مصاحبهشونده :دکتر عباس فاضلی
مصاحبهکننده :محمد میرزایی
تاریخ مصاحبه51/51/51 :
دانشکده (BBRC) :بیوشیمی محیط زیست

ممکن است خودتان را معرفی فرمایید؟
من عباس فاضلی تهرانی ،متولد سال ( )5151در تهران هستم .زمانی که تقریبا  1.1سال داشتم بعدد از نندج نهدانی
به لبنان رفتیم و در مدرسه فرانسویها که هویدا هم قبال در آن تحصیل مدیکدرد ،شدروب بده تحصدیل کدردل (سدال
 ،)5111قبال متداول بود افراد برای تحصیل به آمریکا و لبندان برونددب بیدروه بده خداشر داشدتن مددارس فرانسدوی و
آمریکایی شهر مهمی بود .پد

از اتمدال دوره متوسد ه ،بده دانشدکده پلدی تکنیدز زوریدخ سدویی

اگروتکنولوژی را شروب نمودل .پد

رفدتم و رشدته

از مددتی رشدته خدود را ت ییدر دادل و در رشدته میکروبیولدوژی ددنعتی ادامده

تحصیل دادل .در سال ( )5131دیپلم مهندسی را اخذ نمودل و دوره دکتری را در رشته تصدییه پسداه هدای ددنعتی
شروب نمودل و فرایند لختگی با حضور میکروارگانیسمها را بررسدی کدردل کده در آن زمدان هدیه گونده اشالعداه
مکتوبی در این زمینه ونود نداشت و در این زمینه نه مجلهای مونود بود و نه اشالعاتی که بتوانم در ادامه پدروژه از
آنها استیاده کنمب با تالش زیاد ،اتاقی که محل م العهال بود را به آزمایشدگاه تبددیل نمدودل و بدا تکمیدل اشالعداه
تجربی به نتایج خوبی رسیدل و موفق شدل در مده پنج سال دوره تحصیل خود را بده اتمدال برسدانم .البتده اگدر مدی
خواستم فقط به دوره تئوری کار کنم ،ظرف مده دوسال ،موفق به اتمدال تحصدیلم مدی شددل .امدا مدن بده دنبدال
نوآوری و اشالعاه تجربی ندیدی در زمینه تصییه پساه دنعتی به روش زیستی بدودل .مدن و آقدای دکتدر فرهداد
ریاحی که دانشجوی رشته فیزیز بودند ،هردو موفدق شددیم تحصدیل خدود را همزمدان در ایدن دانشدگاه بده اتمدال
برسانیم.

در دانشگاه پلی تکنیز زو ریخ با پروفسور رضا که از شرف دانشگاه زوریخ دعوه شد بودند ،آشنا شددل .پد

از

مدتی  ،پروفسور رضا از تهران به بنده تلگرافی زد که به ایران برگردل .در آن زمان ایشان ریاسدت دانشدگاه ددنعتی
شریف را به عهده داشتند .من و مرحول آقای دکتر فرهاد ریاحی ،هردو به تهران آمدیم .البته من به پروفسدور رضدا
عرض نمودل که در دانشگاه شدریف مدن بدرای کدار ،بده امکانداه زیسدت فنداوری نیداز دارل ،مدن شمیسدت نیسدتم
واینجادانشکده شیمی است در اینجا هم که دانشگده بیوتکنولوژی یا فرمانتاسیون ونود نددارد .ولدی ایشدان تاکیدد
کردند که شما بمانید .به این دوره فعالیت خود را در شریف آغاز کدردل و یدز اتداا را تددریجا بده آزمایشدگاه
تبدیل کردل.
چه سالی به دانشگاه شریف آمدید؟
5131
یعنی زمان آقای پروفسور رضا
بلی
در کدال بخش استخدال شدید؟
دانشکده شیمی  .من  6-1واحد تدری

می کردل و بیشتر روی تحقیقاه تمرکز داشتم.

چه آزمایشگاهی در اینجا درست کردید؟
آزمایشگاه میکروبیولوژی بود که تدریجا به مرکز تحقیقاتی مهندسی بیوشیمی و محیط زیست تبدیلش کردیم بدی
بی آرسی) . (Biochemical and Bioenvironmental Eng. Research Centerدر آن زمان بدی بدی
آر سی خیلی اهمیت یافته بود و یکی از افرادی که دوره پسا دکتری را در این مرکز تحقیقاتی مدی گذراندد ،آقدای
مایکل اسپایوی بود که از انگلی

آمده بود و دربی بی آر سی تحقیقاتش را ادامه می داد به دوستان اشدالب مدی داد

که در مرکز تحقیقاتی بی بی آر سی مش ول است.

به تدریج تعداد اتاا ها و آزمایشگاه ها را زیاد کردیم ،در نلسه ای که با حضور پروفسور رضا و دکتر امین و دکتر
عباس چمران ،من و دکتر فیروز پرتوی به همراه دکتر ریاحی در دانشگاه تهران بودیم  ،پروفسور رضا به دکتر امدین
اظهار داشت که این دو نیر یعنی دکتر فاضلی و دکتر ریاحی را نیاز دارل که به دانشدگاه تهدران بیایندد و مدن اظهدار
نمودل که در این دانشگاه برای ما چه فعالیتی شده است که در دانشگاه تهران انجال شود.این عرض بندده سدبش شدد
که دکتر امین (ریی

دانشگاه شریف) از من خوشش بیاید و پیگیری کارهایم را در دانشگاه شریف انجال دهد و در

ضمن با پیشنهاد ایشانب آقای مهندس علی محققی که از فارغ التحصدیالن ممتازدانشدکده مهندسدی شدیمی دانشدگاه
شریف بود را بدا وندود مشدکاله مرکدز ،در بخدش بدی بدی آر سدی اسدتخدال کدردیم ایشدان باددمیمیت زیدادی
درمرکزکارمی کردند.
به تدریج مکاتباتم را با دانشگاههای خارج از کشور ادامه دادل تا اینکه با دوازده موسسه در آمریکا ،چند موسسه در
فرانسه ،سویی  ،ژاپن و آکادمی شوروی که اشالعاه آن در دفتر مرکزی بی بی آرسی مونود است ،ارتباط برقرار
کردیم.تدریجا برخی از افرادی که در این مرکز کار میکردند ،به همان کشدورها اعدزال شددند و موفدق بده کسدش
مدرک فوا لیسان

و دکتری شدند و مجددا به مرکز بازگشتند.

ما با کشورهای خارنی پروژه های مشترکی داشتیم .مثال با ژاپن که با پیگیریهای زیاد با تونه به اینکه امکان تهیده
تجهیزاه آزمایشگاهی برای ما ونود نداشت ،موفق به تهیه چندین دستگاه بدا ارزش  3-1میلیدون درر بده ددوره
هدیه از ژاپن شدیم .این دستگاهها به مرکز منتقل شدند و دانشجویان مهندسی شیمی و شدیمی پدروژه هایشدان را در
این مرکز انجال میدادند.
آقای دکتر ،چه سالی این مرکز بیوشیمی مستقل شد و در دانشگاه رسمیت پیدا کرد؟
از  5131که من شروب کردل واز سال 5135شروب شد.
در آن زمان چه کسانی دراین مرکز مش ول بودند؟
آقای مهندس

محققی و خانم مرادی بودند .بعدا تعدادی تکنسین به ما پیوستند مثل آقای اساشوریان و آقای میناسیان که این افدراد
را خودمن از کارگاه های بیرون دانشگاه که میدیددل اسدتعداد دارندد و خدوه کدار مدی کنندد ،بده مرکدز آوردل و
آموزششان دادیم تا نحوه کار با دستگاههایی مثل بیوراکتور را یاد بگیرند .این مرکز کم کم بزرگ و معدروف شدد.
در خارج ما در حدود بیست مقاله علمی و  51-51گزارش تحقیقاتی داشتیم که بسیاری چاپ شده اند.
آیا پروژههای دنعتی و نیمه دنعتی هم انجال می دادید؟
پروژه ها را از پایه تا نیمه دنعتی می رساندیم .مثل پروژه پروتئین تدز یاختده از مدالس چ نددر قندد و تولیدد اسدید
سیتریز از مالس چ ند قند .مالس چ ندر قند بازمانده کارخانجاه قند است که بازیدابی مدی شدود  ،مدا ایدن منبد
قندی را که کریستالیزه نمیشود ،در تولید فراوردههای زیستی استیاده می کردیم.
یعنی بازیافت می کردید؟
به عنوان منب کربن وانرژی برای تولید پروتئین تز یاخته یا اسید سیتریز استیاده میکردیم که به دوره اختدراب
ثبت شد و به میزان  1۷-1۷کیلوگرپروتپین تز یاخته تهیه شد که برای تاییدیه مصرف دال و شیور بده هلندد ارسدال
شد و تاییدیه گرفت .زیرا در داخل کشور آن زمان موسسه ای نبود که تایید ت ذیهای انجال دهد.
این دو پروژه به مرحله نیمه دنعتی رسیدند .البته م العاه تکمیلی و اقتصادی نیز روی آنها انجال شده است .پروژه-
های دیگری نیز مانند تولید رنج زیستی نهت الیاف نیز انجال شد.
در مورد پروژه رنج توضیح مختصری می دهید؟
از آنجایی که من از کودکی مقداری تجربه در زمینه فرش داشتم ،میدیدل که فرشهایی که رنج شبیعی دارند ،این
رنج ها با پخته شدن ،پتینه هم میشوندب ولی رنجهای غیر شبیعی را پتینه نمیکنند ولی این رنجهدا تندد هسدتند و
مرغوه نمیشوند .من این دو امتیاز رنجهای شیمیایی و شبیعی را با هم هماهنج کردل ونتیجده گیدری شدد کده از
شریق کشت میکروه در بیوراکتورها ،رنج شبیعی مورد نیاز در دنعت رنگدرزی را تهیده مدی کدردیم .ایدن رندج

دربرابر دترننت پایدار بود .البته این بخش در کتابی به نال فرش های آناتولی به چاپ رسیده است و به این دوره
نال مرکزدر این مورد منعک

شد.

آیا پروژه در دنعت انرا شد؟
خیر ،قرار بود که م العاه تکمیلی روی اسید سیتریز انجال شود که به دلیل مشکاله بعدی تکمیل نشد.
آیا اشالعی درمورد مرکز از زمانی که تاسی

کردید تا کنون را دارید؟

نه زیاد خبر ندارل.
در کل با تونه به فکری که دنبال می کردید ،از آن موق تا کنون چه ارزیابی دارید؟
مرکز در ساختمان قدیمی به دوره سوله بود با سقیی بلند که امکان استقرار وسایل سنگین در آن موندود بدود ،از
نمله دستگاه اسپری درایر که هدیه ژاپنی ها به این مرکز بدود .هدم اکندون در همدان مرکدز قددیمی اسدت و امکدان
نابجایی ونودندارد  .ما به این شریق بخشی از کارگاه مرکزی را که تمال امکاناه از نملده آه ،بخدار ،هدوا را بده
دوره مجزا برایشان فراهم کرده بودیم نزی مرکزنموده ومرکز را برای آن موق در آن س ح آماده کرده بدودیم،
از دست دادیم .اما هم اکنون مرکز از آن روحیه ادلی خارج شده است.
چه قسمتی از آن عوض شده است؟
موضوب امکان ایجاد تحقیقاه دنعتی و نیمه دنعتی بود با پروژه هایی که قبال ذکر شد ،از نمله تولید پروتئین تز
یاخته یا تولید اسیدسیتریز که در سداختمان قبلدی امکدان انجدال آن وندود داشدت ،امدا مرکدز فعلدی بدر ای انجدال
تحقیقاه آزمایشگاهی مناسش است  .برای فرایندهای شیمیایی امکان فعالیت در مرکز فعلدی ،وندود دارد امدا بدرای
پروژه های بزرگ زیستی ،فضای مناسش و شرایط تحقیقاتی مشخصی باید برقرار شود و مدواد زیسدتی را نمدیتدوان
همواره به دوره وارداه در نظر گرفت .در باره پروتکلهای تحقیقاتی قبال بروشوری تهیده شدده بدود کده امکدان
دارد در دفتر مرکز مونود باشد.
ل یا اگر مونود است ،یز نسخه هم به ما بدهید.

میدانم .باید در دفتر مرکز باشد ،من خودل هم به دنبال آن پروتکل که در آن زمان تهیه شده بود هستم.
آقای دکتر در راهاندازی این مرکز ،چه کسانی در کنار شما زحمت کشیدند؟
آقای مهندس محققی و کسانی که سربازیشان را در این مرکز میگذراندند ،مثل مهندس نانشکار کده بعدد بورسدیه
شدند  .ما برای همکاران بورسیه ایجاد می کردیم و به خارج اعزال میکدردیم .آنجدا دکتدری مدیگرفتندد و بدر مدی
گشتند مثل خانم دکتر عالم زاده و آقای دکتر وثوقی و یا اینکه برنمیگشتند .ولی افرادی بودند که ما اینجا آموزش
تحقیقاتی میدادیم و میفرستادیم خارج ازکشور.
این مرکز در زمانی که شما تشریف بردید به دانشکده مهندسی شیمی ملحق شد یا بعدا این اتیاا افتاد؟
بله وقتی من آمده بودل ،ار الحاا مرکز به دانشکده مهندسی شیمی ناراحدت شدده بدودل .ایدن همکداری خوبده ولدی
فلسیهای که ما دنبال میکردیم از بین میرود و همین ورهم شد و پروژه های آزمایشگاهی که تا مرحله نیمه دنعتی
رسانده بودیم ،مثل اسید سیتریز که می خواستیم با روش خودمان و با تکنولوژی خودمان آن را پیاده سازی کندیم
و بازدهی خوبی هم داشت ،زیرا اسید سیتریز با اسید اگزالیز در رقابت است و ما توانستیم تا  ٪51قند مونود در
مالس چ ندر قند را به میزان قابل تونه به اسید سیتریز تبدیل کنیم که بازده باریی است.
آقای دکتر از بیوشیمی بیایم بیرون ،در اون دوره نسبت به کل دانشگاه چه نکته ها و خاشراتی به ذهنتون میرسه؟
در واق من بیشتر وقتم را درف امور تحقیقاتی در مرکز مهندسی بیوشیمی و محیط زیست میکردل.
ما شنیدهایم که شما شبانه روزی کار می کردید؟
من با ول زیادی امور تحقیقاتی مرکز را پیگیری میکردل و هنوز هم فکر من از گذشته ت ذیه میشود.
پ

یعنی خاشراه خوه و بد اینجا به خاشر کار بوده

بله و ارن به اینکه اسم این دانشگاه هنوز خوبه افتخار می کدنم و امیددوارل کده ارن هدم در مراکدز تحقیقداه مانندد
گذشته،انجال تحقیقاه با عالقه باشد .البته هنوز هم مانند گذشته عشق به دانشگاه مونود است.

آیا م لش خادی از مسائل عمومی دانشگاه به ذهنتون میرسه؟
فعال خیر
در مورد همکارای دیگه ،فضای دانشگاه ،مدیریت دانشگاه...
نمی توانم در حال حاضر قضاوه کنم چون خوه نمی شناسم .اما برخی از دوستان دانشکده شدیمی کده فکدر مدی-
کردل ادامه کار بدهند ،ادامه ندادند و بازنشسته شدند .ارن میبینم که روحیه اولیه ونود ندارد و مثال آقای مهنددس
لواسانی در این دانشگاه معاون بودند و فلسیشون این بود که می گیتند اگر کسی عالقمند باشد به پروژه ،دسدتگاهی
را که می خواهد بخرد را به دنبالش می آید و من تعجش میکردل وقتی نزدشان میرفتم ،سوال پیچم نمیکردند که
برای چی این دستگاه را میخواهی .این اعتماد واقعا قشنج بود .خدا بیامرزدشان .فوه کردند ،آقای مهندس بیداتی
ایشان راخوه می شناسد.
اعتماد میکردند؟
بله اعتماد میکردند و روششان این بود که اگر یکی بخواهد میاید دنبالش ولی ارن مدن اشالعدی نددارل آیدا پدروژه
هایی هست که در دنعت راه پیدا کند یا امیدی هست؟
ارن پروژه های ارتباط با دنعت دانشکده ها زیاده ،یعنی هم دانشگاه خیلی گسترده شده و پروژه های ارتباط با دنعت
هم زیاده .ولی خو ه بخشی از آن از همان پایه شروب شده و بخشی از آن هم ندید هست ،کارهای خیلی ندیدی
هستند .ولی چیزی که مهمه و شما هم اشاره کردین تالش و عالقه به فعالیت است که خیلی نزیی وکم رنج است.
بله ،می دانید خوبی آن دوره این بود که از لحاظ مالی تامین بودیم از شرف خانواده .ما نباید دنبدال معیشدت بدرویم.
این میتواند یکی از دریل این کاهش عالقه باشد ،یعنی شرط رزل بود اما شرط کافی نبود بدرای کدارب شدرشی کده
مهم بود عالقه بود و لذه میبردل وقتی با فالن استاد در فالن دانشگاه تماس میگرفتم و دعدوه مدیکدردیم  .اگدر
میخواستیم بودنه بگیریم باید مقاله علمی بدهیم به فالن نا که در نظر نمیگرفتند ،درک درستی نداشتند .من هدم
تصمیم گرفتم کارهای علمی مان را برای متخصصین معروف دنیا بیرستیم و از آنها نظریه بخواهیم و این نظریاه رو

به مقاماتی که بودنه میدهند تحویل بدهیم و اینکار را هدم کدردیم .مدن تعجدش مدیکدنم چگونده آقدای پروفسدور
ایموف یا پروفسورفیقتر خدابیامرز فردت کردند که اینقدر وقت بگذارندد و ایدن گزارشداه را بدرای مدا بازنویسدی
کنند.
شما فرمودید که ردیف بودنه مستقل هم داشتید در دانشگاه؟
بله  ،آن زمان یز ردیف بودنه مستقل داشتیم که مهندس بیاتی در نریان آن هستند.
یعنی بابت فعالیتهای تحقیقاتیتان مستقیما بودنه میگرفتید؟
بله همچنین افرادی که استخدال مرکز بودند به دوره قرار دادی و رسمی
چند نیر به دوره قراردادی با شما همکاری میکردند؟
تعدادش در گزارش هست .تکنیسینها همگی قراردادی بودند .فقط من از دانشکده شیمی بودل و بعدا بده دانشدکده
مهندسی شیمی پیوستم ،ولی همکاران دیگر یا قراردادی با مرکز بودند یا تدریجا استخدال مرکز شده بودند.
خیلی ممنون ،اگر نکته ای هست در پایان بیرمایید.
نه نکته دیگری به خاشرل نمیآید اگر شما سوالی دارید من شماره تلینم را برایتان میگذارل.
متشکرل.

