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LIQUIDAMBAR ORIENTALIS Miller UÇUCU YAĞININ BÎLEŞÎMİ 

M.E.DURU *, M. HARMANDAR*

♦Atatürk ÜnL, Kâzım Karabekİr Eğitim Fakültesi 25240-Erzurum

Liquidambar, Hamamelidaceae familyasına ait bir ağaç türü olup Dünya'nın çok az 
yerinde yetişmektedir. Dünya'da en fazla yetiştiği yerlerden biri Türkiye'dir. Ülkemizde iki 
ayn türü, L.orientalİs ve L.integriloba, batı ve güneybatı bölgelerinde, endemik olarak 
yetişmektedir(l). Türkiye’de günlük ağacı olarak bilinen Liquidambar orientalis'in 
gövdesinden reçine çıkanlar. Bu reçine ilaç ve parfümeri hammaddesi olarak kullanıldığından, 
Sığala yağı adıyla Avrupa ve Amerika'ya ihraç edilmektedir. îhraç edilen miktar 1960 yılında 
62 tondur(l).Günlük ağacı reçinesinin kimyasal bileşimi üzerine yerli ve yabancı pek çok 
araştırma yapılmıştır. Biz ilaç ve parfümeri sanayinde önemli bir yeri olan bu bitkinin 
yapraklarının içerdiği uçucu yağın kimyasal bileşimini araştırmayı planladık.

Fethiye-Günlük koyundan 20.07.1992 tarihinde toplanan Liquidambar orientalis'in 
gölgede kurutulan yapraklan Clevenger cihazıyla hidrodistilasyon yapıldı. Elde edilen açık san 
uçucu yağ GC (Carİo-Erba 6130) ve GC/MS (Carlo-Erba Fisons Trio İ000) cihazlanyia analiz 
edildi. GC de Permabond CW20-DF. 0.25 fused silika kapiler kolon (50 m x 0.25 ID) 
kullanıldı. Taşıyıcı gaz azot olup FID dedektör ve enjeksiyon sıcaklıklan 250oC'du\ GC/MS 
de DB-5fuset silika kolon (15 m x 0.25 mm) ve taşıyıcı gaz olarak He kullanılmıştır.

Yapılan analiz sonunda Liquidambar orientalis'in kuru yapraklarında %0.37 uçucu 
yağ bulunmaktadır. Peak simple II gaz kromatoğrafİ programında şahit maddeler kullanılarak 
yapılan testler ve MS verileri İle yapılan teşhislerle uçucu yağda bulunan bileşenler şunlardır; 
terpinen-4-ol (%34.72), y-terpinen (%15.05), sabinen (% 12.46), a-terpinen(%9.0), a-pinen 
(%5.88), (+)-2-karen (%2.29), 1,8-sineol (%2.24), p-simen(%3.63), (+)-mentol(%1.8), 
R(+)-pulegon(%L9), R(+)-Limonen(%1.03), p-pinen(%1.63), (3-fellandren(%0.62), 
kampfen(%0.68), İzomentol(%0.35), a-terpineol(%0.24), germakren~D(%0.56), a-muurolen 
(%0.13), S-kadinen(%0.19), mirtanol(%0.19), karveol(%0.26), a-sedren(%0.20), T- 
kadinol(%0.11)

Böylece, Liquİdambar arientalis uçucu yağında, yukarıda %'leri verilen 23 bileşik 
tayin edilmiş olup, bu bileşikler yağın %92fne tekabül etmektedir. Bulunan sonuçlar diğer 
Liquidambar türleri üzerinde yapılan araştırma sonuçlanyla uyum sağlamaktadır(3).
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