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چكيده طرح:
ــواد  ــن طــرح م ــش روی انســان اســت. در اي ــه ای يكــى از چالش هــای بســیار مهــم پی ــر گازهــای گلخان كاهــش اث
هیبريــدی نشــانده شــده توســط آمیــن بــرای جــذب دی اكســید كربــن از گازهــای صنعتــى بــا كارايــى بســیار خوبــى كشــف 
و ثبــت شــده اند. در ايــن تحقیــق بررســى های متعــددی بــرروی شــرايط تهیــه و كاربــرد مــواد موردنظــر صــورت گرفتــه 
ــت و ســرعت  ــن، ظرفی ــردن آمی ــرايط گرافت ك ــازی ش ــرات، بهینه س ــول و حجــم حف ــر، ط ــت قط ــه: اهمی اســت از جمل
جــذب و گزينش پذيــری بــه ســمت دی اكســید كربن، بررســى چرخــه جــذب/ واجــذب، اثــر رطوبــت، تخريــب اكسايشــى، 

ــید كربن. ــور دی اكس ــید گوگرد در حض ــى دی اكس ــذف گزينش ــید كربن و ح ــط دی اكس ــازی توس غیرفعال س
به خصــوص در ايــن مطالعــه اثــرات ســودمند رطوبــت بــر جــذب بیشــتر دی اكســید كربن بــه خاطــر مســیر مناســب تر 
ــداری مــواد بوســیله ممانعــت از تشــكیل اتصــال برگشــت ناپذير دی اكســید كربن- آمیــن بررســى  واكنــش و افزايــش پاي
شــده اســت. بــه دلیــل نیــاز بــه انــرژی پايیــن و گزينــش پذيــری باالتــر فراينــد جــذب يكــى از فناوری هــای جديــد در 

حــذف دی اكســید كربن بــا تاثیــر مســتقیم بــر كاهــش گازهــای گلخانــه ای اســت.

زندگي نامه:
ــادا هســتند. ايشــان پژوهشــگر  ــاوا كان ــد ســیاری اســتاد شــیمى و مهندســى شــیمى در دانشــگاه اوت ــر عبد الحمی دكت
موسســه شــیمى كانــادا و دارای كرســى پژوهشــى كانــادا در مــواد نانوســاختار و مديــر موســس مركــز تحقیقــات و نــوآوری 
كاتالیســت هســتند. آقــای دكتــر ســیاری دكتــرای تخصصــى خــود را در ســال 1980 در زمینــه كاتالیســت های هتــروژن از 
دانشــگاه تونــس دريافــت كردنــد. پــس از يــك دوره پســادكترا در دانشــگاه پیتــس بــورگ، بــه بنیــاد ملــى تحقیقــات كانــادا 
رفتنــد. ايشــان در ســال 1990 كرســى اســتادی مهندســى شــیمى را در دانشــگاه الوال در كبــك كانــادا به دســت آوردنــد 

و در ســال 2001 بــه دانشــگاه اوتــاوا پیوســتند.
آقــای دكتــر ســیاری ســردبیر نشــريه معــروف Journal of Molecular Catalysis هســتند. ايشــان بیــش از دويســت 
و پنجــاه مقالــه علمــى در نشــريه های معتبــر نمايــه شــده منتشــر كرده انــد و نــه اختــراع را بــه ثبــت رســانده اند. نامبــرده 

تاكنــون چهــار كتــاب و هفــت فصــل كتــاب تألیــف كرده انــد.     
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