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 2/3/85تاریخ دریافت نسخه نهایی             25/10/84تاریخ دریافت مقاله 

  پژوهشی-مجله علمی

  علوم کشاورزی
  1385) 4(دهم، شماره دوازسال 

  
  
  
  

  شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود در مواد 
 به روش 1استخراجی چوب درون گردو شمال ایران

  2 طیف سنجی جرمی-کروماتوگرافی گازی
 

 سیدخلیل حسینی هاشمی
 دانشجوی دوره دکتری، واحد علوم و تحقیقات تهران و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

 داود پارساپژوه
   علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهراناستاد گروه

 اله خادمی اسالم حبیب
  تحقیقات تهران استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ واحد علوم و

 سیداحمد میرشکرایی
  دانشیار گروه شیمی دانشگاه پیام نور

 امیر هومن حمصی
   گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ واحد علوم وتحقیقات تهراندانشیار

  
  کیدهچ

های چوبده صنعتی و پر ارزش  رود که درخت آن به صورت پراکنده یکی از گونه چوب گردو یکی از چوب های بادوام به شمار می
  استخراج مواد استخراجی چوب درون اینگونه طبق استاندارد. دهد را تشکیل می) جنگل رامسر(کشورمان، بخصوص شمال ایران 

 T 204-OS-76، میانگین درصد مواد استخراجی چوب درون گردو .  تولوئن به طریقه سوکسله انجام شد- ل اتانولبا استفاده از حال
در .  صورت گرفتGC/MSهای استخراج شده با استفاده از دستگاه  شناسایی ترکیبات شیمیایی در نمونه.  درصد تعیین گردید10

چوب درون  فراوان ترین ترکیب موجود در. جود دارند ترکیب شناسایی شد که با درصدهای متفاوتی در چوب درون و13مجموع 
.  درصد مشاهده شد57/44بود که به میزان ) گالیک اسید( )تری متیل سایلوکسی( تریس -  5، 4، 3گردو، بنزوییک اسید، 

ی متیل، تر)تری متیل سایلوکسی( - 2مهمترین اسیدهای آلی شناسایی شده دیگر در چوب درون این گونه شامل پروپانوییک اسید،
 سمی ترین ترکیبات شناسایی شده، ژوگلون. است) درصد06/2(، )تری متیل سایلوکسی( بیس- 4، 3، بنزوییک اسید، )درصد07/1(
  . بوده است) درصد81/5( دی متیل فنانترن - 7، 2 و) درصد 15/5(
  

ا قابلیت حفاظتی، گالیک اسید، گردو، مواد استخراجی، ترکیبات شیمیایی، ترکیبات فنولی، نفتوکینون ب :های کلیدی واژه
  پروپانوییک اسید

                                                            
1. Juglans Regia L. 
2. Gas Chromatography-Mass Spectroscopy 
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  ادمی اسالم، سیداحمد میرشکرایی، امیر هومن حمصیاله خ سیدخلیل حسینی هاشمی، داود پارساپژوه، حبیب  940

 قدمهم
است که بسته به رویشگاه به صورت درختان  گردو یکی از مهمترین گونه پهن برگ خزان کننده با چوب صنعتی بسیار با ارزش

ریشه درختان گردو محکم، . یدرو  متر و یا به صورت درختچه در برخی از نقاط ایران و اروپا می30 تا20نسبتاً بزرگ تقریبا به ارتفاع 
 متر و 1ای با عمق  استوار، عمیق و نسبتاً قطور و در ابتدا محوری است، به طوریکه از کاشت دانه گردو درسال اول گاهی ریشه

ساقه درختان گردوی خودروی جنگلی، بلند، مستقیم، کم و بیش نامنظم و .  سانتیمتر تولید می شود4بیشتر و به قطر بیش از 
انبوهی و فاصله درختان گردوی جنگلی در تشکیل ساقه نقش مهمی . ت رشد آنها بسته به عوامل ارثی و محیط متغیر استسرع
در پیری پوست آن . باشد پوست ساقه گردو در جوانی سبز مایل به قهوه ای یا مایل به خاکستری با عدسکهای سفید رنگ می. دارد

  . ]7[باشد به ای و با شیارهای نامنظم طولی، عمیق و تیره رنگ میسفید رنگ و در درختان بسیار مسن چوب پن
مانند ناحیه پونل بین بندر انزلی و اسالم، در ) حوزه خزر(های شمال ایران  درختان جنگلی گردوی معمولی در برخی از نقاط جنگل

 7 و 6های امامزاده زکریا در بخش  نگلهای چالمودی نکا، ج های گردشی ساری، جنگل چمستان نور، امامزاده عبداهللا آمل، جنگل
  .]7[ های تابستان نشین املش الهیجان، رامسر و غیره وجود دارد های تحت اختیار نکاچوب، الجین، جنگل جنگل

گونه گردو به دلیل چوب بسیار زیبا و با دوام، کاربردهای فراوانی در صنایع چوب از جمله روکش و نماسازی، تخته الیه سازی، 
ها، دکوراسیون،  سازی، داخل ساختمان سازی، نرده کاری، ساخت افزار موسیقی، مبل کاری، معرق کنده کاری،  فرزکاری، منبتخراطی،
  . ]1[سازی و غیره دارد سازی، مجسمه سازی، قفسه پارکت

گیاه کشی (لئوپاتی مواد شیمیایی سمی موجود در برگ، پوست، میوه، ریشه و چوب گردو تحت عنوان ژوگالندین به علت خاصیت آ
، کم و بیش دارای اثر گیاه کشی و بازدارندگی رویش گیاهان اطراف خود از جمله درختان سیب می )یا بازدارنده رویش گیاهان

  .]7[باشد
کلیه اندامهای درخت گردو دارای ترکیبات ارزشمندی است که حتی از بعضی ازآنها در ) استخراجی(همچنین مواد عصاره ای 

در نهایت، شناسایی این مواد استخراجی، . ای با ارزش، سموم حشره کش و ضدآفات و بیماری هامی توان استفاده کردساخت داروه
  .راهی برای دستیابی به اطالعات بنیادی و ارزشمند برای محققین محسوب می گردد
  . تلف مورد مطالعه قرار گیردهای مخ بنابراین، با توجه به اهمیت چوب گردو، ضروری است که به طور شایسته از دیدگاه

ترکیبات . شناخت ساختار شیمیایی ترکیبات موجود در چوب، پوست، میوه، ریشه و برگ درختان گردو باید مورد توجه قرار گیرد
دهند که در  موجود در چوب، بخش اندکی از ساختار اصلی چوب را با نام مواد استخراجی در حفرات و منافذ سلولی تشکیل می

ای آلی با قطبیت متوسط انحالل پذیرند و گاهی اوقات به عنوان ترکیبات نامحلول در آب، اصطالح رزین چوب را به خود ه حالل
  .  ]5[اختصاص می دهند

میزان مواد استخراجی موجود در اندام های مختلف درخت گردو بخشی از ساختار ژنتیکی چوب است، به طور ویژه در چوب گردو، 
شود و به همین دلیل  ارانشیمی، چوب برون حاوی این مواد، طی فرآیند بیوسنتزی به چوب درون تبدیل میهای پ با مرگ سلول

  .های مختلف درخت وجود دارد ای بین میزان مواد استخراجی اندام تفاوت قابل مالحظه
ش این چوب شده است، شامل نتایج تحقیقات گذشته نشان می دهد که ترکیبات فنولی موجود در چوب گردوکه سبب باال بردن ارز

باشند که شناسایی و جداسازی این  های هیدرولیز شونده و فالونوییدها می ، تانن) نفتوکینون- 4و1 هیدروکسی، - 5(ژوگلون 
  .]10[کند ترکیبات کمک بسیار مهمی را به صنایع مختلف چوب و صنعت داروسازی می

چون مواد . گیرد راجی، روشهای کروماتوگرافی مورد استفاده قرار میبرای جداسازی و تشخیص ترکیبات اختصاصی در مواد استخ
 یک (GC/MS) طیف سنجی جرمی - استخراجی، عمدتاً از ترکیباتی با وزن مولکولی پائین تشکیل شده، کروماتوگرافی گازی

  .]6[آید آل به شمار می تکنیک ایده
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 941  طیف سنجی جرمی -شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود در مواد استخراجی چوب درون گردو شمال ایران به روش کروماتوگرافی گازی     

ی، این روش را به روشی بسیار موثر وکارآمد در آنالیز و تعیین قدرت تفکیک باالی ستونهای مویین در سیستم کروماتوگرافی گاز
  .  ]6[مقدار نسبی ترکیبات پیچیده مواد استخراجی تبدیل کرده است

به این منظور از . به منظور اطمینان از اندازه گیری های کمی، مشتق سازی ترکیبات در روش کروماتوگرافی گازی الزامی است
برای سایلیل دارکردن کامل الکل های ترپنی، استرول ها ) تری متیل سایلیل (  بیس – N ،Oده نظیر واکنشگرهای سایلیل دارکنن
 .]6[و فنول ها استفاده می شود

اسیدهای رزینی و اسیدهای چرب موجود در مواد استخراجی چوب با سرعت مناسب با واکنشگرهای مذکور سایلیل دار شده و به 
به دلیل پایداری اندک ترکیبات . ده تبدیل و در دستگاه کروماتوگرافی گازی از هم جدا می شوندخوبی به استرهای سایلیل دار ش

  . ]17[ صورت گیرد(GC/MS) ساعت قبل از آنالیز با 24سایلیل دار شده، ضروری است که عمل سایلیل دارکردن،
زایی، فعالیت  فالونوییدها دارای خاصیت حساسیت ترکیبات فنولی موجود در چوب گردو نظیر کینونها، تاننهای هیدرولیز شونده و 

نوری، خاصیت آلئوپاتی، ضد اکسایش، ضد التهاب، ضد حساسیت و ضد ویروسی می باشند و به طور طبیعی ضرری برای 
  .]11،10[زیست و انسان ندارند محیط

اما . متر مورد توجه محقیقین بوده استهای جنگلی از جمله گردو در ایران ک طبق مطالعات انجام شده، تجزیه شیمیایی چوب گونه
دانشمندان خارجی در رابطه با تجزیه شیمیایی چوب، پوست، میوه و برگ درختان، مطالعات متعددی را انجام داده اندکه به طور 

  .مختصر به بعضی از این مطالعات، در ذیل اشاره خواهد شد
گونه از درختان پهن برگ ایران نظیر گردو، بلوط، توسکا، ممرز و در بررسی خود روی مواد استخراجی پوست پنج ) 1372(ترکمن 

 درصد بوده و میزان 7/16 و83/16، 9/17، 25/23، 8/29راش دریافت که درصد کل مواد استخراجی پوست این درختان به ترتیب 
همچنین در این گونه . اده است درصد گزارش د14 و9/12، 6/13، 6/12، 2/21، 3/26ترکیبات فنولی گونه های مذکور را به ترتیب 

  .]3[ ها، اسیدهای چرب بنزوییک اسید، اولئیک اسید و لیگنوسریک اسید شناسایی شد
طی مطالعاتی که روی آنالیز شیمیایی چوب و پوست گونه های راش و صنوبر انجام داد، به این نتیجه ) 1381(عبداهللا پورتراضی نیا 

ستخراجی محلول در حالل آلی و محلول در آب، لیگنین و هولوسلولز کاهش می یابد و بین رسید که با افزایش سن درختان، مواد ا
سن درخت صنوبر و میزان مواد استخراجی آن رابطه مشخصی وجود ندارد و مواد استخراجی محلول در حالل آلی چوب و پوست 

  .]8[د درصد گزارش داده ش60/30 و 3/8، 08/17، 47/7درختان راش و صنوبر به ترتیب 
مواد استخراجی  چوب و پوست گونه راش جنگلهای شمال ایران را مورد آنالیز شیمیایی قرار داده و ) 1384(خضرایی و میرشکرایی 

 ترکیب به طور مشترک در چوب و پوست این گونه با درصدهای متفاوت 10 ترکیب شناسایی شده، 24دریافتند که به طور کلی از
 درصد و در پوست 38/32ترکیب موجود در مخلوط، پروپیل هیدروسینامات بودکه در چوب به میزان ترین  وجود دارند و فراوان

این ترکیب در بیوسنتز سیناپیل الکل که پیش ترکیب اصلی لیگنین پهن برگان می باشد، نقش مهمی .  درصد مشاهده شد39/19
  .]4[بر عهده دارد

 درصد 78/0 درصد در چوب و 28/1(پوست درخت راش، پالمیتیک اسید همچنین، مهمترین اسیدهای شناسایی شده در چوب و 
 7 و 6 دی هیدروکسی، – 5 و 4و )  درصد در پوست31/0(، استئاریک اسید ) درصد در چوب39/2(، لیگنوسریک اسید )در پوست

  .]4[مشاهده شد)  درصد فقط در پوست59/0( دی متوکسی فالون که از ترکیبات فنولی است –
 9/13بنزن را برای پوست گردوی آمریکایی، –، بازده مواد عصاره ای محلول در حالل اتانول]13به نقل از منبع [1982سال در1استلر

  . درصد گزارش کرد2/5درصد و برای پوست کاج سفید 

                                                            
1. Steller 
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  ادمی اسالم، سیداحمد میرشکرایی، امیر هومن حمصیاله خ سیدخلیل حسینی هاشمی، داود پارساپژوه، حبیب  942

یکای شمالی، ، در طی بررسی روی اجزای شیمیایی پنج گونه چوبی فراوان موجود در آمر)1985 (1الدین هارون و پیترالوسکی جالل
های کاج سفید، کاج قرمز، گردوی آمریکایی، بلوط قرمز و افرای قندی، بیشترین مواد عصاره ای و سوبرین را در عصاره  از بین گونه

 بنزن گزارش دادند و بیشترین بازده هولوسلولز را در پوست افرای قرمز و بیشترین - پوست گردوی آمریکایی محلول در حالل اتانول
  .]13[آروماتیکی و لیگنین را در کاج سفید مشاهده کردندترکیبات 

اتانول، کلروفرم، –های چربی دوست سبوس برنج را که با استفاده از پنج حالل تولوئن مواد شیمیایی عصاره) 2001( و همکاران 2ضیا
 و پنج دسته اصلی از لیپیدها، شامل اترنفت، دی کلرومتان و هگزان به طریقه سوکسله به دست آورده بودند، مورد مطالعه قرار دادند

   .های چربی دوست موجود شناسایی کردند ها را در عصاره گلیسریدها و موم ها، تری اسیدهای چرب آزاد، اسیدهای رزینی، استرول
نفت و های چربی دوست توسط اتر ای و بیشترین مقدار از عصاره همچنین آنها گزارش دادند که کمترین بازده از کل مواد عصاره

اتانول برعکس این حالت مشاهده شده است و اجزای غیرلیپیدی نظیر - که در حالل تولوئن هگزان استخراج شد در حالی
کلرومتان  های چربی دوست در حالل کلروفرم و دی مقادیر عصاره. اند ها استخراج شده های با جرم مولکولی کم و نمک کربوهیدرات

  .]17[به طور متوسط مشاهده شده است
- تحقیقاتی را روی اجزای شیمیایی مواد استخراجی چوب و پوست بلوط محلی ترکیه با استفاده از حالل اتانول) 2001 (3باالبان

بنزن، اتانول و سیکلوهگزان به روش سوکسله انجام داد و نشان داد که مواد استخراجی حاصل از چوب و پوست محلول در 
مواد صابونی شونده عمدتاً شامل استر اسیدهای چرب و . گردد نده و مواد خنثی تقسیم میسیکلوهگزان به دو بخش مواد صابونی شو

ترپنی مانند ایزومرهای اورسنوییک اسید بوده اندکه به مقدار زیادی در  های اشباع شده آنها و بعضی از اسیدهای تری هومولوگ
 .]9[اند دی جزء ترکیبات خنثی بودههای غیر استرویی ها و ترپن پوست وجود دارند، در صورتی که استرول

، ترکیباتی نظیر پنتا دکانوئیک اسید، هگزادکانوئیک اسید، اولئیک اسید، لیگنولئیک اسید، دکانوئیک )2003( و همکاران 4تانالیر
اقه گونه  ایزوپروپیل فنول را به عنوان اجزای اصلی موجود در روغن حاصل از عصاره چوب درون، چوب برون، ریشه و س- pاسید و 

Juniperus foetidissima15[اند  در ترکیه گزارش داده[.  
  

  ها مواد و روش
های پارانشیمی بیشتر از مواد استخراجی الیاف چوب است و اختالف زیادی نیز در  با توجه به اینکه مواد استخراجی موجود در سلول

های نمونه گیری بسته به اهداف آنالیز و مواد مورد آنالیز های مختلف چوبی از لحاظ مواد مذکور وجود دارد، بنابراین روش بافت
 - ASTM  D1107، طبق استاندارد )بابران رامسر(  ساله شمال کشور37در این تحقیق چوب درون گونه گردو . تعیین خواهد شد

  . به صورت آرد چوب مورد استفاده قرار گرفتT 204- OS -76   و96
، آنالیز و شناسایی ترکیبات )گیری عصاره(ستخراجی حاصل از چوب درون گردو شامل استخراج در این تحقیق، هدف آنالیز مواد ا

  .باشد می
  
   استخراج -1

 سانتیمتر مکعب به 1000 -  427تولوئن به نسبت حجمی - های اتانول های آرد چوب با استفاده از مخلوط حالل استخراج از نمونه
رکیبات فنولی موجود در چوب درون گونه گردو توسط اتانول و ترکیبات چربی دوست در این تحقیق، ت. طریق سوکسله انجام گرفت

  .]12[، توسط تولوئن استخراج گردید)لیپوفیلیک(
                                                            
1. Harun, Jalaludden & Labosky, Peter 
2. Xiao, B. 
3. Balaban 
4. Tunalier 
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 ساعت انجام گرفت و پس از انحالل کامل مواد 8 تا 6به مدت T 204- OS-76 در این مطالعه، عمل استخراج طبق استاندارد 
مواد باقیمانده .  تحت شرایط فشار و دمای کم حالل گیری شد(Evaporator) تبخیر کننده استخراجی، محلول حاصل در دستگاه

  .موجود در ته بالن به ظرف نمونه منتقل شده و سپس توسط گاز بی اثر ازت، بقیه حالل تبخیر گردید
  
  : شناسایی ترکیبات-2

 میکرولیتر 30به دست آمده را به همراه ) شکلماده روغنی (گرم از عصاره   میلی1برای شناسایی مواد استخراجی، حدود 
 میکرولیتر پیریدین مخلوط شد و در لوله آزمایش دربسته به مدت یک ساعت در 15حدود   وTMCS1 + %BSTFAواکنشگر

 با مشخصات زیر GC/MSپس از سرد شدن، نمونه به دستگاه .  درجه سانتیگراد قرار داده شد70حمام بن ماری با درجه حرارت
  .]6[ق گردیدتزری

   میلیمتر 25/0 متر و قطر داخلی 30 به طول MS5-HP نوع ستون - 
   میلی لیتر در دقیقه1 نوع گاز حامل، هلیوم با سرعت - 
 درجه سانتی گراد افزایش دما شناسایی طیف های جرمی از 6 درجه سانتیگراد، به ازای هر دقیقه، 260 تا 60 برنامه دمایی بین - 

 ومنابع کتابخانه ای که به صورت الکترونی و یا  GC/MSهای پایه موجود در بانک اطالعاتی رایانه دستگاه طریق مقایسه با طیف 
  . ]14[به صورت چاپ شده روی کاغذ در دسترس هستند، انجام شد

 
  نتایج

  : ترکیبات شیمیایی شناسایی شده در عصاره چوب درون گردو
، )1(همچنین، در جدول . دهد شده از آرد چوب درون درخت گردو را نشان مینمونه استخراج GC/MS ، کروماتوگرام )1(نمودار

 .اطالعات به دست آمده در مورد ترکیبات موجود در این عصاره گردآوری شده است
 

  
 گردو  کروماتوگرام گازی نمونه استخراج شده از چوب درون-1نمودار 
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  )به صورت مشتقات سایلیل دار شده(دو  ترکیبات شناسایی شده در عصاره چوب درون درخت گر-1جدول
  (%)سطح زیر پیک   )دقیقه(زمان بازداری  وزن مولکولی  نام ترکیب  دیف

  57/44  72/24  458  ) گالیک اسید) (تری متیل سایلوکسی(تریس -5، 4، 3بنزوییک اسید،  1

  81/5  99/19  591   دی متیل فنانترن-7،2  2
3    α- 28/5  69/5  136  پینن  
  15/5  02/6  174  ژوگلون  4
5  D-،پنتاکیس -6، 5، 4، 3، 2 گلوکز– O-) 4  94/23  435  )تری متیل سایلیل  
  TMS  395  37/21  26/3 -5زایلیتول   6

  40/2  34/13  293   تترامتیل      -8، 8، 3، 2 ،دی سایالنونان-8، 2- دی اکسا-7،3  7

  15/2  81/17  320   تترامتیل-9،9،2،2 دی سایالدکان ،-9، 2-دی اکسا-8، 3  8
  06/2  67/22  437  )تری متیل سایلوکسی( بیس -4،3بنزوییک اسید،   9
  59/1  50/9  314   دی سایالنونان-8، 2-دی اکسا-7،3  10
  33/1  66/10  191  )فنیل متوکسی(سایالن، تری متیل  11
  07/1  69/8  219  ، تری متیل)تری متیل سایلوکسی (-2پروپانوییک اسید،  12

13   D- ،پنتاکیس -6، 5، 4، 3، 1 فروکتوز   
O-) تری متیل سایلیل   (  

437  78/22  
  

79/0  
  

  
های  مربوط به ترکیبات فنولی حفاظتی از نوع تانن%) 57/44(نشان داده شده، باالترین میزان ترکیبات ) 2(به طوری که در نمودار

از . باشد  فروکتوز می- D دهای ساده از نوعمربوط به قن%) 79/0( باشد و کمترین میزان آن می) گالیک اسید(هیدرولیز شونده 
به طور . باشد می%) 81/5(  دی متیل فنانترن- 7،2 و%) 15/5( ترکیبات فنولی سمی و حفاظتی مورد نظر در این تحقیق، ژوگلون

  .     درصد از ترکیبات شیمیایی موجود در مواد استخراجی گردو استخراج و مورد شناسایی قرار گرفت80کلی حدودا 
 

 
   میزان ترکیبات شیمیایی موجود در مواد استخراجی چوب درون گردو-2نمودار
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  بحث و نتیجه گیری 
ترکیبات شناسایی شده چوب درون گردو بخشی جزء ترکیبات فنولی، بخشی جزء مواد چربی دوست و بخشی  این تحقیق، از در

  . ترکیب در چوب درون این گونه مشاهده شده است13در مجموع . هستند) قندها(دوست  جزء مواد آب
) گالیک اسید( )تری متیل سایلوکسی(تریس  - 5، 4، 3 ترین ترکیب شناسایی شده، از تانن هیدرولیز شونده بنزوییک اسید، عمده

این .  شده است و در این تحقیق توسط حالل اتانول استخراج]10[شود های قطبی مانند آب حل می بوده است که براحتی در حالل
  .ترکیب احتماال در مسیر بیوسنتز سیناپیل الکل تشکیل شده است

، )درصد 07/1(متیل،  تری) تری متیل سایلوکسی (- 2 چوب درون گردو، شامل پروپانوییک اسید، اسیدهای چرب شناسایی شده در
  .هستند) درصد 06/2(تری متیل سایلوکسی، (  بیس- 4، 3بنزوییک اسید، 

، سایالن، تری ) درصد59/1( دی سایالنونان،- 8، 2- دی اکسا- 7،3مهم دیگر شناسایی شده در چوب درون گردو، از ترکیبات 
 دی -8، 3،) درصد40/2( تترامتیل، - 8، 8، 3، 2 دی سایالنونان، - 8، 2-  دی اکسا- 7، 3، ) درصد33/1(، )فنیل متوکسی(متیل
  .  ، را می توان نام برد) درصد15/2( تترامتیل، - 9، 9، 2، 2 دی سایالدکان،- 9، 2- اکسا

، )درصد TMS ،)29/3 - 5دار شده، زایلیتول  از ترکیبات قندی شناسایی شده موجود در چوب درون گردو به صورت مشتق سایلیل
-6، 5، 4، 3، 2 گلوکز، - D و )درصد79/0(، )تری متیل سایلیل (- O- پنتاکیس- 6، 5، 4، 3، 1  فروکتوز،- Dاز مونوساکارید ساده، 

  ..مشاهده شده است، که به سختی در حالل اتانول حل شده است) درصد 4(، )تری متیل سایلیل (- O-نتاکیسپ
که به علت )  درصد81/5( دی متیل فنانترن - 7، 2و)  درصد15/5(ترین ترکیبات فنولی و حلقوی شناسایی شده، ژوگلون  از سمی

این ترکیبات . شوند های غیر قطبی مانند بنزن و تولوئن حل می حاللهای قطبی مانند الکل و استن و  حالل ساختار خاص خود در
در پوست و چوب درون درختان، خواص ضد قارچی دارند و در رنگ چوب نیز سهیم هستند و درخت را در برابر حمالت میکروبی 

  ). 1شکل. (]12،2[ کنند محافظت می

                                            
5-Hydroxy-1, 4-Naphtoquinone                                                    2, 7-Dimethyle Phenanthrene 

  

 
 

3, 4, 5-trihydroxy benzoic acid  
  

  ) نفتوکینون -4 و 1 هیدروکسی، -5(، ژوگلون )سمت چپ، باال(  دی متیل فنانترن-7، 2 -1 شکل
  پایین)گالیک اسید( تری هیدروکسی بنزوییک اسید-5، 4، 3 و) سمت راست، باال(
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Abstract 
Walnut wood (Juglans regia L.) is numerate one of durable woods which is formed to disperse trees 
figure, one of industry woody species and valueable our country, specially in north of Iran (Ramsar’s 
forest). extraction of heartwood extractives this species were done on basis T204-OS-76 standard by 
soxhlet extraction using ethanol/toluene solvent. The percent average of walnut heartwood extractives, 
was determined ten percent. Identification of chemical compounds in the extractives samples were done 
by using GC/MS technique. Generally, thirteen compounds were indentified which there is with different 
percent in heartwood. The most abundant compound indentified in heartwood of walnut species  was 
benzoic acid, 3,4,5- tris (trimethylsiloxy) (Gallic acid) amounting to 44.57%. The most important 
identified organic acids in heartwood of this species were propanoic acid, 2-(trimethylsiloxy), trimethyl 
(1.07%), benzoic acid, 3,4-bis (trimethylsiloxy) (2.06%). The most toxic identified compounds, was 
Juglone (5.15%) and 2,7- dimethyle phenanthrene (5.81%). 
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