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تاریخ دریافت9314/4/4:
چکيده

زمینه وهدف :جاذب هاي بیولوژیک در شرایط محیطي نامطلوب از کارایي مطلوبي برخوردار نیستند .براي غلبه بر این مشكل کاربرد فناوري
پلیمرهاي قالب ملكولي ( ،)MIPsپیشنهاد شده است .در این مطالعه باهدف جذب اختصاصي علفکشهاي کم مقدار تریازیني از پلیمر قالب
مولكولي سنتز شده استفاده و بهینهسازي شد و به عنوان یک فاز استخراجي جامد نوین ( )MISPEمورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي :در این مطالعه  ،پلیمرهاي آترازین و آمترین با روش چیدمان طراحي ترکیبي مرکزي ،سنتز و به همراه نمونههاي شاهد از نظر
مقدار منومر عاملي ،مولكول الگو ،اتصال دهنده جانبي ،آغازگر ،حالل و دماي پلیمریزاسیون مورد تحلیل قرار گرفت .سپس کارتریج مناسب
انتخاب و استخراج فاز جامد بر اساس مقدار جاذب ،غلظت نمونه ،حجم نمونه ،سرعت جریان نمونه و  pHنمونه ،با استفاده از متدولوژي
سطح پاسخ بهینهسازي شد .در نهایت فاکتور تغلیظ و تكرارپذیري مصرف کارتریج نیز مورد آزمون قرار گرفت.
یافتهها : :بر اساس نتایج ،براي آمترین و آترازین به ترتیب دما 44/65 ،درجه سانتیگراد ،حالل  5/41و  4/43میليلیتر ،اتصال دهنده جانبي
 27/474و  ،21/32آغازگر 2/43و  2/27میلي مول ،منومر  4/41و  4/73میلي مول ،مولكول الگو  1/244و  4/611میلي مول حاصل آمد .نتایج
بهینهسازي فاز جامد آمترین و آترازین نیز نشان داد که امكان بازیافت باالي  14درصد براي نمونههاي آب آشامیدني و ادرار وجود دارد.
نتیجهگیري :نتایج نشان داد که روش طراحي ترکیبي مرکزي ،مي تواند به عنوان یک ابزار عمومي براي سنتز و بهینهسازي پلیمر و پروتكل
استخراج فاز جامد قالب مولكولي بهکاربرده شود .پلیمرها هم با توجه به عملكرد عالي خود ميتوانند نقش مهمي در پایش محیط کار بر عهده
گیرند.
کلیدواژهها :پلیمر قالب مولكولي ،استخراج فاز جامد ،علف کش ،آترازین ،آمترین
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مقدمه

شكل -1روند تهیه پلیمر قالب مولكولي

نذا در این زطانعه عاهاف جذ ،اخیصاص فتشهای ت زساار
تریازین ر پ المر انب ز نگ ن سنیق علالنهسازی اه عه ن ا
ی فاز اسیخراج جازا د ین ( MISPEاسیفاده اه است
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افقایش جمعالت جلا عا ث ایجاد ی سالر صع دی در تنت
تعاد غلر ت نالا غذا ت جه عه زباحث چ علاا ت حرفهای
حفاظت از ز الطزی ت اه است .عا تنیرل ز فسالتآزالق آفتتهتا
عاهاف ت نالا عالایر ز اد غتذای ر عاتر
ت سط ترتالباا المالای
اها ر تا ر زافتق تتارعرد آفتتتتشهتای آنت عت ده استت.
آفتتشها از این دظر ته عه ص را مای آگاهاده عرای تاتین
عرخ از گ دههای زداگ ر ت نالا اه در زااغل تاتا رزی ارد
ز الطزی ت فعانالت اد ا ز گرددار در عالن ستایر آیینتاههای
ز الط ر زن صرعهفرد فرد ز عا نا ] .[9عه هتر حتال عتا
غ
این تص ر ته تارعرد آفتتشهتا زت ت ادتا ارتر ست ر عتر ستنزی
اد ا ها دا یه عا تار تارعردهتای ستال آفتتشهتا در د دهته
گذ یه عا ث ایجاد د راد های زیادی در خص ص ارراا س ر آ ها
عر ر ی سنزی تاا رزا سایر افراد درگالتر در ت نالتار ت زیت
تارعرد این ز اد اه است .اگرچه دم ت ا زنگر دسش آفتتشها
مت ز تار ازتا ایتن زنتاف
در علب د ضعالت علاا ت غ
غالر غ
هم اره ت تاناعا ز م زالتهای حاد زقزن غ
در سرتاسر جلا رار دا یهادا .عرآ رد جلاد ز م زالت دا ت از
آفتتشها رار زعادل ستانالاده سته زال الت زت رد حتاد دالاززنتا
زرا بتهای پق گ  200/000زرگ در دظر گرفیه استت [ 3ر.]2
آزارها داا ز دهنا ته زصرف آفتتشهتا در ستانالا اخالتر در
تا رهای صنعی ت سعهیافیهر تتاهش دا تیه یتا راعتت عتا
زاداه است ازا در تا رهای در حال ت سعه سالر صع دی تایای
را داا ز دها [ .]4عا نایت عه رایط دازناسب زصترف در ایتن
تا رهار افقایش سری ز ارد ز م زالت د ر از ادیظار دخ اها عت د.
عتتر ز ز تتم زالتهتتا در تا ت رهای در حتتال ر تتا دالتتق  93عراعتتر
تا رهای صنعی گتقارش تاه استتر ازتا اان تاا زیتادی در
خص ص این ز م زالتها زنیاردااه است [ 6ر .]5عر این استا
هم اره عایا زقایا زعایب تارعرد آفتتشها در تنار ه زتا دظتر
رارگرفیه زیعادل گرددا .در سانالا اخالرر آگاه های م ز در
پایش ز اجله عتا آ هتا ارتستار
خص ص ارراا آییناههای غ
زیادی پالاا ترده است ازر زه تما تنش ت ا ز سسا عر ر ی
یافین راهگارهای عترای تتاهش زستادیر عا المادتاه آفتتشهتا در
عافتها یا سالایا اد اد ر خاکر هت ار آ،ر غتذا زدجالتره غتذای
زیمرتق اه استر عها ریگه پایشر اداازهگالری تنیرل این ز اد
المالای عه زنظ ر ارز الاع خطراا زاگنا احیمان ز اجلته

عا این ترتالباار دارای اهمالت ع الار زیادی ز عا ا [ 8ر.]7
عرای سالها پادتنهار آدقی ها سایر گالرداههای عال ن ژیت در
گ یرههای زخی ف الم ر خص صاً ززاد ته تارا ادیختا ،عتای
یز ع در عه ن ا جاذ ،اخیصاص ز اد المالای ر عه تار گرفیته
ز ادا .این سال ی های ابالعت در ترایط ز الطت دتازط ،
(حنلهای آن ر رایط اسالای یا عازی یر دزاهای عای غالتره
از تارای زط ع عرخ ردار دال ینا .همچنتالن در زساعتل آیینتاه-
های صنعی ز الط ر ته ز نگ لهای ت چگ ه ینار سال تی
ایمن ادر عه ت نالا پادتن دخ اها ع د عایا عا ت نالتا هتاپین تته
خ د زیضمن اسیفاده از ر شهای فالقیگ المالای دی تری استتر
پادتینها را ت نالا دم د .ادجا چنالن فعل ادفعایت ز ی ق صرف
حاا ل ززا ی سال است .زیعا ب سنیق احیمان ر زرح ه علالنه-
تخ تالآ آغتاز زت ت د تته خت د فرآینتا
سازی ر ش تغ تال
پالچالاهای ست .عرای غ به عر این زاگل در خنل چنا سال اخالتر
در تنار سایر فنا ریهای پالارفیهر فنا ری پ المرهای انب ز گ ن
( Molecular Imprinted Polymers: MIPsر عه ن ا راهگتاری
د ین عرای سنیق گالرداههای اخیصاص ته عی ادنا زااعه گالردتاه-
های عال ن ژی مل تنا ازا ز ا دیتهای آ ها را داا یه عا نار
پالانلاد اه [ 90ر ]1سنیق پ المرها عرای دم دههای ز الطت عتا
ز فسالت ادجا اه است [ .]99-91ر دا تلاله پ المر انب ز نگت ل
در گل ( 9داا داده اه است.

سنتز پلیمرهاي قالب مولكولي تریازیني 47/

روش بررسي
مواد و تجهیزات مورد استفاده

آماده سازی محلو
ت التته ز تت لهتتای استتی ک در غ ظتتت  9گتتر عتتر نالیتتر در
استتی دالیریل تلاله تتاه در دزتتای زنلتتای 98درجتته ستتادی گراد
ذخالره ادا.
سنتز و بهینهسازی پلیمرهای قالب مولکولي
ر ش عان عرای ستاخت پ المرهتای انتب ز نگت ن آزیترین
آترازین ادیخا ،عتر استا آ ستاخت پ المتر انتب ز نگت ن
همچنالن پ المر اها عرای هر د زاده آغتاز تا .پتس از ستاخت
پ المر آسالا ،ترد آ ر عتا تتارعرد استیخراف س ت ت ه حتنل
زناسب ز نگ ل ان از ساخیار پ المر خارف گردیا .در ایتن زرح ته
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حنلهای اسی دالیریلر زیاد لر دیت ر زیتا اسالااستیال عتا
درجه خ ص عای از رتت زرک آنما ر اسیاداارد سم تریازین
از ترتت  Riedel de Häenآنمتا ر ز نگت ل ان ت ی آزیترین
آترازین از رتت گالاه ایرا ر ز ت لهتای عتافر از ترتت زترک
تازل زیاتری الت استالا  -4ینالتل
آنما ر زن زرهتای تاز
پالریاین از رتت زرک آنما ر آغازگر (آز عالس ایق ع تالر دالیریل
ف تتای آزریگتار اتصتال دهنتاه جتادب
از رتتهای آتتر
(اتال ن گ الگ ل دی زیاترینا از ترتت زترک آنمتا ر تتارتری
پ پر پال ن از رتت یقد سردگ .سی های الاتهای راتیت ر از
رتت مس تا ر ایرا تلاله خریااری گردیادا .آ ،عا درجته
خ ص عایی ز رد دالاز عرای این زطانعه دالق از دستی اه PURITE
ساخت اد یا ر تأزالن ا.
در این زطانعه از دستی اه  HPLCستاخت ترتت Knauer
آنما عا آ گارساز زتا رای عتنفش ستی Chromolith :C18
دسی اه گرزایش
 Performance 100×4.6mmدر فاز زعگ
س ت هر زجم ه فال یراستال فتاز عردتاهر دستی اه عتن زتاری
دیجالیال زال  Memmertتا رآنما ر سال تی تتأزالن اتم تفر
دالیر ژ ر سال ی ختنر استیخراف فتاز جازتار تتراز ی دیجالیتالر
راتی ر ت نالا پ المرر سال ی زشعنای پ المرر سال ی فال یراستال
سرد ر پمپ ز الط ر تنظال تنناه اا جریا ر دستی اه تالگر
(همق دیجالیال ر حمتا انیراست دال ر دستالگات رر فت ر عتا دزتای
تا 250درجه س ال ر سردگ هتازال ی در زستادیر 200 900
ستتایل آززایات اه الاتتهای نت از
زالگتتر نالیتترر دزاستتن
حفاظت فردی اسیفاده ا.

عه ر ش زنسط ) (Batchهر د پ المر دم ده اها عرای هتر د
س آزیرین آترازین در ز اجله عا آدانالتها (آتترازین آزیترین
رارگرفت پس از فال یراسال ر ت سط ر شهای علالنه اه آدتانالق
زالقا جذ ،آدانالتها در هر د د پ المتر زعتالن گردیتا .پتس از
تعالالن زالقا جذ ،ا ناله تأیالتا م گترد پ المتر انتب ز نگت ن
د بت عه پ المر اهار عا اسیفاده از ر ش اراح آززایشر د بت-
های عالن ز اد سازداه هر د پ المر علالنه تا .عترای ستنیق ا نالته
پ المرر د بت 9:4:20اتصتال دهنتاه جتادب (اتتال ن گ الگت ل دی
زیاترینا  :زن زر (زیاتری ال استالا  :ز نگت ل ان ت (آتترازین /
آزیرین ادیخا ،ا .عر این اسا 0/22گتر آتترازین  0/23/گتر
آزیتترین زعتتادل  9زال ت ز ت ل  0/344گتتر ( 0/34س ت س ت
زیاتری ال اسالا زعادل  4زال ز ل ارد ن نته آززتایش الاتهای
(راتی ر ه ظرف عرای زاا  5د السه عه حتال خت د رهتا تا.
سپس  3/164گر ( 3/775س س زعادل  20زال ت زت ل اتتال ن
گ الگت ل دی زیتاترینا  0/328گتتر 2ر -2آز عتالس ( -2زیالتتل
پر پال دالیریتتل زعتتادل  2زال ت زت ل عتته نت ا آغتتازگر اتتتنش
 5س س اسی دالیریل عه ن ا حنل یا پت ر ژ
پ المریقاسال
(ایجادتنناه خ ل فرف در پ المر عه ظرف اضافه اه ظرف عته
زاا  5د السه ت ت اتم فر دالیر ژ رارگرفیه زلر ز گردیتا.
در زرح ه ععا راتیت ر عته زتاا  24ستا ت در دزتای  55درجته
سادی گراد رار گرفت .پتس از ستپری تا ایتن ززتا ر راتیت ر
گ یه ا ت سط آسالا ،دسی ر پ المر حاص ه خرد گردیاه عا
اسیفاده از ان های زشعنای در رد  50تا  905زالگتر غرعتال
ا .در ادازه پ المر حاص ه در داختل دستی اه س ت ت ه ترار داده
ا عه زاا  96سا ت عرای آترازین  98سا ت عترای آزیترین
عتتا استتیفاده از  200ستت س ت از ز تت ل اسالااستتیال  /زیتتاد ل
( v/v1:9سپس 4سا ت عرای آترازین  6سا ت عترای آزیترین
عا  200س س زیاد ل خانآ یه ا .ختاار داتا زت ستازد
این ززا ها عر اسا آززایااا زی ان زساار غ ظت ز نگ ل ان عا
اسیفاده از دسی اه  HPLCعلالنه ادا .عه زنظت ر تعالتالن زالتقا
جذ ،اخیصاص یز است تا در تنار هر پ المر انب ز نگ ن ی
پ المر تاها هت جت د دا تیه عا تا .نتذا همادنتا پ المتر انتب
ز نگ ن ر پ المر تاها دالتق ستنیق تا .ععتا از ستاخت پ المرهتار
د بتهای عالن ازل ت نالا ساخت پ المر علالنه ادا .عر اسا
زطانعاا ادجا اه عه زنظ ر عررس تتأرالر هتر تتاا از ازتل
ت نالا پ المرر از ر ش اراح ترتالب زرتقی ته یگ از زناستب-
ترین ر شها عرای اینگ ده ت سالساا استر اسیفاده ا .این ر ش
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استخراج فاز جامد قالب مولکولي آترازین و آمترین
تخ الآ دم ده عر ر ی ستی هتای
جلت ادجا م الاا تغ ال
استیخراف فتاز جازتتا انتب ز نگت ن ر همادنتا ستتایر ستی هتتای
اسیخراف فاز جازار عایا زراحل رایط سازیر جذ ،یا ب ر دم دهر
یا یا عازیافت دم ده عرای هر د پ المر دم دتههتای تاها
د .پس از ادیخا ،تتارتری زناستب عته زنظت ر عررست
ادجا
تأرالر هر تاا از ازل زت رر عتر استیخراف علالنتهر همادنتا ستنیق
پ المرهای انب ز نگ ن از ر ش اراح ترتالب زرتقی ته یگت
از زناسبترین ر شها عرای اینگ ده ت سالساا استر اسیفاده تا.
این ر ش ت فالس از ر ش زیا ن ژی سطح پاستخ ت التل تازتل
پن از است .زاتریگس ارحریقی اه عرای پ المر استیخراف
فاز جازا انب ز نگت ن آتترازین آزیترین در جتا ل ( 9آ رده
اه است.
جدول  -1ماتریكس طرحریزي شده براي پلیمرها و فاز جامد
قالب مولكولي

رديف
1

منومر (ميلی مول)

3

2

حالل (سی سی)

4

6

3

اتصال دهنده جانبی (ميلی مول)

15

25

آغازگر (ميلی مول)

1

3

5

مولکول الگو (ميلی مول)

0/55

6

دما (درجه سلسيوس)

45

پليمر

متغير

4

-1

مقدار

مقدار

پايين

باال
5

1/25
65

2

غلظت نمونه )(ngmL-1

65

145

حجم نمونه )(mL

5/5

12/5

مقدار جاذب )(mg

100

200

 pHنمونه

4

10

3
4
5

فاز جامد

1

سرعت جريان نمونه ) (mLmin

2

4

پس از علالنهستازی تالفت تمت ادجا تاه عترای استیخراف
عالاالنه فاز جازا انب ز نگ ن آترازین آزیرینر یز عت د تتا عتا
اسیفاده از پر تگل علالنه حاصل آزاه عته زنظت ر اربتاا تتارای

معتبرسازی روش
جلت زعیبرستازی ر ش از د ر ش تگرارپتذیری ر ز عته ر ز
تگرارپذیری در ا ل ی ر ز اسیفاده ا .یز عه ذتتر استت تته
عتترای زعیبرستتازی ر شر دم دتتههتتای تتتا حتتا ازگتتا دقدیت عتته
دم دههای ا ع عه تار گرفیه ادا .در این زطانعه از دم دتههتای
اه عا آزیترین آتترازین استیفاده
ادرار اسپای
آ ،آ ازالاد
گردیا.
محاسبات
در این زطانعه سطح زیر پال عه ن ا پاسخ آ گارساز زالقا
عازیافت اسیخراف ز رد استیفاده ترار گرفتت درصتا عازیافتت از
زسای ه سطح زیر پالت تر زتات گرا دم دته عتا ستطح زیتر پالت
تر زات گرا اسیاداارد عه دست آزا .همچنالن در اراح ترتالبت
زرتقیر تجقیه ت الل دیای عا استیفاده از دتر افتقار زالنت تتب
) (Data Optimizer Menuد خه  94ادجا ا اسیفاده از ز
ا.
تا ی

یافتهها
نتایج بهینهسازی روش آنالیز
عه زنظ ر علالنهسازی ترایط تر زتات گراف ر فتاز عردتاهر دعت ر
ا ل ز ف حج تقریقر زت رد عررست ترار گرفتت .دیتای ایتن
عررس در جا ل  2آ رده اه است.
نتایج مربوط به بهینهسازی کیفي و کمي پلیمرهای قال ب
مولکولي
پس از سنیق ز فسالتتآزالتق پ المتر انتب ز نگت ن آتترازین در
زرح ه ا لر علالنهسازی سنیق ا ناله دسیالاع عه حااتثر رادتازا
زمگن ایجاد پال داهای اخیصاص ادجا ا .عر این زبنا عا ت فالق
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ت فالس از ر ش زیا ن ژی سطح پاسخ ت الل از تازل است.
در این زطانعه زیغالرهای عا ارراا ماه عر ه تنش عالن زیغالرها
در  64حانت عرای ش ازتل در هتر زتاده زاتخآ تادا در
دلایت در عالن زااهااار زستادیر علالنته زیغالرهتای ت نالتا پ المترر
عرای هر د پ المرر تعالالن ادا.

سی های انتب ز نگت ن فتاتی ر تغ تال تگرارپتذیری زصترف
تارتری دالق ز رد آزز رار گالرد .همچنتالن عته زنظت ر عررست
زالقا جذ ،آدانالتهای عا ساخیار د بیاً زااعه عا ز نگ ل ان ت عتر
ر ی سی های اسیخراف فاز جازا انب ز نگ ن ز رد اسیفاده در
این ت سالقر از آدانالتهای سالمازینر سالادازینر پر پازین آتترازین
عرای پ المتر انتب ز نگت ن آزیترین از آدانالتتهتای ستالمازینر
سالادازینر پر پازین آزیرین عرای پ المر انتب ز نگت ن آتترازین
استیفاده تا .عتترای عررست زالتتقا جتذ ،ترتالبتتاا عتا ستتاخیار
المالای زیفا ا عر ر ی سی های فاز جازا انب ز نگ ن دالق از
4ر -2دی ت ر فن ت ت استیال
ترتالبهای زایتال ر پاراتال
اسالا اسیفاده ا.

سنتز پلیمرهاي قالب مولكولي تریازیني 41/

دادهها عه تم در افقار زالن تب ر زسادیر زخی ف فاتی رهای زتا
دظر در آززایش ترتالب زرتقی عرای هر د زاده آزیرین آترازین
علالنهسازی تا .در عختش علالنتهستازی تالفت عترای آتترازین

آزیرین حنل اسی دالیریل زن زر زیااتری ال اسالا عه دست آزا.
دیای زرع ط عه علالنهسازی تم در جا ل  3آ رده اه است.

)(nm

طول موج

mLmin-1

دبی

ميکروليتر

حجم تزريق

ngmL-1

ماده

استونيتريل

آب

آمونيوم استاتmmol

حد آشکارسازی

درصد فاز برنده

آترازين

50

50

1

226

1/4

20

10

آمترين

60

40

-

220

0/8

20

10

سيانازين

85

15

-

256

0/8

20

5

سيمازين

40

60

1

226

1/2

20

8

پروپازين

50

50

1

226

1/2

20

10

جدول -3مقادیر بهینهسازي شده کمي تولید پلیمرهاي قالب مولكولي
متغير

آترازين

آمترين

مقدار حالل mL

5/03

6/41

مقدار منومر mmol

4/53

5/41

مقدار مولکول الگو mmol

0/811

1/204

مقدار کمک منومر mmol

21/32

25/050

مقدار آغازگر mmol

2/25

2/03

40/86

40/86

منومرعاملی به مولکول الگو

5/83

4/44

اتصال دهنده جانبی به منومرعاملی

5/006

4/505

0

مقدار دما C

نتایج مربوط به بهینهسازی اس تخراج ف از جام د قال ب
مولکولي
زسادیر زخی ف فاتی رهای زا دظر در آززایش ترتالبت زرتتقی
عرای اسیخراف فاز جازا زبین عر پ المتر زتاده آتترازین آتترازین
علالنهسازی ا .دیای دلای آتترازین در جتاا ل  4ارائته گردیتاه
استتت .در ارتبتتاط عتتا آزیتترینر در زرح تته یاتت  3/5زال تت -
نالیرت ریاری اسالا  0/9زت ل  7زال ت نالیتر استی دالیریل 0/5
درصا حجم اسیال اسالا عهتارعرده ا .در زرح ه تت ت
دالق  9درصا حجم اسیال اسالا همراه عا زیتاد ل زت رد استیفاده

رار گرفت .همچنالن دم دههای ادرار عا د بت حجم  9:7ر التق-
ستتازی تادا .در عختتش تترایط علالنتته دالتتق عتترای آزیتترینر ز
تارتری  920زال گر دع ب ر دم ده  0/6زال نالیر عر د السته
ز اسبه تعالتالن تا عسالته ز استباا زاتاعه آتترازین استت.
همچنالن دیای داا داد ته رادازا عازیافت عترای حجت هتای تتا
 400زال نالیر در حا اعل ب ل ز عا تا در حجت هتای عتایترر
زالقا عازیافتر تاهش ز یاعا .عترای عررست تگرارپتذیری تتارعرد
سی های اسیخراف فاز جازا انب ز نگ ن آترازین آزیترین عتا
استتیفاده از تترایط علالنتتهر آززایاتتاا زیعتتادی عتترای آزیتترین
آترازین اراح ادجا ا .زنطبق عر دیای ر زت تت ا تتا  46عتار
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جدول -2شرایط بهینهشده کروماتوگرافي براي تجزیه نمونههاي تریازیني

 /44علیرضا کوهپایي و همكاران

عرای آترازین  49عار عرای آزیترینر عتا تتاهش اعلت جته در
زالقا رادازا عازیافت از ی سی پر تاه عتا پ المرهتای انتب

ز نگ ن عا

ز ا دیت ززاد یا دزای خاص اسیفاده ترد.

چگونگی انجام استخراج فاز جامد با استفاده از آب خالص/ادرار/آب آشاميدنی

مرحله

  5ميلی ليتر متانول 5 -ميلی ليتر آب

شرايط سازی

 ايجاد خالء برای خشک شدن جاذب (2دقيقه)عبور نمونه

1

 عبور نمونه آترازين با  %1متانول (کل گستره مورد آزمايش حجم و غلظت ،قابل انتخاب است)  3ميلی ليتر اسيدکلريدريک  0/1مول  5ميلی ليترآب -ايجاد خال به مدت 20دقيقه برای حذف باقيمانده آب

شستشو

  6ميلی ليتر (استونيتريل و  0/3درصد حجمی استيک اسيد) ايجاد خالء به مدت  1دقيقه برای حذف باقيمانده حالل 3 -بار شستشو با متانول (هر بار 1ميلی ليتر)

شويش

 1برای نمونههای ادرار با نسبت حجمی  1:6رقيقسازی انجام شد

عرای عررست زالتقا اخیصاصت عت د پ المتر انتب ز نگت ن
4ر-2
آزیرین آترازین سه ترتالب زیفتا ا زتایتال ر پتاراتال
دی ت ر فن ت اسیال اسالا عا ز ظ دمت د ترایط تغ تال

تخ الآ علالنه ز رد آززایش رار گرفینار تته هتال گ دته جتذع
ربت د ردیتا .در زجمت ر زیغالرهتای زت رر عتر رادتازا عازیافتت
 MISPEآزیرین آترازین عه رح جا ل  5خنصه گردیاه است.

جدول  -5متغيرهای موثر بر راندمان بازيافت  MISPEآمترين و آترازين در دو سطح خطی و نمايی ()Pvalue>0/05
آترازين

آمترين
PValue

متغير

PValue

متغير

0/001

) (Aفلوی

0/001

) (Aفلوی نمونه

نمونه
0/002

غلظت نمونه

0/022

جرم جاذب )(D

جرم جاذب

0/024

A×A

)(B

0/008
0/001

)(D
)pH (E

نمونه

0/012

B×B

0/004

A×A

0/028

C×C

0/014

B×B

0/001

E×E

0/001

E×E
) /pH (Eجرم ) / (Dحجم ) / (Cغلظت ) / (Bفلو)(A
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جدول  4پروتكل نهایي استخراج فاز جامد قالب مولكولي آترازین

سنتز پلیمرهاي قالب مولكولي تریازیني 41/

دیای زعیبرسازی ر ش
عه زنظت ر تعالتالن اع التت استیفاده از ر ش علالنتهستازی تاه
اسیخراف فاز جازا انب ز نگ ن ()MISPEر یز است ر شهای

بحث
ایا عی ا گفت ته تاا رزا عه ن ا اغ الن زیرزجم ته
یگ از عخشهای زل ا یصادی تا رر آدچنا تته عایتا تایار
ز رد ت جه رار د رفیه خازاا علاا ی زترتبط زیناستب عتا
ز الط تار دریافت دگردهادا عتا نایتت عته چتانشهتای زیتاد در
د ته در آیناهای دقدی ر
حرفه تاا رزیر اینگ ده اسینباط ز
االف سالع از دالر ی فعال جازعهر عه ت این ز اجلههتار دچتار
آسالب جتای ت دا [99ر  .]92در ایتن زطانعتهر تفتتشهتای
تریازین ر عه ن ا یگ از زیرزجم ههتای زلت آفتتتتشهتا
آییناههای پراهمالت در ز الط تتار ز تالط زی تتر عته نت ا
ز ض اص ت سالق ادیخا ،ادا.
سنتز و بهینهسازی پلیمرهای قالب مولک ولي آت رازین و
آمترین
انتخاب مواد ایجاد پلیمر
اداازهگالری تفتتشهتای تریتازین در دم دتههتای تغ
ز الط ر عه دنالل ج د زسادیر ع الار ت در دم دههار یگ از زل -
تتترین ز ضت اا چتتانشهتتای تتالم تجقیتته زت عا تتا [.]94
تریازینها دالق زعم یً عا استیفاده از دستی اه  UV-HPLCادتاازه-
دا [ 96ر .]95در این ت سالقر عازنحظه زت ارد فت
گالری ز
همچنالن الای ع د ز نگ لهای ان ر تارای زن زر زیاتری الت
اسالا همراه عا زن زر الای  -4ینالل پالریاینر عه ن ا سردسیه
زن زرهای الای [ ]97زن زر زیاترینزالا عته نت ا سردستیه
زن زرهای خنثت [ ]98زت رد ستنجش ترار گرفتت در دلایتت
زاخآ گردیا ته زن زر ازل زیاتری ال اسالا رادازا عازیافتت
عایتری را ایجاد ز تنا عر این اسا در سنیق پ المرهای دلتای
این ت سالقر از این زن زر اسیفاده اه است .پر تگلهای زیعادی
عتترای ستتنیق پ المرهتتای انتتب ز نگ ت ن غالرت ت ای ج ت د دارد.
زعم لترین ر شر تگنال تت دهای یتا عانت استت [ .]91در ایتن

بهینهسازی استخراج مولکو الگو از ساختار پلیمر
عا ج د تما زقایار پ المرهای انب ز نگ ن دارای ز ا دیتهتا
زاگنت ه ینا .عرای زثال حذف تازل ز نگ ل ان از ساخیار
پ المر فراینای زاگل است عه آساد ص را دم پذیردر عه رغت
ج د حفرههای فرا ا در ساخیار پ المترر فستط تعتاادی از آ هتا
رایط زط  ،عرای جذ ،اخیصاص آدانالتتهتا را داردتا هنت ز
زنطق تاف عرای اراح سنیق  MIPsج د داارد عته د تبت
عال پ المرهار ر ش اجرای تارآزا ایاهآل عرای اراح پ المرهتای
انب ز نگ ن عه دست دالازاه است [ .]23زاخآ اه است تته
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ارائه اه عرای آزیرین آترازین عه گل تگرارپذیری ر ز عه ر ز
تگرارپذیری در ا ل ی ر ز زعیبرسازی گتردد .نتذا در د ستری
آززایش جااگادهر  5غ ظت آترازین آزیرین تلاله ا عا اسیفاده
از آ ها زن ن تانالبراسال خط اسیادااردها عترای زتاا  6ر ز
زی ان تلاله گردیا .زالقا ضتریب همب تی عترای زن ن هتای
تانالبراسال عالش از  0/11عه دست آزا.

ر ش پس از آغاز فرآینا پ المریقاسال ر ت ده جازا پ المر خرد اه
دا .از آدجا تته ایتن دت
ذراا در سایق زناسب زشعنای ز
ت سالقها در تا ر زا د پا ع ده ر ش ت دهای عه ن ا ر ش پایه
در عه ن ا ر ش این ت سالقر ادیختا،
،ز
سنیق  MIPز
عه تار گرفیه ا .در هن ا سنیق MIPر عه زنظت ر ج ت گالری از
تخریب جای اه پال دایر حف گل پ المر ایجتاد ت ا در پ المتر
عاهاف د لااری زن زرهای از ر از اتصالدهنتاههای جتادب یتا
د .در زی ر تعتااد زیتادی از تمت
تم زن زرها اسیفاده ز
زن زرها ز رد زطانعه آززایش رارگرفیهادا ته در عالن آ هتا دی
ینالل عنق ( DVBاتال ن گ الگت ل دی زیتاترینا (EDMA
پرتارعردترین ه ینا .نف همگارا یگ تری از ازتل اتصتال
دهناه جتادب استیایرد زیتاترینت را در چنتا زطانعته زت رد
زسای ه رارداددا[  .]20عر اسا دیای ایتن زطانعتهر  MIPستنیق
اه عا  EDMAرادازا عتایتری را داتا داد تته عته ایجتاد پتل
ارتباا اعلادعطتاف ت تتاه استی گا گتر ههتای زیتاترینا
د .عر این زبنار در این ت سالتق تصتمال
 EDMAد بت داده ز
گرفیه ا تا عرای ستنیق پ المرهتای آتترازین آزیترین از اتصتال
دهناه جادب  EDMAاستیفاده ت د .عته زنظت ر تر فرآینتا
پ المریقاسال در سنیق MIPر یز استت تتا از یت زتاده آغتازگر
اسیفاده د .تجقیه حرارت آغازگرهار زعمت لتترین زنبت ایجتاد
 ،زت ت د .در
رادیگالهای آزاد در ر دا گلگالری  MIPز
ایتتن خص ت ص ترتالتتب آز عتتالس ایتتق ع ت تالر دالیریتتل ( AIBNر
اسیاداارد ز عا تا[  .]29در ایتن ت سالتق دالتق زتاده  AIBNعته
زنظ ر ر فرآینا پ المریقاسال در تما زت ارد ت نالتا ستنیق
 MIPز رد اسیفاده رار گرفیه استت .عترای ز نگ لهتای ان ت عتا
طبالت ت همادنتا آتترازین آزیترینر حنلهتای آنت ر زعمت یً
رادازا عازیافت زناسب را ایجاد ز تننتا [ .]22عنتاعراین از ایتن
حنل اسی دالیریل در سنیق پ المر اسیفاده ا.
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بهینهسازی کمي پلیمرهای قالب مولکولي
ن ه عر تمایل ز نگ ن عایی جای تاههتای پال دتای در پ المترر
تعااد این جای اه ها ه عرای دستیالاع عته علیترین حانتت جتذ،
آدانالتر دسش حالات ایفا ز تنا .ت نالتا ز فسالتتآزالتق پ المرهتای
زساار زن زر تاز ر ازتل
انب ز نگ ن عه ادیخا ،زناسب د
اتصتتال دهنتتاه جتتادب ر حتتنل پ ت ر ژ ر ز نگ ت ل ان ت دزتتای
پ المریقاسال ع ی دارد [ .]23تارعرد سط ح علالنه این ازتل
عرای عه دست آ رد ی پ المر عا عادته پالگتره زط ت ،ر تمایتل
ز نگ ن رباا عایر یز ضر ری است .یگ از زیغالرهتای زلت
ته ز ت ادا ضعالت جای اههای پال دای را ت ت تتأرالر خت د ترار
دهار دزای پ المریقاسال ز عا ا .عر ابق دیای تاهش دزا عا ث
علب د م گرد پ المرهای انب ز نگ ن اه است .نت همگتارا
دزاهای زخی ف 90ر  60 40درجه را ز رد آززایش ترار داددتا
دریافینا ته پ المرهای سنیق اه در دزای  40درجه ستادی گرادر
گقینشپذیری عایتری را د بت عه سایر دزاها ازخت د داتا زت -
دهنا []26ر ته عا دیای این ت سالق ه خت اد دارد .از فاتی رهتای
دی ر ته ز رد آزز رارگرفتر زساار زن زر از ع د .زنت زر در
تنار ز نگ ل ان تاگالل تمپ گ را ز دها ته عه نت ا تب
ایجاد جای اههای پال دتای اخیصاصت ر متل زت دمایتا [ .]27عتا
اسیفاده از اان اا ز ج در زساار علالنه این زیغالر عترای آتترازینر
 5/49زال ز ل عرای آزیرین  4/73زال زت ل در دظتر گرفیته
ا (جا ل  . 3عته دنالتل زاتگنا ز جت د عتر در علالنتهستازی
پ المرهار زعم یً عه ص را فقایناهای از د تبت استیاداارد 9:4:20
اسیفاده اه است .در این ت سالق عرای آزیرینر زستاار د تبی :9
 22/48 :4/41عرای آترازین زساار  26/28 :5/83 :9عه دست آزا
ته عا زسادیر زعم ل زیفا ا انبیه د القتر است .زیغالر زل دی ر
ته ز رد زطانعه رارگرفتر حنل پ المریقاستال یتا پت ر ژ عت د.
حنلر جاا از ظالفه اص خ د ته حل ترد تما اجتقای پ المتر
اه دسش
ز عا ار عا ث اسی گا تعازنا زن زر -ز نگ ل ان

استخراج فاز جامد قالب مولکولي آترازین و آمترین
غ یگت از
عه جرأا ز ت ا گفت ته پایشهای ز الط
چانشهای ت الای ح ا ر عال ت یگ خ اهتا عت د [.]21
در این عالن عه خص ص د دهه گذ تیهر استیخراف فتاز جازتا عته
ن ا ر ش تارآزا آزادهسازی دم ده زطرح ع ده است [.]30
استخراج فاز جامد قالب مولکولي درحالت مرکزی
از آدجا ته احیمتال داتت ز نگت ل ان ت در هن تا استیفاده از
پ المرهای انب ز نگ ن ر جت د دارد .همادنتا ت سالتق عاجالتاد
همگتتارا [ ]39پتتاو همگتتارا []32ر در ایتتن ت سالتتق عتترای
اامالنتا از تتا جت د داتتتر بتتل از تتر فرآینتتا MISPEر
تیه
سی ها درت رهای یا ی 3×9ر عا زیتاد ل (سته عتار
ادا خر ج سی ها عرای تعالالن آتترازین یتا آزیترینر زت رد
آدانالق رار گرفینا تته در حتا تاتخالآ دستی اهر هتال ز نگت ل
ان ی یافت داا .عه ن ا ی اصل زل در اسیخراف فتاز جازتا
انب ز نگ ن ر یز است عا ب ر داد ه ا ازتتارتری ر حتنلهتای
زرح ه بل را از ر ی تارتری خارف دمت د .ایتن ازتر عته خصت ص
ززاد اهمالت عالایری پالاا ز تنا ته آ،ر از تتارتری بت ر داده
اه عا تا [ .]33زعمت یً عترای ز نگ لهتای غالرتتایرالر جتذ،
آدانالت عر ر ی فاز راعت انب ز نگ ن عا جذ ،آدانالت ر ی ی فاز
د .اختینف عتالن ایتن د زستاارر
غالر انب ز نگ ن زسای ه ز
یگ از اخآهای زل سنیق ز فسالتآزالق پ المر زت عا تا [.]34
عر ابق دیای عه دست آزاهر زساار جتذ ،آدانالتت عتر ر ی پ المتر
انب ز نگ ن حا دا  2/5عراعر جذ ،پ المر اها ع ده استت .ایتن
افقایش جذ ،داا دهناه ایجاد جای اههای اخیصاصت جتذ ،در
در ساخیار پ المتر زت عا تا .ی ی نتاک همگتارا عتر استا
تاها ستی
اخینف اعلت جه عالن زستاار جتذ ،ر ی ستی
MIPر داا داددا تته پ المتر انتب ز نگت ن ستنیق تاه آدتا ر
گقینش پذیری عایی دارد [.]35
بهینهسازی کیفي استخراج فاز جامد
در این عخش از زطانعهر حنلهای یات ی ازتل زتقاح
یش آدانالت زت رد آززت ترار گرفینتا .در ادازتهر دت حتنل
یش دالق ز رد عررس رارگرفت .در اتثر زی زرتبطر از حتنل
زیاد ل عه ن ا حنل پایه عرای یش آدانالتتهتا استیفاده تاه
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فرآ ری حرارت پ المر همراه عا یا ی زگترر پ المتر عتا حتنل
یش یر ز ت ادا زساار ز نگ ل ان ت را در ستاخیار پ المتر در
حا اعلت جل تاهش داده حی دات ز نگ ل ان را عته ات ر
تازل حذف دمایا [ .]24عتر ایتن زبنتا پتس از استیفاده از د تبت
 9:4:20اتصتال دهنتاه جتادب (اتتال ن گ الگت ل دی زیتتاترینا :
زن زر (زیاتری ال اسالا  :ز نگ ل ان (آتترازین آزیترین [ ]25
عرای علالنهسازی استیخراف ز نگت ل ان ت (آتترازین آزیترین از
دسی اه س ت ه اسیفاده ا.

اساس در گلپذیری پ المر عر اسا سطح یژه ایجتاد خ تل
فرف ایفا ز دمایا [ .]28عا اسیفاده از اان اا ز ج در زساار علالنه
این زیغالر عرای آترازینر 5/03عرای آزیرین  6/49زال ت نالیتر در
دظر گرفیه ا.

سنتز پلیمرهاي قالب مولكولي تریازیني 43/

بهینهسازی کمي استخراج فاز جامد
عه دنالل آدگه فاتی رهای زیعادی عر رادازا عازیافتت تتارتری -
هتتای استتیخراف فتتاز جازتتا انتتب ز نگت ن ر تتتأرالر داردتتا زستتادیر
زیغالرهای زل ز رر عر این فرآینتار عایتا علالنته ت دا .عتر ایتن
عتترای دستتیالاع عتته علیتترین رادتتازا عازیافتتت آتتترازین
استتا
آزیرینر عایا عا اسیفاده از ر ش اراح آززایشر حایا زخی تفر
ز رد آززایش رارگالردا [ .]37ا نالن زیغالر این عخش ت سالقر تته
در اراح ترتالب زرتقی در دظرگرفیته تار جتر جتاذ ،عت د.
ارراا اص در اراح ترتالب زرتقی دالق داا دهناه ایتن زلت
است ته عا افقایش زساار جتاذ،ر رادتازا عازیافتتر تتاهش پالتاا
ترده است .عا ت جه عه دیای عه دست آزاهر عه دظتر زت رستا تته
افقایش جر جاذ ،عه د دنالتل زمگتن استت رادتازا را تتاهش
دها .ا ل آدگه عا افقایش جر جاذ،ر ب ر دم ده از در سال ی ر
د از دی ر س داتاف ع د حنلهای زرح ه رایط
زاگل ز
سازی دالق ز ت ادا درتاهش رادازا عازیافت زاارتت دا یه عا ا.
زیغالر دی رر غ ظت دم ده ع د .عا افقایش زستاار غ ظتت دم دتهر
رادازا عازیافتر ر دتا تصتا ای دا تیه استت ایتن افتقایش در
غ ظتهای عایترر عالایر دمایا اه است .در دلایت زاخآ تا
ته تل گ یره ادیخا ،اه را ز ت ا عترای استیخراف فتاز جازتا
انب ز نگ ن عه تار گرفت .ادیظار ز رفت همادنا دیای عرخت از
ز سسالنر غ ظتهای تمیر عتر ر ی تتارتری هتای انتب ز نگت ن
دیای علیری را عه دست دها یا در ا ل گ تیره غ ظیت تغالالتر
اعل زنحظه در رادتازا عازیافتت زاتاهاه دات د [] .38یگت از
تف الرها عرای پایاه زااهاه اه در این ت سالقر ایجاد تمتپ گس
های آترازین -آترازین در ز ل سطح پ المر ز عا ا.

نتیجهگیری
این زطانعه عاهاف جذ ،اخیصاصت تفتاتلای تت زستاار
تریازین ر پ المر انب ز نگ ن سنیق علالنهسازی اه عه ن ا
ی فاز اسیخراج جازتا دت ین ( MISPEاستیفاده تا .دیتای
حاصل از این زطانعه داا داد ته ر ش اراح ترتالب زرتتقیر
ز ت ادا عه ن ا ی اعقار م ز عرای سنیق علالنهسازی پ المر
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است .انبیه گاه دالق از رایط سختتری عترای ت یش استیفاده
د [ .]36عر اسا دیای حاصت ه از پ المتر آتترازینر زاتاهاه
ز
د ته افتق د استیال استالا تتأرالری عتر افتقایش رادتازا
ز
عازیافت آترازین در زراحل یش  3×9داا یه است .عناعراین فسط
حنل زیاد ل عرای یش آترازین از پ المترر زت رد استیفاده ترار
گرفت .عر اسا دیای عه دست آزاه از پ المرآزیرینر زااهاه ز -
د ته افق د  %9حجم اسیال اسالا عه حنل ت یشر عا تث
افقایش رادازا عازیافت آزیرین در زراحل یش  3×9عتا زیتاد ل
اه است .ان اد ر همگارا ه داا داددتا تته افتق د حانتت
اسالای یا عازی عه حنل یشر عر زالقا رادتازا عازیافتت تتأرالر
زثبتتت دارد [ .]28عنتتاعراین ایتتن ضتتعالتر عتترای ت یش آدانالتتت
آزیرینر ز رداسیفاده رارگرفت.

زیغالر ععا ته ز رد سنجش رارگرفتر زالتقا تاا جریتا
ب ر دم ده ع د .دیای داا داد ته عا افقایش زساارستر ت جریتا
دم دهر رادازا عازیافتر ر دا دق ن دا یه است .عه ن ا ی اصل
ت ر اگر گ یره یا زساار ادیخا ،اه سر ت جریتا در حتای
عا ا ته ازگا ادیسال جر ز رر آدانالت را عه جای اههتای پال دتای
فراه تنار زالتقا ستر ت جریتا تتأرالر اعلت جته عتر رادتازا
عازیافت دخ اها گذا ت [ .]31حج دم ده زیغالر دی ری عت د تته
در عررس تم زیغالرهتای استیخراف فتاز جازتا انتب ز نگت ن
آترازین آزیرین ز رد سنجش رار گرفتر عه ا ر ت عا افقایش
حج دم ده ر رادازا عازیافت تاهش پالاا ترد [ .]40دیتای داتا
دهناه این زل است ته عا افقایش زستاار حجت دم دتهر رادتازا
عازیافتر ر دا دق ن دا یه است این تاهش در حج های عتایترر
عالایر دمایا اه است .در دلایت زاخآ تا تته تتل گ تیره
ادیخا ،اه را ز ت ا عرای اسیخراف فاز جازا انب ز نگ ن عته
تار گرفت.
در زجم عررس ر ی ازگا عه تارگالری پایاه انب ز نگ ن
جلت جذ ،آترازین آزیرین همچنالن سایرت ر تریازینها زثتل
سالمازینر سالادازین پر پازینر داا داد ته جذ ،این آییناههتا
عر ر ی پ المر انب ز نگ ن آترازین آزیرین زال ر است .ازگتا -
سنج تارعرد پر تگل علالنه اسیخراف فتاز جازتا انتب ز نگت ن
عرای دم دههای آ ،آ ازالاد ادرار دالقر داا داد تته زت تت ا
این ر ش را عا ز فسالت اع الت ا یماد عایر عرای اسیخراف آترازین
آزیرین از این دم دههار ز رد اسیفاده رار داد .عا ت جته عته ر دتا
دق ن اسیادااردهای ز اجله غ در دم دهعرداری تجقیه دم ده-
هتتای ستتم ر پالاتتنلاد ز ت گتتردد ت ستتعه ایتتن ر شهتتا عتترای
ز الط زل درتا رر زا دظر رار گالرد.
سایرآییناههای غ
عا ت جه عه ارا ادیخا ،عایی این ر ش اخیصاص مل تترد
آ ر تارعرد این جاذ ،عه ن ا جم آ ری تنناه ز اد فت انعتاده
خطرداکر زت ت ادتا زاتگل ز اجلته اد تا عتا زت ادی همچت
سراادقاهای طع را در صنای حل دمایا.
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932-56-73خاار حمایتهای زان ازاین ت سالق (پر ژه تماره
همچنالن پرسنل ز یر عخش آدانالق سم ستاززا دفت آفتاا
دبتتات زارا جلتتاد تاتتا رزی ت التته ت تتاد تتته ز تتیسال یتتا
غالرز تتیسال در ادجتتا زراحتتل زخی تتف ایتتن ت سالتتق همگتتاری
.د
همفگری دا ینار صمالماده تسایر تاگر ز

.پر تگتل استیخراف فتتاز جازتا انتب ز نگت ن عتهتارعرده ت د
پ المرها ه عا ت جه عه م گرد ان خ د ز ت ادنا دسش زلم در
.پایش ز الط تار عر لاه گالردا

تشکر و قدرداني
پق گ تلترا عته

از زرتق ت سالساا ز الطزی ت دادا اه
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Abstract
Background & Objectives: Biosorbents do not show desirable performance under undesirable conditions.
Molecularly imprinted polymers (MIPs) have thus been proposed to resolve this issue. In an attempt for specific
absorption of trace triazine herbicides, an MIP was synthesized, optimized, and used as a novel tool for
molecularly imprinted solid phase extraction (MISPE).
Methods: Atrazine and ametryn polymers were synthesized using the central composite design. These
polymers, along with control samples, were evaluated in terms of the amount of functional monomer, template
molecule, cross-linker, initiator, solvent, and polymerization temperature. The appropriate cartridge was then
selected and the response surface method was applied to optimize the MISPE based on the amount of absorbent
and the volume, concentration, flow rate, and pH of the sample. Finally, the concentration factor and reusability
of the cartridge were examined.
Results: The optimized temperature for ametryn and atrazine was calculated as 40.86°C. The solvent, crosslinker, initiator, monomer, and template molecule were 6.41 and 5.03 ml, 27.070 and 21.320, 2.03 and 2.27
mmol, 5.41 and 4.73 mmol, and 1.204 and 0.811 mmol, respectively. The results of MISPE optimization of
ametryn and atrazine suggested a recovery rate of over 90% for drinking water and urine.
Conclusion: The results showed that the central composite design can be used as a general tool for polymer
synthesis and optimization and MISPE protocol. Furthermore, due to their high performance and selectivity,
polymers can assume an important role in workplace monitoring.
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