3) نافتو -1هگزیل و 

تركيبات در دوام این گونه به مقدار زیاد وجود داشته و این 
 (.i,Vays & 2010 2011بسيار زیادی دارند ) ها نقشگونه

گونه از درختان  5مواد استخراجی پوست اجزای شيميایی 
گردو، بلوط، توسکا، ممرز و راش  مانندبرگ ایران پهن

درصد كل مواد استخراجی پوست این درختان شناسایی شد. 
درصد بوده  7/16و  83/16، 9/17، 25/23، 8/29ترتيب به

، 3/26 ترتيبهای مذكور بهفنلی گونهتركيبات و ميزان 
باشد. همچنين درصد می 14 و 9/12، 6/13، 6/12، 2/21

بنزوئيک اسيد، اولئيک اسيد ها، اسيدهای چرب در این گونه
(. Torkman, 1992و لينگوسریک اسيد شناسایی شد )

-راش جنگلهمچنين مواد استخراجی چوب و پوست گونه 

 24ورد آناليز شيميایی قرار گرفت. از های شمال ایران م
چوب و تركيب به طور مشترك در  10تركيب شناسایی شده، 

-پوست این گونه با درصدهای متفاوت وجود دارد و فراوان

ترین تركيب موجود در مخلوط، پروپيل هيدروسينامات بود 
 39/19درصد و در پوست  38/32كه در چوب به ميزان 

تركيب در بيوسنتز سيناپيل الکل كه درصد مشاهده شد. این 
باشد، نقش مهمی دارد برگان میتركيب اصلی ليگنين پهنپيش 

(2006 ,Khazraie  2002و ,Mirshokraei .) 
روی اجزای شيميایی مواد استخراجی چوب  تحقيقاتی بر

بنزن،  -و پوست بلوط محلی تركيه با استفاده از حالل اتانول
به روش سوكسله انجام شد و نشان داد سيکلوهگزان اتانول و 

 25درصد مواد استخراجی،  6/5كه چوب درون گونه مذكور 
Balaban, ساكارید دارد )درصد پلی 62و درصد ليگنين 

پنتادكانوئيک اسيد، هگزادكانویيک  مانند یتركيبات .(2001
 -pاسيد، اوليئک اسيد، لينولئيک اسيد، دكانوئيک اسيد و 

 ههای اصلی حاصل از عصارعنوان روغنفنول به ایزوپروپيل 
 Juniperusچوب درون، چوب برون، ریشه و ساقه گونه 

potidissima  ده است )شگزارش در تركيه ,Tunalier

برگان بر روی مواد استخراجی چوب سوزنی مطالعات (.2003
اختالفات عمودی مواد  ،درختان در ساقهنشان داده است كه 

در درختان كاج، باالترین  كهیطوربهوجود دارد،  استخراجی
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اسيدهای رزینی فقط در بخش چوب درون باال و پایين درصد 
 (.Holmbom, 1977) زمين یافته شده است

Vaysi (2013 با ) آلی بررسی و شناسایی تركيبات
كه دو تركيب  كرد گزارشموجود در چوب اقاقيا و ليلکی 

 دون ای دربنزن دی كربوكسيليک اسيد و رزورسينول  -2،1
 به با توجه رسد. به نظر میوجود داردمشترك  صورتبهگونه 

بنزن  -2،1( در اقاقيا و %74/19مقادیر باالی رزورسينول )
 از ، این تركيبات( در ليلکی%38/90دی كربوكسيليک اسيد )

 .ها باشندعوامل مهمی در دوام و مصرف این چوب
 

 ها د و روشموا
 های آزمونیتهیه نمونه

درخت برگ  لوگرميك 5حدود از  ،تحقيق نیانجام ا برای
 از منطقه شدهیآورجمعكاشت چنار و كاج الداریکا دست

 صورتبه یگرم 100 نمونه آزمونی 20تعداد  ،شهری تهران
 شد. هيتصادفی و جداگانه انتخاب و ته

 
 کیبات شیمیايیری ترگیاندازه

رگ ب چنار و برگگيری تركيبات شيميایی اندازه برای
-85 شماره ، ابتدا طبق آزمونكاشتدست كاج الداریکا

om- 257 T داستاندار TAPPI کها شستشو و خشبرگ 
 كاج الداریکا )پودر( برگ درخت چنار و آردگردید، سپس 

-)پودر( برگ نمونه با مخلوط كردن آرد .تهيه شد جداگانه

 از مجموعجی مواد استخرادرصد ، هرگونههای آزمونی 
 برای .دآم دستبهاستن  در محلول مواد استخراجی

آرد حاصل  ،جداسازی اجزاء شيميایی مواد استخراجی
مخلوط شدند. حاصل این اختالط  باهمارتفاع  مربوط به هر

كاج  چنار و چوب تهيه یک نمونه همگن از درواقع
آرد تهيه شده ابتدا  كهیطوربهكاشت بود. دست الداریکای

مش  با روی الک مانده برهای باقیمونه، سپس نالک شد
له روش سوكس با استفاده از در نتيجهگردید.  یآورجمع 80

كاج برگ چنار و  برگ مواد عصاره ،و حالل استن
شد جداگانه استخراج  صورتبهدست كاشت  الداریکای

(2011 ,Ashrafi، 2009 ,TAPPI ، ,SorakiBarzan and 

2002). 
 برگجداسازی و شناسايی اجزاء شیمیايی مواد استخراجی 

  کاشتکاج الداريكای دست چنار و
كاج برگ  چنار وبرگ  بعد از استخراج مواد عصاره

حالل حاوی مواد استخراجی را از  ،كاشتدست الداریکای
ازت از سطح ظرف تبخير كرده و  اثریبطریق عبور دادن گاز 

 استدرخت  آلی موجود دراز باقيمانده كه در واقع همان مواد 
دار كردن گام بعدی سایليل انجام آزمایش استفاده شد. برای

د، وبررسی در دستگاه گاز كروماتوگرافی ب برای آلیتركيبات 
 آلی تركيبات گرم از باقيمانده 003/0برای این منظور ميزان 

. سپس به ميزان شدای منتقل درون یک ویال شيشه به و توزین
)تری متيل سایليل( تری فلور  ميکروليتر واكنشگر بيس 90

( به نمونه تهيه شده اضافه شد. درب ویال BSTFAاستاميد )
و داخل  پيچيده آلومينيومیای را بسته و دور آن با فویل شيشه

 آب جلوگيرییونوليت قرار داده شد تا از فرورفتن ویال در 
ویال  BSTFA و آلیانجام واكنش بين مواد  برایشود. سپس 

ساعت قرار داده  1به مدت  С 70°ب ماری با آدرون حمام بن
توسط  آناليز برایها شد. بعد از گذشت این مدت، نمونه

سنجی جرمی دستگاه گروماتوگرافی گازی متصل به طيف
GC/MS لتون به ها توسط سرنگ هميآماده گردید. نمونه

تزریق شد. پس از تزریق  GC/MSدستگاه   Injetionبخش
(، شاخص TR) هابيترك بازداری زمان از استفاده با ها،نمونه
 نیا سهیو مقا یجرم في(، طkI) كواتز ایكواتس  یبازدار
های استاندارد یا با اطالعات موجود در با تركيب هامؤلفه

ای هنسبت به شناسایی تركيبكتابخانه دستگاه )جدول آدامز(، 
كاج الداریکای  برگ چنار وبرگ آلی  مواد دهندهليتشک

ثبت كروماتوگرام و طيف جرمی  برایكاشت اقدام شد. دست
ز محاسبه ضریب كوات برای. بودمورد نياز  زماندقيقه  30مدت 

های نرمال و فرمول بندی بازداری آلکاناز جدول زمان
 Vaysi, ،Hosseini & 2013 2019) ن استفاده شدآ همحاسب

, 2007et al. Hashemi،Meszaros et al., 2006  ،

Mirshokraei, 2002). 
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)rn t-rn+1) / ( t rnt-rxI = 100n+100 ( t 

(Mesaros at al., 2006) 
 

- I ضریب كواتز = -r n T زمان بازداری آلکان نرمال = 
- n های آلکان نرمال= تعداد كربن -rx  T  = زمان بازداری

 مجهول  هماد

های كواتز استخراج شده با جدول آدامز همچنين شاخص
 -كه به دو صورت الفبایی و صعودینحوی، بهداده شد تطبيق

 نزولی بودن ضرایب كواتز تنظيم شده است.
 

 : GCمشخصات دستگاه 
 /. ميليمتر 25متر و قطر  30به طول  HP – 5 MSنوع ستون:  -

 در دقيقه mm 1نوع گاز حامل: هليوم با سرعت  -
 GC :HP6890 Seriesمدل دستگاه  -
 MS :Hp 5973 Mass selectiveمدل دستگاه - 

Detector 
 oc 6 هر دقيقه یبه ازا oc 260-60دمایی: بين  یهبرنام -

 افزایش دما 
گاه -  كه در دستتتت نه برخورد  MSانرژی ذراتی  به نمو

 باشد.ولت میالکترون  70كنند می
 

 
 برگ چنار از گازی مواد استخراجی حاصل مکروماتوگرا -1 شكل

plane tree leaves Gas chromatogram of extractives from -Figure 1 

 
 نتايج

 كاج در این تحقيق ابتدا درصد مواد آلی برگ چنار و
 و آلی مواد مقادیر كهطوریگيری شد. بهالداریکا اندازه

 در برگ چنار و كاج الداریکا موجود شيميایی تركيبات
 گيریدرصد اندازه 4/14و  2/16ترتيب به كاشتدست

 رگدر ب موجود آلی مواد ميانگين نتایج نشان داد كه. گردید
برگ  در .است كاشتدست كاج الداریکا كمتر از برگ چنار

اسيد  دكانوئيک هگزا –nشد كه  شناسایی تركيب 20 چنار
 (، اكتا%05/18اسيد ) كربونيک -8-دكان (، هپتا28/24%)

 دی بنزن -1،2(، %62/6(، دكان )%1/14اسيد ) دكانوئيک
و ویتامين  (%17/4(، دودكان )%61/5اسيد ) كربوكسيليک

E (81/2%) و جدول  1هستند )شکل  از مهمترین تركيبات
شد كه  شناسایی تركيب 54 كاشتدست كاج برگ (. در1

 متيل -4(، %49/11ال ) -1-كاترین دی اكتا -15،12،9
 هگزا -n(، %65/9اینوسيتول ) (، موم%68/10مانوز )

( و %39/1(، ویتامين )%52/6اسيد ) دكانوئيک
( به عنوان مهمترین تركيبات شناسایی شدند 64/0فيتول)

تركيب دكان، دودكان،  6ن (. همچني2و جدول  2)شکل 
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 . باشندبرگ چنار و كاج الداریکا مشترك مینئوفيتادین، اكتادكانوئيک اسيد و تترا دكانوای كسان بين 
 

 چنار برگ از حاصل استخراجی مواد شده یيشناسا ترکیبات -1 جدول

  extractives from plane tree leavesIdentified compounds of  -Table 1 

 رديف
Row 

 شیمیايی  ترکیب
Chemical compound 

 (min) زمان بازداری

(min)Retention time  

 )%( درصد

Area (%) 

1 
 دكان

Decan 
630.10 62.6 

2 
 دو دكان

Dodecan 
118.17 17.4 

3 
 تترا دكان

Tetradecane 
629.22 68.2 

4 
 هگزا دكان

Hexadecane 
48727 71.1 

5 
 اكتا دكان

Octadecan 
834.31 66.0 

6 
 نئو فيتادین

Neophytadine 
655.32 20.1 

7 
n- هگزا دكانوئيک اسيد 

Hexadecanoic acid-n 
314.35 28.24 

8 
 هگزا دكانوئيک اسيد اتيل استر

Hexadecanoic acid ethyl ester 
728.35 24.3 

9 
 اكتا دكانوئيک اسيد -12،9

-9,12 Octadiecanoic acid 
419.38 97.3 

10 
 كربونيک اسيد -8-هپتا دكان

carbonic acid-8-Heptadecan 
529.38 05.18 

11 
 دياس کياكتا دكانوئ

Octadecanoic acid 
911.38 1.14 

12 
 تترا متيل هپتا دكان-4،8،12،16

tetramethyl heptadecane-4,8,12,16 
067/42 94.0 

13 
 ای كسانوئيک اسيد

Eicosanoic acid  
268.42 78.1 

14 
n- پنتا كسان 

sanocPenta -n 
299.44 78.1 

15 
 بنزن دی كربوكسيليک اسيد-2،1

benzene dicarboxylic acid-2 ,1 
1247.45 61.5 

16 
 دوكسانوئيک اسيد

Docosanoic acid 
418.45 70.1 

17 
 ای كسانوئيک اسيد

Eicosanoic acid 
701.47 54.2 

18 
 پنتان كتانتترا 

Contane Tetra pentane 
863.52 14.2 
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 کروماتوگرام گازی مواد استخراجی حاصل از برگ کاج الداريكا -2 شكل

Figure 2- Gas chromatogram of extractives from Elder pine tree leaves 

 

  کاشتدست یشده در مواد استخراجی حاصل از برگ کاج الداريكا یيشناسا باتیترک -2 جدول
Table 2- Identified compounds of extractives from Elder pine tree leaves 

 )%( درصد

Area (%) 

  (min)زمان بازداري
Retention time  

 تركيب شيميایی
Chemical compound 

 ردیف
Row 

 استيرن 6.781 0.81
 Styrene 

1 

 دو دكان 17.124 1.17
Dodecan 

2 

 تترا دكان 22.642 0.61
Tetradecane 

3 

 دودكانوئيک اسيد 26.982 0.64
 Dodecanoic acid 

4 

 متيل مانوز -4 30.851 10.68
 4-Methyl mannose 

5 

 تترادكانوئيک اسيد  31.290 2.22
Tetradecanoic acid 

6 

9.65 31.556 
 موم اینوسيتول

Inositol wax 
7 

 نئوفيتادئن 32.675 2.29

Neophytadiene 
8 

6.52 35.346 -n هگزا دكانوئيک اسيد 
n-Hexadecanoic acid 

9 

 فيتول  35.728 3.24
Phytol  

10 

 11 ال  -1-اكتادي كاترین -15،12،9 38.626 1.49



 267         3، شماره 37فصلنامه تحقيقات علوم چوب و كاغذ ایران، جلد 

 )%( درصد

Area (%) 

  (min)زمان بازداري
Retention time  

 تركيب شيميایی
Chemical compound 

 ردیف
Row 

15,12,9- Octade Catrien -1- oL  

 اكتا دكانوئيک اسيد 38.956 2.19
Octadecanoic acid 

12 

 آنتراسن دي متانول  -10،9 42.255 1.66
9, 10-anthracene dimethanol 

13 

 فينان ترین كربوكسيليک اسيد -1 43.665 3.53
1- Phenanthren carboxylic acid 

14 

 اي كسان 48.038 1.59
Eicosane 

15 

سيكلوالنوستان -19،9 48.238 1.18   
19,9-Cyclolanostan 

18 

 E ویتامين  57.987 1.39
Vitamin E 

19 

 

 بحث 
 واین تحقيق با هدف شناسایی و مقایسه اجزاء شيميایی 

 كاشتالداریکای دست كاجبرگ  و برگ چنار در موجودآلی 
 تركيبات و آلی تهران انجام شد. نتایج نشان داد كه مواد

-دست چنار برگ كاج الداریکا و برگ در موجود شيميایی

برگ  همچنين در .است درصد 4/14و  2/16ترتيب هب كاشت
اسيد  دكانوئيک هگزا -n كه شد شناسایی تركيب 20 چنار

 -1،2(، %05/18اسيد ) كربونيک -8-دكان (، هپتا28/24%)
 و (%17/4دكان ) (، دو%61/5اسيد ) كربوكسيليک دی بنزن

 اجك برگ هستند. در مهمترین تركيباتاز  E (81/2%) یتامينو
 دی اكتا -15،12،9 كه شد شناسایی تركيب 54 كاشتدست

 (، موم%68/10مانوز ) متيل -4 (،%49/11ال ) -1-كاترین
( به 64/0) ( و فيتول%39/1) (، ویتامين%65/9اینوسيتول )

 6همچنين . (3)شکل  باشندمیعنوان مهمترین تركيبات 
 و اكتادكانوئيک اسيد تركيب دكان، دودكان، نئوفيتادین،

تترادكانو ای كسان بين برگ چنار و كاج الداریکا مشترك 
 ،1968 هایسال در همکاران و Irwin ،در این ارتباط .هستند

 داغ آب طریق از صنوبر درختان پوست و برگ از 1971 و
 ادهاستف با مایع به مایع استخراج طریق از و خارج را آلی مواد

 اب كروماتوگرافی ستون از را شده جدا مواد ات،تاس اتيل از
 خارج آب با را ستون در شده جذب مواد و داده عبور آميدپلی

 هك كردند جداسازی را شده كریستاليته هایتركيب و كرده
 کولكات پيرو الکل، سالبسين، سالبسيل از: بودند عبارت

 تركيبات بازده كهطوریبه .اسيد اراكوماریک و اسيد سيناميک
به هم ماه از كمتر خيلی ربسپتام ماه هایبرگ در شده معرفی
 Torkman ،در این ارتباط .(,Torkman 1992آمد ) دست

 5( در بررسی خود بر روی مواد استخراجی پوست 1992)
گردو، بلوط، توسکا،  مانندبرگ ایران گونه از درختان پهن

ممرز و راش دریافت كه درصد كل مواد استخراجی پوست 
 7/16و  83/16، 9/17، 25/23، 8/29ترتيب این درختان به

، 3/26های مذكور را درصد بوده و ميزان تركيبات فنلی گونه
 كرددرصد گزارش  14 و 9/12، 6/13، 6/12، 2/21
(1991 Hossieni,). ها درصد زیادی آلکان نتایج نشان داد كه

 وستبرگ و پاز كل تركيبات غيرقطبی محلول در استن را در 
 ترین این تركيباتشوند. فراوانشامل میچنار  یكاج الداریکا

ركيبات توان تسنگين هستند كه می نسبتاًهای سبک تا آلکان
نام  مورددودكان، تترادكان، هگزادكان و اكتادكان را در این 

 برد. 
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 ( شناسايی شده در برگ چنار و کاج الداريكا2اسید )( و هگزادکانوئیک 1بنزن دی کر بوکسیلیک اسید ) -2و1ساختار  -3شكل 

Figure 3- The structure of 1, 2-benzene dicarboxylic acid (1), and hexadecanoic acid (2) identified in Elder 
pine and plane tree leaves 

 

مطالعات خود ( در 1977) Holmbomدر این ارتباط، 
برگان نشان داده است كه روی مواد استخراجی چوب سوزنی

 هتوان در ساقاختالفات عمودی مواد استخراجی را می
بيشترین درصد  كه در درختان كاجطوریدرختان یافت، به

اسيدهای رزینی فقط در بخش چوب درون باال و پایين ساقه 
در  .(Rahmani and Abdolkhani, 2010 ) یافته شده است

پنتادكانوئيک  مانند( تركيبات 2003) Tunalier ،این ارتباط
اسيد، هگزادكانویيک اسيد، اوليئک اسيد، لينولئيک اسيد، 

ایزوپروپيل فنول را به عنوان تركيبات  –pدكانوئيک اسيد و 
چوب درون، چوب برون، ریشه و  هاصلی حاصل از عصار

ده كرتركيه گزارش  در Juniperus potidissima ساقه گونه
 . (Vaysi, 2010) است
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Abstract 

     This study aimed to identify and compare the chemical components of organic matter in the 

leaves of the planted elder pine (Pinus eldarica) and sycamore (Platanus orientalis) tree using 

gas chromatography and mass spectrometry techniques. In this study, 20 samples from leaves of 

eldar pine and sycamore trees were randomly selected from the planted forest area of Tehran city. 

To prepare a homogenous sample (leaf flour), the leaves were thoroughly mixed and then the 

extractive was measured according to TAPPI standards. The results showed that the average of 

extractives in the leaves of the planted Elder pine and sycamore tree were 16.2 and 14.4%, 

respectively. In addition, the leaf flour was extracted with acetone. The remaining extractives 

were then added to the BSTFA reactor. Then, the samples were placed in heated Bath (70oC, 1h.), 

and were finally analyzed by GC/MS. The GC diagram (indicates the abundance and retention 

time of each compound) and calculation of quartz index, and Adams table were used to identify 

the compounds. The result showed that there were 20 compounds in the leaves of the plane tree 

that n-Hexadecanoic acid (24.28%), Heptadecan-8-carbonic acid(18.05%), Octadecanoic acid 

(14.1%), and E Vitamin (2.81%)  were the most important compounds. 45 compounds were 

identified in the leaves of the planted elder pine tree in which 9,12,15-Octadecatrien-1-ol 

(11.49%), 4-Methylmannose (10.68%), Mome Inositol(9.65%), and Phytol (0.64) were the most 

important compounds. Additionally, 5 combinations of Decan, Dodecan, Neophytadiene, and 

Octadecanoic acid were common between the leaves of planted elder pine and plane tree. 
 

Keywords: Eldar pine (Pinus eldarica) tree, Sicamore (Platanus orientalis)  tree, retention time 

and GC-MS. 
 


