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طرح های برگزیده شانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی - آذر ماه 1393
The Laureates of 16th Khwarizmi Youth Award

رتبه دوم پژوهش هاي بنیادي

● پژوهشگر: فرهاد پناهي
● عنوان طرح: سنتز مواد آلی با استفاده از كاتالیزورها در بررسی خواص حسگري، نوری و بیولوژيكی

● همكار: دكتر ناصر ايرانپور
● اساتید راهنما: دكتر علی خلفی نژاد و  دكتر خدابخش نیكنام

● مؤسسه همكار: دانشگاه شیراز

چكيده طرح:
از آنجـا کـه وجـود کاتاليزورهـای هتـروژن و حالل سـبز )ماننـد آب و اتانـول( از اولويت هـای مهم در 
طراحـی واکنش هـای سـازگار با محيط زيسـت می باشـند در ايـن طرح ايـن دو اصل مهـم در نظر گرفته 
شـده اسـت. در طراحی کاتاليزورهای هتروژن اغلب از بسـترهای سـيليكاژلی و نانو مغناطيسـی بهينه شده 
بـا ترکيبـات آلـی اسـتفاده گرديده که نقش اصلـی آنها پايدار کـردن کاتاليـزور مورد نظر )ماننـد نانوذرات 
فلـزی( يـا ايجـاد سـايت کاتاليـزوری می باشـد. کاتاليزورهـای طراحی شـده در ايـن طرح که اغلـب آنها 
نانـوذره ای می باشـند دارای ويژگي هـای منحصربـه فـردی هسـتند که قابليـت انجام واکنش هـای آلی را 
تحـت شـرايط سـازگار بـا محيط زيسـت دارنـد. همچنين در ايـن طرح سيسـتم های کاتاليـزوری هموژن 
و واکنشـگرهايی معرفـی گرديـده کـه قابليت انجـام واکنش ها را تحت شـرايط ماليم و سـازگار با محيط 
زيسـت دارنـد و نسـبت به روش های ارائه شـده قبلی از مزيت هـای قابل مالحظه ای برخوردار می باشـند. 
سيسـتم های کاتاليزوری فلزی ارائه شـده شـرايط مناسـبی را برای انجام واکنش های شـيميای در حضور 
فلزاتـی ماننـد پاالديـم، نيـكل، تيتانيـم و روتينيوم ايجاد کرده اسـت. بـرای انجام واکنش هـای آلی بويژه 
واکنش هـای چنـد جزيـی در تحت شـرايط ايـده ال سيسـتم های کاتاليزوری اسـيدی يا ارگانوکاتاليسـتی 

مناسـبی طراحـی شـده اسـت. از کاتاليزورهـای 
تهيـه شـده در سـنتز ترکيبـات آلی با ارزشـی که 
دارای قابليـت کاربـردی فوتو  فيزيكـی )ديودهای 
نورانـی آلـی(، حسـگری )حسـگر گاز مونوکسـيد 
کربـن( و بيولوژيكـی )ترکيبـات ضـد ديابت، ضد 
فشـار خـون و ضـد باکتـری( می باشـند، اسـتفاده 

شـده است. 




