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 الکتروشیمی شاخه ای از شیمی است که به مطالعات تئوری، عملی و بهره برداری از خواص و رفتار الکتروشیمیایی مواد می پردازد.    

نانوالکتروشیمی زیرشاخه ای از الکتروشیمی است که رشد بی سابقه آن در سال های اخیر، منشا دگرگونی های اساسی در صنایع مختلف 

وابسته به الکتروشیمی شده است. کثرت مقاالت و کتاب های منتشر شده در زمینه الکتروشیمی و نانوالکتروشیمی دلیل روشنی بر این رشد 

ه ویژه آن در میان شاخه های مختلف علم شیمی است. هدف این مقاله، فراهم نمودن درك عمیقی از کاربردهای الکتروشیمی فزاینده و جایگا

ه و نشان دادن توانایی آن در حل مشکالت بشر امروزی در زندگی اجتماعی و اقتصادی است. در این راستا، می توان به کاربردهایی نظیر انداز

ت، ترکیبات آلی نظیر: داروهای قلبی و ضد سرطان، نوکلئیک اسیدها، ویتامین ها و حشره کش ها اشاره نمود. پیل های گیری مقادیر آثار فلزا

ای دوربین سوختی بعنوان مهمترین ابزارهای تولید انرژی الکتریکی، باطریها و اخیراً ابرخازن ها بعنوان منابع نیرو )سامانه های ذخیره انرژی( بر

ها، ماشین های حساب و سایر ابزارهای الکترونیکی دستی متعدد کاربرد گسترده ای دارند. از الکتروشیمی در سنتز مواد  های عکاسی، ساعت

مهم صنعتی، جلوگیری از پدیده خوردگی فلزات، واکنش های فتوسنتزی، تشخیص های بالینی، کنترل فرآیندهای صنعتی، تصفیه آب و پساب 

یطی و فیزیولوژی استفاده می شود. نانوزیست حسگرهای الکتروشیمیایی بعنوان ابزارهای کوچک برای های صنعتی، بررسی های زیست مح

وکز در اندازه گیری مستقیم ترکیبات آزمایشی در بافت نمونه بکار می روند. در این راستا، می توان به الکترودهای آنزیمی برای اندازه گیری گل

گیری و تشخیص مواد مخدر و مشروبات الکلی در علوم جنایی، اندازه گیری اوره و مواد موثر بر خون جهت تشخیص بیماری دیابت، اندازه 

آنزیمها، الکترودهای میکروبی و بافتی، زیست حسگرهای تمایلی و دورگه سازی نوکلئیک اسیدها اشاره نمود. از الکتروشیمی در صنایع 

خودروها در تولید گازهای سمی و نیز تولید تیوب داخلی تایر ماشینها استفاده می  خودروسازی برای تولید انباره های سربی، بررسی عملکرد

شود. از الکتروشیمی در فرآیند آبکاری فلزات برای اهداف تزئینی )رسوب دادن نیکل، طال و نقره روی جواهر آالت، چاقو، قطعات دوچرخه(، 

 شش های حفاظتی استفاده می شود.براق سازی و تصفیه الکتریکی فلزات و همچنین برای ایجاد پو
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