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  مىفقيت محققان ايراني در درک بهتر مکانيزم اکسايش آب در فتىستنز مصنىعي

  فناوري -علمي و فناوري  : سرويس

 

ضُاسایی َإَاکسیذْای  پژْٔطگشاٌ داَطگاِ تذصیالت تکًیهی عهٕو پایّ صَجاٌ دس تذقیقاتي گستشدِ يٕفق تّ

  .ْای يُگُض ضذَذ کًپهکس ٌ تشکیثات فعال دس سَٔذ اکسایص آب دس دضٕسيُگُض تّ عُٕا

ْای  کّ اص ٔاکُص ْای اکسایص آب کُذ دس ٔاکُص تّ گضاسش سشٔيس فُأسي ايسُا، ایٍ ضُاسایی يطخص يی

َٕعی َإَرسِ اکسیذ يُگُض تجضیّ ضذِ ٔ  ْای يُگُض تّ تُیادی دس تٕنیذ ْیذسٔژٌ اص آب است، تسیاسی اص کًپهکس

کُذ. فتٕسُتض يصُٕعی ٔ ضُاسایی يکاَیضو  سا اکسیذ يی سپس ایٍ تشکیة تّ عُٕاٌ کاتانسیت ٔاقعی، آب

  .اسصاٌ اَشژی خٕسضیذی َقص يًٓی داضتّ تاضذ تٕاَذ دس رخیشِ اکسایص آب يی

تقهیذ ْٕضًُذاَّ اص فشایُذ  گشفتّ کّ ْذف آٌ اخیشا صيیُّ پژْٔطی تا عُٕاٌ فتٕسُتض يصُٕعی يٕسد تٕجّ قشاس

استفادِ اص اَشژی خٕسضیذی است. ایٍ صيیُّ يٕاسد  فتٕسُتض طثیعی دس جٓت سُتض يٕاد يفیذ یا رخیشِ اَشژی تا

تا تٕاَایی تٕنیذ يذصٕالت تیطتش ٔ يصشف آب کًتش تـا تجضیّ آب تا کًک َٕس  يختهفی اص تالش تشای تٕنیذ گیاْاَی

  .گیشد استفادِ اص ْیذسٔژٌ تّ عُٕاٌ يُثع رخیشِ اَشژی خٕسضیذی سا دس تش يی خٕسضیذ ٔ

خٕد، ْیذسٔژٌ ٔ اكسیژٌ،   ساصَذِ ْايي تشاي دستیاتي تّ يٕادي كّ تتٕاَُذ آب سا تّ عُاصش ْاي اخیش تالش دس سال
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يص آب است كّ تا اَشژي تجضيّ آب تّ ْیذسٔژٌ ٔ اكسیژٌ، اكسا تجضيّ كُُذ دس دال اَجاو است. يًٓتشيٍ يطكم دس

  .است ساصي صيادي ًْشاِ فعال

اَشژي اضافي اعًال ضذِ تاعث  ضٕد، تهكّ ساصي َّ تُٓا تاعث ْذس سفتٍ يقذاس صيادي اَشژي يي ايٍ اَشژي فعال

  .يضادًي تشاي اقتصادي ضذٌ ايٍ فشايُذ است ضٕد كّ خٕد عايم اكسايص إَاع تشكیثات يٕجٕد دس آب يي

 

 فتٕستُض يصُٕعي يٕفقیت يذققاٌ ايشاَي دس دسک تٓتش يکاَیضو اکسايص آب دس

يشدهّ يتفأت تشخٕسداس تٕد. دس  کاسْای تذقیقاتی اَجاو ضذِ دس داَطگاِ تذصیالت تکًیهی عهٕو پایّ صَجاٌ اص دٔ

  .ٔسیهّ اکسیذ يُگُض صٕست گشفت ای دس صيیُّ اکسایص آب تّ يشدهّ أل تذقیقات گستشدِ

يشدهّ دٔو ایٍ کاس تذقیقاتی َیض تا  .يجًٕع َتایج ایٍ يشدهّ اص تذقیقات تّ یک يقانّ يشٔسی دس ایٍ صيیُّ اَجايیذ

َإَاکسیذْای يُگُض تّ عُٕاٌ تشکیثات فعال دس اکسایص آب دس  ْا ٔ يطاْذاتی ًْشاِ تٕد کّ تّ ضُاسایی آصيایص

  .يُگُض يُجش ضذ ْای اثش تجضیّ کًپهکس

َخست ْطتًیٍ انًپیاد  پٕس اص داَطگاِ تذصیالت تکًیهی عهٕو پایّ صَجاٌ، داسَذِ يقاو دکتش يذًذ يٓذی َجف

 تُیادی تا ًْکاسی استاد ْای داَطجٕیی ٔ دٔاصدًْیٍ جطُٕاسِ جٕاٌ خٕاسصيی تخص پژْٔص



«AllakhverdievSuleyman» ّیک يقانّ يشٔسی دس صيیُّ اکسایص آب تّ چاپ  یکی اص داَطًُذاٌ سٔسیّ يٕفق ت

  .ٔسیهّ تشکیثات يُگُض ضذَذ

ْای گشِٔ يا  دیگشاٌ، َتایج پژْٔص پٕس دس ایٍ تاسِ گفت: دس يقانّ يشٔسی عالِٔ تش کاسْای گضاسش ضذِ تٕسط َجف

ٔ ًْچُیٍ کاسگیشی اکسیذْای يُگُض يختهف دس اکسایص آب  ضايم ساْثشدْای جذیذ دس سُتض تشکیثات جذیذ یا تّ

  .دس يٕسد يکاَیسى ٔاکُص اکسایص آب دس دضٕس اکسیذْای يُگُض اسائّ ضذِ است اطالعات جذیذ ٔ انثتّ يختصشی

ْای يتفأتی  است اص تخص پٕس تا تیاٌ ايٍ كّ كاسْای تذقیقاتی کّ دس قانة يقانّ يشٔسی َیض اسائّ ضذِ َجف

تشسسی ٔ يطانعّ »اکثش کاسْای پژْٔطی دس قانة  ٓیّ ضذِتشخٕسداس تٕد، اظٓاس كشد: تا تٕجّ تّ يقانّ يشٔسی ت

طشادی أنیّ ٔ يطانعات تشکیثاتی کّ قادسَذ آب سا »، «اکسایص آب سا اَجاو دُْذ ْایی کّ قادسَذ تا سشعت تاال آَضیى

سُتض » ،«تش ضٕد تٕاَذ ْٕضًُذاَّ کُُذ. ایٍ طشادی تا ضُاسایی ُْشْای طثیعت دس اکسایص آب يی اکسیذ

ضُاخت يکاَیسى ٔ »ٔ « دس دذ َإَ ثات ٔ تالش تشای سُتض تشکیثاتی تا کاسایی تاالتش يثال کٕچک کشدٌ ایٍ رساتتشکی

  .تٕدَذ صٕست گشفتّ« عٕايم يختهف تاثیش گزاس دس اکسایص آب

افضٔد: تا استفادِ اص  ساصی کاسْای تذقیقاتی جذیذ ضذِ است، ٔي تا اضاسِ تّ ایٍ کّ ایٍ کاس تاعث صيیُّ

  .يکاَیضو سیستى اکسایص آب صٕست گشفت ستأسدْای تّ دست آيذِ، تذقیقاتی دس يشدهّ دٔو تشای ضُاسایید

پٕس تّ  ْای دکتش َجف ٔ تالش تش ضذِ تّ تاصگي ایٍ تذقیقات دس يشدهّ دٔو ٔاسد فاص عًهیاتی ٔ آصيایطگاْی پیچیذِ

اسایی َإَاکسیذْای يُگُض تّ عُٕاٌ تّ ضُ ًْشاْی عاطفّ َعًتی يقذو، داَطجٕی کاسضُاسی اسضذ يُجش

  .ْای يُگُض ضذِ است تسیاسی اص کًپهکس تشکیثات فعال دس سَٔذ اکسایص آب دس دضٕس

َإَضیًی اتتذا يٕفق  پٕس اضافّ کشد: دس يقانّ پژْٔطی تا تشسسی َتایج چُذیٍ تکُیک يعًٕل دس ضیًی ٔ َجف

یک اکسیذکُُذِ يتذأل ٔ پشکاستشد دس  کّ (IV) سشیىيُگُض تا   ْایی دس ٔاکُص چُذیٍ کًپهکس ضذیى ضثاْت

تشسسی تیطتش، َٕعی َإَاکسیذ يُگُض سا دس یکی اص  ْای اکسایص آب است، پیذا کُیى. سپس تا ٔاکُص

ْای  ْا تا کًپهکس ضُاسایی کشدیى ٔ دس َٓایت ایٍ َإَاکسیذْا دس دیگش ٔاکُص ْای فعال دس اکسایص آب کًپهکس

ضٕد  کًپهکس تخشیة يی ْا اتتذا عثاست سادِ يا پیطُٓاد کشدیى دس تسیاسی اص ایٍ َٕع ٔاکُص یافت ضذ. تّ يطاتّ

  .کُذ ضشکت يی ٔ تعذ يذصٕل تخشیة کّ َٕعی يُگُضاکسیذ است، دس ٔاکُص اکسایص آب

ْٔطی كشد: دس ایٍ کاس پژ ٔي دس يٕسد ایٍ يقانّ پژْٔطی تا اضاسِ تّ يشادهی کّ دس آٌ صٕست گشفتّ است، تصشيخ

ْای يُگُض تّ عُٕاٌ دستأسدْای  دضٕس کًپهکس ًْچُیٍ تّ تشسسی تسیاسی اص يقاالت يشتثط تا اکسایص آب دس

ْای ٔاکُص  ْا ٔ تفأت سُتض چُذیٍ کًپهکس يُگُض، تشسسی ضثاْت ًْیٍ يقانّ يشٔسی پشداختّ ضذ. سپس تا



ْایی تشای ضُاسایی  ایٍ تشکیثات، تالشْای تخشیثی  صٕست گشفت. تا تشسسی ٔاکُص (IV) آَٓا دس دضٕس سشیى

یکی اص  ْا يُجش تّ ضُاسایی َإَ اکسیذ يُگُض تّ عُٕاٌ داصم اص تخشیة اَجاو ضذ کّ ایٍ تالش يذصٕالت

  .يذصٕالت تخشیة ضذ

عُٕاٌ کاتانیت ٔاقعی يعشفی  اص آَجا کّ َإَاکسیذْای يُگُض تشکیثات تسیاس فعانی دس اکسایص آب ْستُذ، تّ

تٕاَُذ تّ عُٕاٌ  دیگشی ْى دس صُایع پتشٔضیًی داسَذ ٔ يی . اص طشفی ایٍ َإَ تشکیثات يُگُض کاستشدْایاَذ ضذِ

  .تشای اکسایص تشکیثات آنی تّ دیگش تشکیثات يفیذ، يٕسد استفادِ قشاس گیشَذ کاتانیست یا اکسیذ کُُذِ

ْای اکسُذِ آب يُجش  کاتانیست طشح تٓتش تٕاَذ تّ دسک تٓتش يکاَیسى اکسایص آب ٔ َتایج ایٍ يقانّ پژْٔطی يی

ْای يُگُض اطالعات  يکاَیسى اکسایص آب دس دضٕس کًپهکس تٕاَذ دس يٕسد اَتخاب َٕع تشکیة ٔ ضٕد. ًْچُیٍ يی

  .پژْٔطگشاٌ دس ایٍ صيیُّ قشاس دْذ جذیذ ٔ يفیذی دس اختیاس

( 2102، يی سال 01ضًاسِ  ،73جهذ ) «International Journal of Hydrogen Energy» َتایج يقانّ يشٔسی دس يجهّ

 سٔی تاسًَای ایٍ يجهّ «Dalton Transactions» يُتطش ضذِ است. ًْچُیٍ َتایج يقانّ پژْٔطی تٕسط يجهّ

(DOI:10.1039/C2DT30965C  2102سال) قشاس دادِ ضذِ ٔ تّ صٔدی يُتطش خٕاْذ ضذ.  

  اَتٓاي پیاو
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