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 It has been a long time since aromatic plants and aromatic materials have been used in 

perfumery.Therefore, production of perfume flask had become noticeable among craftsmen and artists. 

The use of plants and other aromatic substances in perfumery has been possible by obtaining their 

essential oils. The production of perfumes are mainly derived from plants such as roses, cloves and 

saffron, incense and sandalwood and plant gums. Amber, musk and Azfar were also taken from some 

animals such as Gazelle and Amber fish. Perfume flasks are little containers made by a variety of 

different materials that have been shaped or embellished by standard technology and ornaments of their 

historical period. Glass has been one of the most favorite materials to make a perfume flask through the 

time. This research gives a brief overview of the history of perfumery, from the Achaemenid era to the 

first centuries of the Islamic era. Then it analyzes remained materials inside the five glass containers, 

which are considered to be perfume bottles, from the Parthian period to the first centuries of the Islamic 

era. These glass perfume bottles are kept in the Glassware and Ceramic Museum of Iran currently.  

This analysis has been done by Coupled gas chromatography with mass spectrometer in the gas 

chromatography laboratory of Research Institute of Medicinal Plants and Drugs, Shahid Beheshti 

University. The main composition which has been detected and identified are waxes, cholesterol, and 

natural fatty acids. Due to its sensitivity, speed, versatility, and ability to identify traces of compounds in 

a mixture, the GC-MS technique's application is a brilliant method for archaeological organic chemistry 

and can be applied to analyse any substance containing volatile organic compounds expected. In two 

samples of our collection, residual perfumes were extracted.For this test, the containers were first washed 

with n-hexane solvent and the solution was transferred into the sampling dishes for transfer to the 

laboratory. On the day of sampling, the objects were selected from the samples which were photographed. 

Then, through a Pasteur pipette, about 2 ml of n-hexane was placed in the dishes and the material was 

washed by rotating and the extract transferred into the pipette and prepared for the analysis by 

evaporating of hexane. It should be noted that n-hexane solvent has no destructive effect on the objects 

and because of its high volatility, immediately it will be disappeared completely and there is no trace of it 

in the container.Gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS) is a powerful tool for 

separation and identification of natural and chemical materials. In this method, after the initial 

preparation, the components of a mixture are injected into the device through a special syringe in the 

amount of half a microliter of the tested solution. The materials are separated based on the difference 

between the boiling point and interaction with the chromatographic column, will be entered into the 

Ionization Mass Spectrometry source, because of generating powerful electric and magnetic fields, the 

mixture’s components will be identified quantitatively and qualitatively based on their electrical charge to 

mass ratio (m/z). For this analysis, 1 to 3 mg of the sample was taken and 1 ml of KOH hydroalcoholic 

solution (potash alcohol) was added and then subjected to alkaline hydrolysis at 60 ° C for 3 hours. After 
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hydrolysis, the neutral organic components were extracted with n-hexane. Then, according to the internal 

standard, injection of the solution was analyzed in GC-MS. It was then interpreted based on comparisons 

of components and reference materials with library items and mass spectrum. In order to identify the type 

of fatty acid compositions, GC-MS equipped with a DB-5 column with a length of 30 m and an inner 

diameter of 0.25 mm and a thin layer thickness of 0.25 μm was used. The oven temperature was increased 

from 60 °C to 250 °C at velocity of 5 °C/min and was kept at 250 °C for 10 minutes. Helium carrier gas 

with a flow rate of 1.1 ml/min was used and 70-eV electrons was used for ionization and a mass range 

was from 43 to 456 amu. In order to analyze the essential oil using gas chromatography coupled with 

mass spectrometry, the components were identified. The components and compounds were identified by 

the use of various parameters such as retention time (RT) and retention index (RI), study of mass 

spectrum and comparing the spectrum with standard compounds and basic data in the GC-MS database 

by Xcalibur Software. The relative percentage of each components of the essential oil was obtained 

according to the area under the curve in the GC. Based on the chromatogram table, the following results 

were obtained:Sample 1 (Table 1, Figure 1), the perfume flasks from the Arsacid era: the most important 

compounds identified in container No. 1 including the paraffin compounds, cholesterol (animal-based 

oils), vegetable oils, and fatty acids and waxes. Also, an important substance in the solution obtained 

from washing was flavonoid. It is a polyphenolic substance which is found in the extract obtained from 

the petals and pollen of plants. Sample 2 (Table 2, Figure 2), a semi-thin blue glass container, probably 

from the Arsacid era: the most important components identified include an essential oil, wax and fatty 

acid. Sample 3 (Table 3, Figure 3), a thin glass container probably from the Sassanid era: the most 

important compounds identified include fatty acids such as palmitic acid, stearic acid and linoleic acid. 

Such materials indicate that this container has been in contact with vegetable-base oils and 80% of the 

substances identified in this container are fatty acids. Sample 4 (Table 4, Figure 4), a semi-thin glass 

container from the first centuries of the Islamic period: there are only paraffin materials such as wax and 

beeswax and do not contain any fatty acids. The most important substance in this sample is natural 

linalool, which is classified as a perfume. Example 5 (Table 5, Figure 5), the perfume flask with base 

from the first centuries of the Islamic period: the most important compounds identified are plant-based 

fatty acids, paraffin compounds or waxes, and phthalate compounds.According to the tests performed in 

two case studies (samples No. 2 and 4), aromatic substances and essential oils are present in the identified 

compounds. It shows that natural perfumes and essential oils can actually stay in the glass and the 

adsorption of glass is very high for keep of such materials. Except for sample No. 4, other samples 

contain a variety of fatty acids and proved that such glasses were used as preservative objects. Wax can 

be seen in all samples. Fats have been identified in various forms such as cholesterol (animal base oil), 

palmitic acids (plant base fats) and paraffinic substances. 

 

Keywords: GC-MS, material analysis, perfume bottle, Parthian period, Sassanid period, first centuries of 

Islamic period 
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های نخست ای از دورة اشکانی تا سدههای شیشهناسایی مواد باقیمانده در عطردانش

 (GC-MS) یجرم سنج فیط با شده کوپل یگاز یکروماتوگراف روش به دورة اسالمی
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 20/03/1400؛ تاریخ پذیرش: 21/09/1397 تاریخ دریافت:

 چکیده
تولید عطردان نیز مورد توجه صنعتگران و هنرمندان  اند و در نتیجه از دیرباز گیاهان و سایر مواد معطر در عطرسازي کاربرد داشته

است. مواد به کار رفته در   آنها، مقدور بوده  هیعطرماهاي  روغن  گرفتن با  کاربرد گیاهان و سایر مواد معطر در عطرسازيبوده است. 

هاي گیاهی و همچنین از برخی ، عود و صندل و صمغ سرخ، میخک و زعفران تولید مواد عطري، بیشتر از گیاهانی نظیر گل

که براي نگهداري این محصوالت به کار هایی  عطردانشده است. عنبر، عنبر و مُشک و اظفار گرفته می جانورانی چون آهو و ماهی

ساخت و تزئینات رایج در هر دوره اشکال و تزئینات  يفناور بنا براند که هاي گوناگون بوده،  ظروف کوچکی از جنساند رفته می

ت. در این هایی بوده اساند. همواره شیشه یکی از مواد مورد عالقه براي تولید چنین عطردان متفاوت و متنوعی به خود گرفته

هاي نخست دوران اسالمی، به پیشینة عطرسازي و کاربرد عطردان از دورة هخامنشی تا سده دربارةنوشتار پس از شرحی اجمالی 

هاي هاي اشکانی تا سدهشوند، از دورهاي که از نظر ظاهري عطردان محسوب میتحلیل مواد باقیمانده درون پنج ظرف شیشه

هاي ایران پرداخته شده است.  بدین منظور این پنج عطردان، با ها و سفالینهدر مخزن موزة آبگینهنخست دوران اسالمی موجود 

در آزمایشگاه کروماتوگرافی گازي پژوهشکده  GC-MS)) یجرم سنج طیفاستفاده از روش کروماتوگرافی گازي کوپل شده با 

 عمدتاًدر این اشیا  مانده باقیقرار گرفتند. آثار مواد طبیعی  حلیلوت تجزیهمورد داروئی دانشگاه شهید بهشتی  هیمواد اولگیاهان و 

اند. همچنین در دو نمونه مشخصاً بقایاي مواد عطري نیز ترکیبات حاوي اسیدهاي چرب، کلسترول و وکس شناسایی شده

 شناسایی گردید.

  ي نخست دورة اسالمیهادورة اشکانی، دوره ساسانی، سدهعطردان، تحلیل مواد،  GC-MS:های کلیدیواژه

 مقدمه .1

ربه تج  و سایر مواد معطر  گیاهان  خوش  از بوي  استفاده  هاي گوناگونی را براي بشر راه  تاکنون  باستان  از دوران

خود و در  ییخوشبوو براي   کرده هیتهچون عطر و روغن خوشبو   گوناگون  اشکال  بهو این مواد خوشبو را    کرده

. کاربرد گیاهان و سایر مواد معطر در  برده است به کارشکل عطرافشانی و بخورسوزي  به مراسم آئینی

از  بیشترتولید مواد عطري، در است. مواد به کار رفته   آنها، مقدور بوده  هیعطرما هاي روغن  با گرفتن  عطرسازي

ی چون جانوراناز برخی  و همچنینهاي گیاهی عود و صندل و صمغ،  سرخ، میخک و زعفران ی نظیر گلگیاهان

 (.285، 282-283، 271: 1391، گر شهیش) شده استاظفار گرفته میو  عنبر، عنبر و مُشک آهو و ماهی
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در میان مردم و  تاکنوناز دیرباز  ،مواد معطر هايشناسی بسیاري از کاربردمدارک مکتوب و باستانمتون و 

سرزمین ایران نیز قابل توجه است که در اینجا به شرح  شمرد. در این میان مدارکی از میاقوام مختلف را بر

 شده است.هاي نخست دورة اسالمی پرداخته کوتاهی پیرامون پیشینه عطرسازي از دوران هخامنشی تا سده

  هايمحدود به نوشته  هخامنشی  ، در دوران و آرایشی  مواد عطري  ها و از روغن  استفاده  درباره  مکتوب  مدارک

، از عطر یا گالب گل سرخ به عنوان عطري ایرانی که م 1است. از جمله پلینی در سدة   یونانی  اننویسندگ

کنند تا دارد که ایرانیان خود را با این عطر خیس میاند سخن گفته و ابراز میسازندگان آن فقط ایرانیان بوده

  به  ایران  از فتح  اند و تنها پس شناخته را نمیعطر   یونانیان  که  بودمعتقد   بوي چرک بدن با آن دفع شود. پلینی

  عطر در میان  صندوق  یکاز  توان می اي شیشهاز میان آثار ارزشمند  .اند شدهآشنا   با آن  اسکندر مقدونی  دست

؛ 284-283، 276: 1391گر، شیشه) ، نام بردمتجاوز در آمد  یونانیان  تملک  او به  در اردوگاهکه   سوم  داریوش  دارایی

Forbes,1965,vol.3,27)گوید که می  سخن  صغیر، از بزرگانی  ، در دربار کورش م . پ 430ـ  355،  . گزنفون  

  صورت  به  خراج  در گرفتن  ایرانی  هاي ملکه»افزاید  اند و می زده می  آنها روغن  به  اند که داشته  اي ویژه  آرایشگران

دارد  ابراز می  سوم  دربار داریوش  در وصف  . آتنئوس«کنند می  روي ، زیاده غلوبم  از شهرهاي  آرایشی  هاي روغن

در   که « سلطنتی  روغن»  و دستورالعمل  افراد خود داشت  در میان «عطرساز»یا  «پز مرهم»نفر   چهل  وي  که

: 1391گر،شیشه) داشت   رسید، بسیار رواج می  یر مناطقو سا  یونان  به  از ایران  موقع  آن

. ملکه و زنان درباري هخامنشی، قبل از این که به دیدار (60: 1380ویسهوفر،  ؛Forbes,1965,vol.3, 27؛ 284

کردند. پادشاهان و نجیب زادگان ایرانی به انواع عطریات و  شاه بروند، از لوازم آرایش و عطر استفاده می

از  همسرانشانهایشان و نیز درباریان آنان و  شاهان و ملکهمعطر، عالقه و توجه فراوان داشته و پاد يها هیعطرما

 ,Sanders) کردند هاي معطر گوناگون براي خوشبو و براق کردن موي سر استفاده می عطرها و روغن

وي پیش از آنکه  یکی از همسران خشایارشا آمده است، (Esther)در شرح احوال استر  که چنان .(1991:144

 دیگر تدهین شد ي خوشبوکنندهشود، به مدت چند ماه با روغن مرمکی و با مواد  به عنوان ملکه انتخاب

(Megillat Esther, Chapter II:12).  دهد که عطر نه تنها امروز بلکه در اعصار  می شواهد تاریخی نشان

 .(Fox, 2010: 39)اند  گذشته نیز بهایی گزاف داشته و تنها قشر خاصی از ایرانیان توان استفاده از آن را داشته

کند که  ( یاد میLabyzosبه نام لبی زوس ) بها گران العاده فوقیونانی از عطري  نگار خیتار( Deinonدینون )

-از مدارک باستان. (Lenfant,2009: 335-341)رفت  ق.م( به کار می 465براي آرایش موهاي خشایارشا )

رد. براي مثال در ة جغرافیایی دولت هخامنشی پی ببه کاربرد عطر در گستر توان می همچنین  ،شناسی متعدد

  نیز مستخدمینی  برجسته  در نقوش  ، بلکهاست  آمده  به دستعطر   ویژه  سنگی  تنها ظروف جمشید نه  تخت

، 1342اشمیت، ) شده باشندپر   با گالب  است  ممکن احتماالًدارند که   دست  هایی به عطردان  اند که شده  حجاري

  و تأسیس  ابریشم  معروف  جاده  بازگشایی (.148A، Schmidt, 1957, vol.2, pl.65, nos.1, 12، 149لواح ، ا1ج 

و   شرق  میان  گسترده  از تجارت  در این دوره، نشان  هندوستان  به  دریایی  راه  ، از جمله بازرگانی  تازه  هاي راه

  در سراسر جهان  دوران  آن  در مهم  سایر کاالهاي  ها، عطر و هرا  . از این(181ـ  184: 1342ز، )دوبوادارد   غرب

هاي دوران اشکانی در گسترة جغرافیایی این دولت، . از بسیاري از کاوشگاه(284: 1391گر،  )شیشهدرگذر بود 

از عطر   شاهد استفاده  اند که بهترینبه دست آمده  هاي گوناگون چون سفال و شیشه،ظروف کوچکی از جنس

  ها، مناسب بودن این ظروف را براياز آن  برخی  و تزئینات  ، شکل و آرایشی هستند. کوچکی  معطر  هاي و روغن
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ي  هاي زیرزمینی گورستان صالح داود مربوط به دورهدهند. براي مثال از آرامگاه نشان می  مواد عطري

 12اند که ارتفاع آنها از پیدا شده داراشکانی/الیمائی در خوزستان، تعداد معدودي ظرف از سفال لعاب

-311: 1391رهبر، )اند هاي کوچک با دو دسته هستند و عطردان پنداشته شدهکند و تنگ متر تجاوز نمی سانتی

هاي مکشوفه از این مات نیز در یکی از استودان هاي از یک عطردان از جنس شیش. قطعه(28، تصویر 310

 (.304:1391رهبر، است )گورستان گزارش شده 

 " عطریات  راه»و   امتداد داشت  و حضرموت  عربستان  تا جنوب  سوریه  که از سواحل  رو قدیمی کاروان  راه

شناسی از ارتباط تجاري شد، در دورة ساسانی مورد منازعة دو دولت ایران و روم بود. مدارک باستان می  نامیده

اي ساخت حلب در سوریه پیدا بگرام تولیدات شیشه دولت ساسانی با شمال هندوستان حکایت دارند. در

  ساسانی،  دوران از(. 354ـ  355: 1367پیگولووسکایا، دهد )اند که روابط تجاري شرق و غرب را نشان میشده

 مواد  تجارت  اشکانیان روزگار  چون نیز  دوره  این در.  است  باقینیز  عطر و  آرایشی مواد کاربرد از  شواهدي

  چین  به  ایران دربار  هدایاي از.  داشته است وجود  چین با  ایران  طریق از یاو   ایران از خوشبو  گیاهان و  یآرایش

 ، واتسن ؛91 :3  ج ،1373 یارشاطر،)  است  بودهو عطري  خوشبو مواد ، ایرانی  هیأت  یک سفر  ضمن  م 455  سال در

 و خسروپرویز  بارهدر  داستانی  پهلوي  متن در شد. می  تهیه خوشبو  يها گل از  ایرانی  عطرهاي ،(663 :3  ج ،1373

  بوي  به  آغشته  کاغذهاي  نامه  نوشتن  براي  حتی  که بود،  حدي تا عطر  به خسروپرویز  عالقه،  است  آمده  غالمش

  اعراب  دست  به  که  کسري  ایوان در  سوم یزدگرد  خزاین  میان در. داد می  ترجیح  پوست بر را  زعفران و  گالب

  شده رهابها همراه با ظروف زرین و سیمین و اشیاء گران «لطیف  عطریات»از  پر « شده مُهر  سبدهاي» افتاد،

(. گذشته از متون پهلوي چون بندهش 619-622 ،655 ـ 656 :1372 ، سن  کریستن ؛284-285: 1391گر، شیشهبود )

ویژه اشعار فردوسی آفرینش جهان یاد شده است، منابع دوران اسالمی به که در آن از مواد خوشبو در ضمن

هاي (. یافته285: 1391گر، شیشهاست )براي شناخت انواع عطریات دورة ساسانی، بسیار مفید  در شاهنامه

هاي تل دهند. براي مثال کاوششناسی کاربرد عطر در گسترة جغرافیایی دولت ساسانی را نشان میباستان

 از آغاز دورة ساسانی ايرودان در غرب کرکوک، تعداد نسبتاً زیادي ظروف کوچک شیشهاحوز در شمال میانم

ها با توجه به تزئینات تراش هاي گورستان این محوطه ارائه کرده است که بسیاري از آنرا در میان گورنهاده

 ,Negro-Ponzi, 1968-69:293).اندي بودهعطرمواد اند، احتماالً حاوي ها افزودهکه به ظرافت و زیبایی آن

338-347, figs. 155-156, nos.38-53)  
آن   از مراکز اصلی تهیه  شیراز یکی  و فیروزآباد در جنوب  هداشت  نیز معروفیت  اسالمی  در دوران  ایران  گالب

عطر و   بود و انواع  ایران  جنوب  مرکز تجارت  سیراف  اسالمی  اولیه  هاي (. در سده314، 1337،  لسترنج) ه استبود

  شد. همچنین می  فرستاده  جهان  سایر مناطق  بندر به  این  شد و از طریق آنجا وارد می  و مواد معطر به  ادویه

،  باره  . در این است  شده بندر صادر می  همین  شد نیز از طریق تولید می  ایران  در داخل  که  مشابهی  کاالهاي

اي در دورة اسالمی بسیار هاي سفالی و شیشهاند. استفاده از عطردان گفته  سخن  اسالمی  دوران  اکثر متون

ظروف هاي نخست دوران اسالمی، نیشابور است که مهم در سده يها کاوشگاهعمومیت داشته است. یکی از 

 ,Kroger).اندان داشتهکاربرد عطرد ها ممکن استاند که بسیاري از آناي در آن به دست آمدهشیشه متعدد

1995: 61-72, nos.54-57, 60-88)  
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محسوب  آرایشی ژهیوها و ظروفی که به عنوان ظروف عطردانعطرسازي و کاربرد با وجود پیشینه غنی از 

جامعی براي اثبات وجود مواد معطر درون این ظروف صورت نگرفته است.  پژوهش تاکنون متأسفانه ،اندشده

قرار گرفت. از آن جمله در  مورد توجه تألیفاتیاي کتابخانه صورت بهمرتبط با موضوع جهت بررسی سوابق 

( ناپل، ایتالیا) یپمپئمکشوفه از محوطة باستانی  اي شیشهبقایاي آلی درون یک بطري  2008 اي در سال مقاله

با نتایج  بررسی شد و GC-MS يها فنی جرم مستقیم( و سنج طیف) FT-IR ،DE-MS با استفاده از روش

داشته  یو بهداشتدر تولید مواد آرایشی  يمؤثرآشکار شد که مواد ارگانیک  نقش  برده نام يها روشآماري از 

  (Ribechini et al, 2008: 556).است

ی جرمی مواد آلی در سنج طیف»ماریا پرال و همکارش از دانشگاه پیزاي ایتالیا در کتاب  2009سال  رد

 وتحلیل تجزیهی جرمی را براي سنج طیفمبتنی بر  يها فناستفاده از  برک مرور کلی ی «یشناس باستانهنر و 

ی جرمی را سنج طیف يها فندهند و اصول اساسی همراه با  ارائه می یشناس باستاننر و مواد مواد آلی در ه

توانند  می ها فندهد که چگونه این  نشان می يریگ نمونهلعات موردي و دهند. در این کتاب با مطا نشان می

و نحوه تولید مواد مورد استفاده قرار گیرند. مسئله کلیدي جستجو براي اثر انگشت  منشأ براي نشان دادن

-مورد استفاده در گذشته را آشکار کند. یکی دیگر از روش يها يآور فنو  ها فنمواد آلی است که ممکن است 

فرهنگی است که براي حفاظت از آنها بسیار مهم آثار  دهنده لیتشکهاي مطالعه، فرایندهاي تجزیه مواد 

 دهد یمشیمیایی و تحلیلی در تحقیقات بر روي مواد هنري و فرهنگی نشان  يها روشاولیه  يکاربردهااست.

 دهند یمکه تحقیقات علمی یک ابزار ضروري براي کسب اطالعات در مورد مواد که یک اثر هنري را تشکیل 

در  اي است که از جمله مواد ارگانیک باقیمانده شناخت اجزاي ثانویه، ها روشن ای يکاربردهاو از جمله  است

لیلی  1370. در سال (Colombini & Modugno, 2009: xi-xiiشود ) ظروف سرامیکی و شیشه یافت می

تعدادي از ظروف کوچک موجود در موزه ملی ایران مربوط به دوران اسالمی را در پژوهشکده شرکت نیاکان 

ظروف کوچک  گونه نیاو مشخص کرد که همه  همورد آزمایش قرار داد «اشعه ایکس»با آزمایش نفت 

 کوچکی در ارتباط با مواد آزمایشگاهی و دارویی و آرایشی هستند يها شهیشعطردان نیستند بلکه  اي شیشه

اي که کوچک شیشه از مواد باقیمانده درون چند ظرف يبردار نمونهبا  در این پژوهش .(196، 1376نیاکان، )

 روش به GC-MSروش تشخیصی  با استفاده ازحاوي مواد معطر یا آرایشی باشند،  شد یماحتمال داده 

 اي شیشهجهت آزمایش مواد باقیمانده داخل این ظروف ی جرم سنج طیف با شده کوپل يگاز یکروماتوگراف

 . ند و مورد بررسی قرار گرفتندانتخاب گردید

 روش بررسی .2

روش بررسی  عنوان بهگرافی گازي اس اندک مدارک موجود روش کروماتواي بر اس ش مطالعات کتابخانهدر بخ

در  ،ها وجود داشتکه امکان دسترسی به آن ییها نمونهبراي مطالعات آزمایشگاهی، بهترین انتخاب گردید. 

 هیمواد اول و اهانیگ پژوهشکدهو آزمایشگاه کروماتوگرافی گازي  ایران یافت شدند يها نهیسفالموزه آبگینه و 

براي انتخاب ظروف با مطالعه ها در نظر گرفته شد. ی دانشگاه شهید بهشتی نیز براي انجام آزمایشداروئ

مطالعاتی موزه آبگینه برگزیده  يها نمونهشد از میان  ف که به اصطالح عطردان نامیده میظر 5تطبیقی تعداد 

بودند. بر اساس  نخست دوره اسالمی يها سدهي اشکانی، ساسانی و ها مربوط به دورهشد. ظروف انتخابی 

مواد باقیمانده در  يریگ نمونهبا متخصصین آزمایشگاه، بهترین روش براي آمده و مشورت  به عملتحقیقات 
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جهت انتقال  يبردار نمونههگزان و انتقال محلول به داخل ظروف  -ظروف، شستشوي داخل ظروف با حالل ان

هگزان توسط آزمایشگاه در اختیار -ابتدا مقداري محلول ان يریگ نمونهبراي  گاه تشخیص داده شد.به آزمایش

پیپت  لهیوس بهابتدا اشیا از بین آثار مطالعاتی انتخاب و عکاسی شدند. سپس  يریگ نمونهقرار گرفت. در روز 

و با حرکت دورانی مواد  فتگر یمهگزان داخل ظروف قرار  -( از محلول انیس یس 2حدود پاستور مقداري )

تا براي آزمایش به  ریخته شدپیپت پاستور به داخل سمپلرها  لهیوس بهداخل ظروف را شستشو داده و دوباره 

 لیبه دلندارد و  آثاراثر تخریبی بر روي  گونه چیههگزان -آزمایشگاه منتقل شود. الزم به ذکر است محلول ان

کروماتوگرافی  دستگاه ماند. اثري از آن در ظرف باقی نمی نیتر کوچکرفته و  از بین کامالًفراریت باال بالفاصله 

در این روش، . استیک ابزار پر قدرت در جداسازي و شناسایی مواد طبیعی و شیمیایی  GC-MSگازي یا 

 اولیه مقدار نیم میکرولیتر از محلول مورد آزمایش با سرنگ مخصوص به يساز آمادهپس از اجزاي یک مخلوط 

ن مخصوص کروماتوگرافی و بر همکنش با ستو جوش نقطهمواد بر اساس اختالف  .گردد یمدستگاه تزریق 

 واسطه بهگردد و سپس  جرمی می سنج طیف ستگاهدیزاسیون یونوارد منبع  تبه شدو  گردد جداسازي می

ي مخلوط بر اساس هاي الکتریکی و مغناطیسی پر قدرت، اقدام به شناسایی کمی و کیفی اجزا تولید میدان

نمونه برداشته و با اضافه  mg 3تا  1مقدار در این راستا  .گردد آنها می (M/Z) نسبت بار الکتریکی به جرم

ساعت تحت  3براي مدت  هیپادرجه سانتی  60در  ،KOH)الکل پتاس(  محلول هیدروالکلی تریل یلیم 1کردن 

هگزان استخراج شدند. سپس -آلی که خنثی بودند با ان هیدرولیز قلیایی قرار گرفت. پس از هیدرولیز، اجزاي

 سپس بر اساس ؛ ومورد تجزیه تحلیل قرار گرفت GC-MSداخلی تزریق محلول در دستگاه  دطبق استاندار

براي شناسایی نوع  .پرداخته شدو طیف جرمی به تفسیر  يا کتابخانهترکیبات و مواد مرجع، با موارد  مقایسه

به  DB-5سنج جرمی مجهز به ستون  از دستگاه گاز کروماتوگرافی کوپل شده با طیف ترکیبات اسیدهاي چرب

 60میکرومتر استفاده شد. دماي آون از  25/0نازک   متر و ضخامت الیه میلی 25/0و قطر داخلی  متر 30طول 

 10و به مدت  گراد بر دقیقه افزایش یافت درجه سانتی 5گراد با سرعت  درجه سانتی 250گراد تا  درجه سانتی

لیتر بر دقیقه  میلی 1/1داشته شد. از گاز حامل هلیوم با سرعت جریان  گراد نگه درجه سانتی 250دقیقه در 

براي  استفاده گردید. 456تا  43جرمی از ولت و ناحیه  الکترون 70استفاده شد و از انرژي یونیزاسیون 

سنجی جرمی، ترکیبات  ماتوگرافی گازي با طیفبا استفاده از روش کوپل شده کرو عطرمایهوتحلیل  تجزیه

دهنده مورد شناسایی قرار گرفتند. شناسایی ترکیبات با استفاده از پارامترهاي مختلف از قبیل زمان  تشکیل

هاي استاندارد  ها با ترکیب هاي جرمی و مقایسه این طیف (، مطالعه طیفRI( و شاخص بازداري )RTبازداري )

درصد نسبی  .صورت گرفت Xcaliburافزار  توسط نرم GC-MSبانک اطالعاتی در  موجودپایه و اطالعات 

 آمد. به دست GCبا توجه به سطح زیر منحنی آن در کروماتوگرام  عطرمایهدهنده  هرکدام از ترکیبات تشکیل

 ها دادهتحلیل بحث و  -3
 :1 ةنمونه شمار -1-3

 روش بهکه  است متر یسانت 7.8و ارتفاع  2.9قطر با  سبز، رنگ به یفیق گردن عطردان( 1 شکلاین ظرف )

 يجا از نشان که ظرف کف یفرورفتگ به توان می آن يظاهر يها یژگیو از. است شده ساخته آزاد دهیدم
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 نیا .است يعمود قیعم يفشار یبرآمدگ و یفرورفتگ هفت ايدار آن بدنه نیهمچن. نمود اشاره دارد رهیواگ

  ست.متعلق به دوران اشکانی ا اثر
 

شده در  ییشناسا باتیترک ترین مهم ،(1جدول ) 1نمونه  کروماتوگرام آمده از به دستجدول بر اساس 

و  یاهیگ يها روغن(، یوانیح يها هیپابا  ی)روغن یمواد کلسترول ،ینیپاراف باتیترک شامل یکظرف شماره 

که از شستشوي این ظرف  مهم موجود در محلول حاصل از موادیکی  نیهمچنوکس هستند.  چرب و دیاس

از  حاصلعصاره  در فنلی این ماده پلی است (Flavonoid)ترکیب فالونوئیدي قرار گرفت  ییشناسامورد 

 ییایمیش ساختارهاي به هست مربوط آنها ترین مهم باتیترک نیا نیب از .شود یافت می اهانیگرده گگلبرگ و 

 :لیذ

این  ،است چرب دیاس ینوع C18H34O2 ییایمیش فرمول با : پالمتیک اسید یا هگزادکانوئیک1 ةیک شمارپ

 دهنده لیتشکاد این ماده از نظر وجود در طبیعت یکی از مو. است چرب دیاس و دسته مواد آلی به متعلق ماده

 .است شده افتی محلول نیدر ا% 0.86 چرب دیاس نیا از و استپایه گیاهی  يها روغن
 

 ب الف

10 

1 

7 

2 

 1ظرف شماره  از رسوبحاصل  محلولزیحاصل از آال GC-MS(  ب: کروماتوگرام گاننگارند از)عکس  نه،یآبگ موزه عطردان،: الف  1شکل 
Figureure. 1A: The perfume bottle, Glassware & Ceramic Museum of Iran (Photo by the authors)  

1B: The chromatogram of solution resulted from sediments in the glass container no.1 analysied by GC-MS 

6 

 1ةشمار های نمونه در نهشتهشده  ییشناسا باتیترک 1جدول 
Table 1: The chemical composition of solution extracted from sediment of the glass container  no.1 

 

 No Components Retention time Retention index Composition (%) 

1 hexadecanoic acid 14-methyl mettyl ester 26.32 1918 0.86 

2 octadecenoic acid methyl ester 30.08 2119 0.89 

3 - (unknown component) 31.3 2185 1.37 

4 peseudo phytol 33.19 2295 22.99 

5 ethanol 2-(octadecycloxy) 33.86 2357 2.96 

6 4,6-Cholesstadien-3-ol 34.46 2406 5.74 

7 Cholestrol, myristate 35.33 2447 9 

8 pentacosane 36.62 2513 12.26 

9 2methyl-pentacosane 36.86 2534 33.6 

10 7,3',4'-trimethoxy-Quercetin 37.09 2554 10.32 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#query=C17H34O2
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 عیما ب،یترک نیا يظاهر شکل؛ است C19H38O2  ییایمیفرمول ش با یچرب دیاس کیاولئ دیسا: 2 ةپیک شمار

 و جانوران از ياریدر بس راشباعیغ وندیپ کی با چرب دیاس نیا. است يا قهوه به لیما ای کمرنگ زرد یروغن

 دهنده لیتشکاصلی  یکی از مواد ؛ واست شده مشتق تونیز نام از کیاولئ شود یم افتی یاهیگ يها روغن

 .است شده افتی محلولاین  در% 0.89چرب  دیاس نیاز ا باشد روغن زیتون می

 ها (cholestane) ناکلست از مشتقات O44H27C ییایمیش فرمول با ol-3-Cholesstadien-4,6 :6 ةشمار پیک

 به مولکول باشد، داشته وجود دوگانه وندیپ دو اگر. باشند یم و دو پیوند اولفینی هچهار حلق يدارا هستند

 . شده است افتی محلولاین  در %5.74(یوانیح هیپاروغن ) کلسترول نیا .شود یم شناخته «نیکلستاد» عنوان

 ها یچرب دسته از و یستیز  يها مولکول  ازی کی C41H72O2یی ایمیفرمول ش با کلسترول: 7 ةپیک شمار

این  در% 9ماده  نیا ازهم وجود دارد.  خون در و و از مواد مهم غشا است یچرب یکلسترول نوعاست.  (دهایپیل)

  .است شده افتی محلول

است  یاهیگهاي  بافتحاصل از  يدنوئیفالو C15H10O7 ییایمیبا فرمول ش نیکوئرست: مشتق10 ةپیک شمار

 ای ها شراب ،ییغذا يها مکمل در. شود یم افتی ها دانه و ها گلبرگ، ها برگ جات،یسبز ها، وهیم شتریکه در ب

 .است شده افتی محلول این در% 3210. بیترک نیا از .گردد استفاده آن از شود یم هم غذاها

 یبادام يا بدنه با  شده یصدف ،یآب رنگ به شفاف نازک، مهین شهیش از( 2شکل )  یظرف :2 ةنمونه شمار -2-3

تراش مشاهده  کی يظرف جا هندارد و ت ییستایپهن که ا يا دهانهو  کیو گردن بار یکتاب pشکل به 

ه و محل دآزاد ساخته ش دهیظرف به روش دم نیا .است 1.1و قطر دهانه  3.1ارتفاع  1.3قطر بدنه  .شود یم

 آمده از به دستاس جدول بر اس .رسد یم به دوره اشکانی احتماالًآن ذکر شده و قدمت  رانیآن ا شیدایپ

 ب الف 

2 

  2ظرف شماره  از رسوبحاصل  محلول زیحاصل از آنال GC-MS(  ب: کروماتوگرام گاننگارند از)عکس  نه،یآبگ موزه عطردان،: الف   2شکل 
Figure 2A: The perfume bottle, Glassware & Ceramic Museum of Iran (Photo by the authors)  

2B: The chromatogram of solution resulted from sediments in the glass container no.2 analysied by GC-MS 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D8%AA%DA%A9%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%88%D9%84
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 چرب دیاس و وکس ،عطرمایهیک ترکیب  شده شناسایی باتیترک ترین مهم(، 2جدول ) 2 ةکروماتوگرام نمون

 :لیذ ییایمیبه ساختار شترکیب مربوط است  ترین مهم باتیترک نیا نی. از باست

 افتی طبیعی هاي طرمایهعاکثر  در کارن. دلتااست C10H16 ییایمیش فرمول با دلتاکارن: 2 ةشمار کیپ

 يا دو حلقه مونوترپن کی Δ-3-careneیا  Carene. است طبیعی دهنده طعم و عطر کی کارن ترکیب. شود یم

 تواند یم ها روغن و ها یچرب با اما ست،ین آب در محلولماده  نیا. است تند و نیریش يبو يدارا Carene. است

 شود یم دهید ماده نیا از ها هیعطرما شتریب در.است شده افتی محلولاین در % 4.08ماده  نیاز ا .شود مخلوط

 .دارد کاج وهیم به هیشب ییبو و

و قطر دهانه  2.7، ارتفاع 1به قطر بدنه  رنگ یبنازک، شفاف  شهیاز ش( 3شکل ) یظرف :3 ةشمار ۀنمون -3-3

شود.  یدو طرف ظرف مشاهده مخط قالب در  يجا که یفیشکل دهانه ق يا استوانه يا بدنهبا  متر یسانت 1.1

 ةبه دور احتماالًآن و قدمت  رانیآن ا شیدای. محل پاست دهدر قالب ساخته ش دهیظرف به  روش دم نیا

 .رسد یمی ساسان

 2رهشما نمونه  یها نهشتهدر شده  ییشناسا باتیترک 2جدول 
Table 2: The chemical composition of solution extracted from sediment of the glass container  no.2 

 

 

 

No Components Retention time Retention index Composition (%) 

1 decane 5.01 1000 40.89 

2 delta-3-carene 6.28 1015 2.45 

3 undecane 7.16 1098 3.09 

4 dodecane 9.6 1199 4.62 

5 2-methyl-dodecane 11.62 1245 2.52 

6 tridecane 12.17 1301 2.15 

7 2,3,5,8-tetramethyl-decane 12.79 1335 1.51 

8 tetradecane 14.65 1400 1.39 

9 4,6-dimethyl dodecane 16.16 1459 1.84 

10 - (unknown component) 16.84 1487 3.72 

11 2,6-11-trimethyldodecane 16.97 1492 9.85 

12 2,6,10,15-tetramethyl-hexadecane 17.06 1497 1.91 

13 2,6,11,15-tetramethyl-hexadecane 18.03 1538 5.16 

14 - (unknown component) 19.4 1592 1.85 

15 phytane 20.19 1631 1.41 

16 - (unknown component) 21.64 1697 3.95 

17 - (unknown component) 21.76 1702 1.12 

18 2,6,10,15-tetramethyl-heptadecane 21.84 1706 7.07 

19 2,6,11,15-tetramethyl-heptadecane 22.77 1752 1.8 

20 2,6,11,14-tetramethyl-heptadecane 26.23 1922 1.72 

 



 33 / 1400 بهار ،1 ةشمار ،13 ةدور ،شناسیمطالعات باستان

اسیدهاي شده  شناسایی باتیترک ترین مهم(، 3جدول ) 3 ةکروماتوگرام نمون آمده از به دستبر اساس جدول 

این هست  دهنده نشان کامالًباشند. این مواد  ستئاریک اسید و لینولیئک اسید میچرب نظیر پالمیتیک اسید، ا

مواد شناسایی شده در محلول درصد  80مقدار و  بوده استپایه گیاهی  يها روغنماس با که این ظرف در ت

 ساختارهايدرصد مربوط هست به  نیشتریب باتیترک نیا نی. از باست حاصل از این ظرف اسیدهاي چرب

 :لیذ ییایمیش
 

 از .است چرب دیاس و دهنده طعم ،عطر کی 2O30H15Cبا فرمول شیمیایی  methyl myristate: 5 ةشمار کیپ

 .است شده افتی محلولاین  در %2.46چرب  دیاس نیا

 هر دو مشتقاتی از پالمتیک اسید هستند که در نمونه شماره یک هم وجود داشت و :7و  6 ةشمار کیپ

 سون هگزا دکانیک  %5.10و % پالمتیک اسید 34.60از گیاهان هستند. در این محلول  شده گرفته يدهایاس

 .است شده افتی

 به. شود یم افتی اهانیگ در نولئاتیل نولیم. است C19H34O2 ییایمیش فرمول با نولئاتیل: 9 ةشمار کیپ

آن  مشتقات و کینولیل دیاس خانواده به متعلق نولئاتیل نولیم. شود یم استفاده دهنده طعم عنصر عنوان

 .است شده افتی محلولاین  در% 11.50 چرب دیاس نیاز ا .است

 در% 17.41 دیاس نیا از .است چرب دیاس کی C18H33O2 ییایمیش فرمول بااولئیک اسید : 10 ةشمار کیپ

 .است شده افتی محلولاین 

 ب  

5 

7 

9 

10 

 الف

 3 ةظرف شمار از رسوبحاصل  محلولزیحاصل از آنال GC-MS(  ب: کروماتوگرام گاننگارند از)عکس  نه،یآبگ ةموز عطردان،: الف   3شکل 
Figure 3A: The perfume bottle, Glassware & Ceramic Museum of Iran (Photo by the authors)  

3B: The chromatogram of solution resulted from sediments in the glass container no.3 analysied by GC-MS 

 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#query=C15H30O2
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، کاکائو و خکیم گل در استارات لیمت است. C18H36O2 ییایمیش فرمول با استئاریک اسید: 11 ةشمار کیپ

 چرب دیاس نیا از است. ریتخمدر فرایند  مؤثرو  يمغذ مواد و کننده ضدعفونی عامل. شود می افتی کدو تخم

 .شده است افتی محلولاین  در 7.21%

No Components 
Retention 

time 

Retention 

index 

Composition 

(%) 

1 decane 5.01 1001 12.92 

2 tetradecane 14.67 1395 3.66 

3 2,4-di-tert-buthyl-phenol 17.64 1521 1.96 

4 heptadecane 21.84 1706 0.71 

5 methyl myristate 22.25 1726 2.46 

6 7-hexadecanoic acid methyl ester 25.87 1907 5.10 

7 methyl palmiate 26.33 1927 34.60 

8 
Methyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-

hydroxyphenyl)propionate 
26.69 1960 2.47 

9 linoleic acid methyl ester 29.52 2070 11.50 

10 methyl oleate 29.62 2077 17.41 

11 Stearic acid methyl ester 30.11 2095 7.21 

 

قطر ابعاد با و  کمرنگ سبز رنگ به شفاف نازک، مهین شهیش از (4شکل ) ظرفاین  :4 ةشمار ۀنمون -4-3

 به توان می آن يظاهر يها یژگیو از .است شده ساخته متر سانتی 105و قطر دهانه  3.9ارتفاع  2.2بدنه 

 قسمت در که کیگردن بلند و بار با يکرو اي بدنه  يردان داراطع یشکل اثر اشاره نمود. از نظر نشد یصدف

 دهآزاد ساخته ش دهیروش دمظرف به  نیشود. ا یمشاهده م رهیواگ يکف آن جا و در شود یمگشاد  اي دهانه

 .رسد یم یاسالم ةدور نخست يها سده به آن قدمت واست  رانیا اثر شیدایمحل پ و
 

 ب   الف

2 

 4  ةظرف شمار از رسوبحاصل  محلول زیحاصل از آنال GC-MS(  ب: کروماتوگرام گاننگارند از)عکس  نه،یآبگ ةموز عطردان،: الف   4شکل 
Figure 4A: The perfume bottle, Glassware & Ceramic Museum of Iran (Photo by the authors)  

4B: The chromatogram of solution resulted from sediments in the glass container no.4 analysied by GC-MS 
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مثل وکس  ینینمونه فقط مواد پاراف نیا در(، 4جدول ) 4نمونه  از کروماتوگرامده آم به دستبر اساس جدول 

 نمونه نیا در آمده به دستمهم از جمله مواد  .است چرب دیاس هرگونه فاقد و آمده به دست  زنبورعسلموم 

 .شود می يبند دستهکه جزء مواد عطري  است نالولیلترکیب طبیعی 

 
 

 ها، وهیم شتریدر ب کهاست  ییایمیش بیترک کی O18H10C ییایمیش فرمول با نالولیل: 2 ةپیک شمار

 از ياریبس در که است ها ترپنمونو ی از دستهعیطب ماده کی نالولیل شود یم افتیها  ها و دانه برگ جات،یسبز

 در%  8.61 ماده نیا از هستند. ریدلپذ طعم و عطر داري آنها اکثر ،شود می یافت اي هیادو اهانیگ و ها گل

 از یاهانیگکه به طور عمده  هستند نالولیل يدارا اهانیگونه از گ 200از  شیب.است شده افتی حاصل محلول

همچون توس و  یدرختان نی، گل رز و مرکبات همچننی، دارچزیشنیگ تخم و شنیآو اسطوخودوس، جمله

 آرایشی و محصوالت از درصد 80 تا 60 درماده معطر   کی عنوان بههستند.  نالولیل يریمقاد يدارا ها قارچ

 .شود می استفاده ونیلوس و شامپو نده،یشو مواد صابون، انندم کننده پاک مواد و عطر ی،بهداشت

 ریخم هقحل و سبز هیپا و یآب رنگ به شفاف نازک، شهیش ،(5شکل دار ) هیپا عطردان: 5 ةشمار ۀنمون -5-3

و قطر دهانه  5، ارتفاع 1.8قطر بدنه . است شده ضافها ظرف دورگردن که يا روزهیف یآب رنگ به اي شیشه

 یکم دهانه کینزد که يا خمره اي بدنه يدارا و شده ساخته آزاد دهیدم روش به ظرف نیا. است 1.4ظرف 

 يانتها به گرید ظرف از اي شیشه زائده صورت به ظرف هیپا. است شده ساخته الهیپ فرم به دهانه و شده جمع

 4ةشمار  ۀنمون یها نهشتهدر شده  ییشناسا باتیترک 3جدول 
Table 4: The chemical composition of solution extracted from sediment of the glass container  no.4 

 

 
Table 2: The chemical composition of solution extracted from sediment of the glass container  no.1 

 

 

No Components Retention time Retention index 
Composition 

(%) 

1 decane 5.04 1000 39.18 

2 linalool 6.32 1081 8.61 

3 undecane 7.19 1101 6.58 

4 dodecane 9.62 1202 3.4 

5 tridecane 11.64 1209 2.81 

6 2,3,5,8-tetramethyl-decane 12.81 1320 3.68 

7 pentacosane 16.98 1498 9.34 

8 2,6,11-trimethyldodecane 18.04 1538 5.79 

9 phytane 21.85 1706 9.39 

10 eicosane 22.77 1790 3.76 

11 docosane 26.23 1895 3.26 

12 2,6-11,15-tetramethyl-hexacosane 27.06 1970 4.18 
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 5شماره  نمونه یها نهشتهدر شده  ییشناسا باتیترک 4جدول 
Table 5: The chemical composition of solution extracted from sediment of the glass container  no.5 

 

 No Components Retention time Retention index Composition (%) 

1 methyl palmitate 26.36 1920 6.84 

2 Dioctyl phthalate 29.37 2074 17.48 

3 mono (2-ethylhexyl) phthalate 29.51 2088 6.53 

4 9-Octadecenoic acid (Z)-, methyl ester 29.66 2096 7.25 

5 octadecanoic acid methyl ester 30.11 2121 2.24 

6 docosane 31.77 2212 1.49 

7 - (unknown component) 34.49 2408 0.34 

8 - (unknown component) 35.36 2449 2.73 

9 silicat anion tetramer 35.96 2476 1.06 

10 Bis(2-ethylhexyl) phthalate 36.63 2514 5.74 

11 isooctyl phthalate 36.97 2544 0.48 

12 hexacosane 37.98 2621 4.18 

13 squalen 38.7 2661 41.11 

14 diisooctyl ester phthalic acid 38.94 2674 1.17 

15 - (unknown component) 39.34 2697 0.53 

16 2-Monostearin trimethylsilyl ether 39.49 2705 0.81 

 

 5 ظرف شماره از رسوبحاصل  محلولزیحاصل از آنال GC-MS(  ب: کروماتوگرام گاننگارند از)عکس  نه،یآبگ موزه عطردان،: الف 5شکل  
Figure 5A: The perfume bottle, Glassware & Ceramic Museum of Iran (Photo by the authors)  

5B: The chromatogram of solution resulted from sediments in the glass container no.5 analysied by GC-MS 

 

 

 الف
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 ب  

 رانیابه  آن شیدایپ محل و اسالمی ةنخست دور يها سده به آن ساخت خیتار. تاس شده وصل ظرف نیا

 .است شده داده نسبت
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 ةنمون در شده شناسایی باتیترک ترین مهم(،  5جدول ) 5 ةنمون از کروماتوگرامآمده  به دستاساس جدول  بر

 از. هستند یتیفتال باتیترک و هاوکس ای ینیپاراف باتیترک ،یاهیگ هیپا با چرب اسیدهاي به مربوط 5 ةشمار

 :است لیذ ییایمیش ساختارهاي به هست مربوط ترکیبات ترین مهم باتیترک نیا نیب

در  معموالًچرب  دیاس نی. ادر نمونه شماره یک نیز موجود بود و معرفی گردید دیاس کیپالمت: 1 ةشمار کیپ

 شده است. افتیمحلول این % در 6.84چرب  دیاس نی. از اشود می افتی ها روغن

 یراحت به که است بو یب روغن عیما کی  C24H38O4با فرمول شیمیایی Di-n-octylphthalate : 2 ةشمار کیپ

 محلول این در% 48.17  ماده نی. از اشود می استفادهبهداشتی  و یشیآرا لوازم در از آن ؛ کهشود مین ریتبخ

 .است شده افتی

محلول یافت این  % در7.25. ازین ماده نیز موجود بوددر نمونه شماره یک  که دیاس کیاولئ: 4 ةارپیک شم

 شده است.

 اهانیکربنه است که در صمغ گ 30 یعیطب بیترک کی  C30H50 ییایمیبا فرمول ش نیاسکوال: 13 ةپیک شمار

 روغن از که کیارگان بیترک با نیالاسکو از مشتق دروژنهیه روغن کی ن،یاسکوالشود.  یم افتی یعیطب طور به

 يها راه از یکی نیا و کنند یم دیتول را آن یعیطب طور به انسان پوست يها سلول. شود یم گرفته تونیز

 در است، دروژنهیه نیاسکوال که یهنگام .دارد یم نگه مرطوب و چرب داخل از را خود بدن که است ياریبس

 بدن روش) سن يها لکه و پوست رنگ رییتغ از يریجلوگ در جهینت در و است مقاوم اریبس ونیداسیاکس برابر

 در. بوده است کوسه کبد از آن، آوردن به دست روش نیتر متداول گذشته، در. است دیمف( کردن دیاکس يبرا

 محلولاین  در% 41.11 ماده نیا از .شود یم استخراج تونیز مانند یاهیگ منابع از اغلب ماده، نیا حاضر حال

 .است شده فتای

 نتیجه  .4

در معطر  عطرمایهو ( مواد عطري 4و  2 ةشمار ةنمون) مطالعاتی در دو مورد شده انجام هاي با توجه به آزمایش

طبیعی  يها هیعطرمامواد عطري و  واقع بهدهد که  این نشان میشناسایی شده موجود است.  ترکیبات

 جز بهر باال است. اشیشه در نگهداري چنین موادي بسی بذتوانند در درون شیشه باقی بمانند و خصلت ج  می

اجسام  عنوان بهها را   و کاربري این شیشه رب هستندچ اسیدهاي انواع ها حاوي سایر نمونه 4 ةنمونه شمار

مختلف مانند  يها شکلبه  ها یچرب. شود وجود وکس دیده می ها آثار . در کلیه نمونهنمایند  نگهدارنده اثبات می

( و مواد پارافینی در ترکیبات ما شناسایی پایه گیاهی يها یچرب) دهایاس( پالمتیک روغن پایه حیوانیل )کلسترو

ي مواد که یکی از بهترین راهکارهاي استحصال و شناسایی بقایا کار رفته در این پژوهش روش به .اند شده

کار رفته است.  باستانی در ایران به ظروفبراي اولین بار در شناسایی کاربرد و  استموجود در ظروف باستانی 

هگزان است که  -نان در انآبقایاي بجاي مانده حاللیت  يبردار نمونهترین مرحله جهت   و حساس ترین مهم

و با آمد  به دستاین پژوهش  هاي ر به نتایج مطلوبی که از آزمایشنظ و دقت کامل انجام گیرد. فنباید با 
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نتیجه  توان میهاي کشور  ظروف موجود در موزه ودن کاربرد بسیاري ازمشخص بتوجه به عدم قطعیت یا نا

روش مناسبی براي انجام  (GC-MS) یجرم سنج طیف با شده کوپل يگاز یکروماتوگراف روشگرفت 

به کمک آثار باقیمانده  در جهت سنجش رژیم غذایی تعیین کاربرد ظروف باستانیهمچنین تحقیقات بیشتر و 

این روش بر اساس شناسایی ترکیبات بسیار گوناگون در یک مخلوط  .استخل ظروف از بقایاي مواد دا

را در  ییبها گرانتوانند اطالعات  بقایاي بجاي مانده حتی در مقادیر کمی بسیار ناچیز میمتشکل از بقایاي آلی 

گازي کوپل شده ن داشته باشند. روش کروماتوگرافی آارتباط با چگونگی استفاده از شیشه و حتی کاربردهاي 

از خود شی  يبردار نمونهن بر روي اشیا بدون آن و استفاده آغیر مخرب بودن  واسطه بهی جرمی سنج طیفبا 

بسیار روش  یشناس باستانکلی  طور بههاي باستانی و   در مطالعه بر روي بقایاي بجاي مانده در شیشه

هی باز آزمایشگا يها روشبر پایه  یشناس باستانافق جدیدي در علم  دتوان میاین روش  سودمندي است.

ها و حدسیات مبتنی بر تجربه تبدیل به نتایج  قطعی مبتنی بر شواهد علمی  نموده و کمک کند تا تئوري

در راه پیشرفت علم و هنر  این پژوهش گامی هرچند کوچکبا  نگارندگان توانسته باشند امید کهگردد. 

 .بردارند یشناس باستان

 یتشکر و قدردان

با  ی نفیسه حسینیان یگانهشناس باستان يدکترا ةنام انیصورت گرفته در پا قاتیاز تحقمقاله برگرفته  نیا

گر و  به راهنمایی آرمان شیشه «یخیتار دوران رانیدر ا ییمرتبط با خودآرا يا شهیآثار ش يکاربردها»عنوان 

در این راستا از اداره  .استتهران مرکز  یمآزاد اسال در دانشگاهمشاوره بهمن فیروزمندي و محمدامین امامی 

بخصوص و گردشگري و مسئولین محترم موزه آبگینه  یدست عیصناهاي سازمان میراث فرهنگی،  کل موزه

در همکاري صمیمانه و براي  مغایر محمدیانزهره سرکار خانم آبگینه و سفالینه  ةموزامین اموال محترم 

انجام  برايگیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی  ةتحقیق و پژوهشکدهاي مورد  اختیار قرار دادن نمونه

 گردد. شیمیایی نتایج قدردانی می و بررسیها  آزمایش
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