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تاریخ مصاحبه59/8/01 :
دانشکده :موسس و رئیس سابق انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف

آقای دکتر ،ضمن تشکر از و قتی که برای این مصاحبه تلفنی دادید ،اگر اجازه بدین صحبت را از حدود  01سال قبل
شروع کنیم که شما در آلمان تحصیالت تان تمام شده بود و احیانا می خواستید مشغول کار شوید؛
من هم خوشحالم که از انستیتو آب و انرژی با بنده در آلمان تماس گرفته اید تا گفتگویی داشته باشیم .از دبیرستتان
البرز دیپلم و از دانشگاه تهران لیسانس فیزیک داشتم که به آلمان رفتم .ابتدا فکر می کردم که چون فیزیک خوانده
ام ،پس همه چیز بلدم ،ولی بزودی فهمیدم که از نظر عملی و تجربتی خیلتی کمبتود دارم و بایستتی بته نحتوی آنترا
جبران نمایم .ابتدا مدتی در کارخانه الکتروموتور سازی کار کردم (شامل :سوهان کاری ،تراشتکاری ،جوشتکاری،
سیم پیچی الکتروموتورها و ژنراتورها) .سپس دوره شبانه روزی مهندسی الکتروتکنیک در هامبورگ را که  00ترم
بود ،در  4ترم گذراندم و در سال  0591فارغ التحصیل دانشکده مهندسی شدم .بعد متوجته شتدم کته توانتایی ادامته
تحصیل را دارم و در سال  0500از دانشگاه هتامبورگ در رشتته فیزیتک کریستتال موفتق بته اختذ متدرت دکتترا
گردیدم .استاد راهنمای رساله ام پروفستور هلتر 0بتود کته عتالوه بتر دانشتگاه ،در انستتیتو متاکس پالنتک در شتهر
گوتینگن هم کار پژوهشی می کرد .بعد از اتمام دوره دکترا ،همکار پرفسور هلر در انستیتو ماکس پالنک بودم .اما،
بعد از دو سال ،چون به زمینه کاری یکی از اساتید سابقم پرفسور باگته ،2کته بته دانشتگاه کیتل و مرکتز تحقیقتاتی
گستاخت هامبورگ رفته بود ،بیشتر عالقمند بودم ،برای همکاری نزد او رفتم .او که یتک تووریستین و از شتاگردان
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هایزنبرگ بود ،مامور شده بود که روی استفاده صلح آمیتز از انترژی اتمتی کارکنتد .چتون بعتد از اتفاقتات جنت
جهانی دوم ،متفقین توافق کردند که آلمانیها هم روی انرژی هستهای کار کنند .پنج مرکتز در آلمتان بترای آ تاز
فعالیتهای هستهای تأسیس شده بود ،که سه مورد آن یکی در دانشگاه کالسروهه ،دیگری در دانشگاه آخن و مورد
سوم هتم در دانشتگاه کیتل بودنتد .ماموریتت مرکتز  GKSSدر گستتاخت ایتن بتود کته انترژی هستتهای را بترای
کشتیسازی و کشتیرانی بکار برند .نکته جالب اینکه برخی از افتراد متا کته پتژوه
نیست .پژوه

برای پژوه

یک موضوع است ولی پژوه

میکننتد هدفشتان مشت

برای حل جامعه مساله دیگر است .هنوز برای استفاده

انرژی اتمی در زمینه برق و گرما تجربهای نداشتند .اینها حدود  8- 1سال آنجا کار کردند و در آنجا از نزدیک ناظر
بودم که چگونه میشود از انرژی هستهای برای تولید برق و مواردی از این دست استفاده کرد.
چگونه و در چه زمانی به موضوع آب شیرین کن وارد شدید؟
فعالیت علمی و صنعتی من در مورد آب اولین بار در ارتباط با مطرح شدن کاربرد انرژی هسته ای در نمتک زدایتی
از آب دریا و تولید آب شیرین آ از گردید .برای آشنا شدن به دلیل  ،الزم است نگتاهی م تصتر بته شتروع بهتره
برداری از انرژی هسته ای در جهان بیاندازیم.
با کشف خواص رادیواکتیویته در سال  0850میالدی توسط آنتونی هنری بکرل ،فیزیکدان فرانسوی شناخت ریشه و
پایه های انرژی هسته ای شروع شد .پس از طی مراحل اکتشاف یکی بعد از دیگری علمی و صنعتی بین المللتی در
مورد چگونگی استفاده از انرژی هسته ای آ از گردید .یک مرحله مهم آن کشف شکافت اتتم اورانتیم توستط دو
آلمانی به نام های اتوهان 3و فریتز استراسمن 4آلمانی در سال  0538و در زمان شروع جن

جهانی دوم بود؛ که در

نهایت منجر به ساخت بمب اتمی شد و فاجعه شهر های هیروشیما و ناکازاکی ژاپن را به بار آورد.
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بعد از جن

جهانی دوم ،فعالیت های علمی و صنعتی در امریکا برای تولید برق ز انترژی هستته ای شتروع شتد .در

سال  0590اولین راکتور اتمی آزمایشی قابل کنترل در ایالت ایداهو 9امریکا ،اولین بار برای تولیتد بترق بتا موفقیتت
انجام گرفت .نتایج این موفقیت موجب شد که در سال  0593آیزنهاور ،رئیس جمهور وقت امریکا در سازمان ملتل
برنامه اتم برای صلح را اعالم نماید .در این سالها ،سازمان های علمی و صنعتی کشورهای بزرگ ،امریکا و روستیه،
کاربرد انرژی هسته ای را در برای بهینه نمودن آن در ابعاد م تلف جهان توسط انترژی هستته ای موضتوع گفتت و
شنود و بحث قرار گرفت .از جمله ارزیابی ساخت نیروگاه اتمی دوجانبه بترای تولیتد بترق و آب بتر استاس فرضتیه
ظرفیتی که قیمت آب تولیدی معادل  3سنت برای هتر گتالن آمریکتایی گتردد ،محاستبه شتد .پتس از محاستبات و
ارزیابی ها مش

شد که ساخت چنین ظرفیتی عملی نبتوده و مقترون بصترفه نیستت .ظرفیتت هتای حتدود 0111

مگاوات برق را عملی و قابل تجربه تش ی

داده شد که نمونه ای از آنرا ایران برای بوشهر خریداری کرده است.

در این زمان من عضو رسمی گروه علمی موسسه تحقیقاتی  GKSSدر شهر گستتاخت بتودم کته رئتیس آن استتاد
سابق من در دانشگاه هامبورگ ،پروفسور باگه بود؛ ( GKSSعالمت اختصاری مرکتز پژوهشتی استتفاده از انترژی
هسته ای برای کشتی سازی و کشتی رانی است) .ایتن موسسته وظیفته اش پتژوه

و ستاخت نمونته یتک راکتتور

کوچک  91مگاواتی برای کشتی سازی و کشتیرانی تعیین شده بود .وظیفته متن بته اتفتاق همکتارانی تعیتین اپتتیمم
ض امت سپرهایی از بتن و آب خال

برای جلوگیری از تشعشعات رادیواکتیو (نوترن ،پروتن ،آلفتا و اشتعه گامتا

ساطع شده از قلب راکتور اتمی پنج مگاواتی آزمایشگاهی مرکز تحقیقاتی  GKSSبود.
در این زمان ،موضوع نمک زدایی از آب دریا با انرژی هسته ای در سمینار هفتگی مرکز پژوهشی ما مطرح شد .من
بطور ریزی داوطلب فعالیت در این زمینه شدم تا گزارشی از برنامه ها و فعالیت هتای بتین المللتی در ایتن زمینته را
ارائه نمایم .در تاریخ  01فوریه  0500گزارشی از نتایج فعالیت در دست اقدام محافل علمی در این زمینه را در مرکز
مطالعاتی انرژی هسته ای ( )GKSSو جامعه مهندسین آلمان در شهر هامبورگ ارائه دادم.
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به لحاظ آینده نگری و احتمال مفید بودن و جالب بودن چنین طرحی در ایران ،سفر کوتاهی بته تهتران نمتودم و در
سازمان تازه تاسیس انرژی اتمی ایران ،واقع در امیرآباد تهران س نرانی تحتت عنتوان "کتاربرد انترژی هستته ای بته
عنوان منبع انرژی در صنعت نمکزدایی از آب دریا" انجام دادم .پس از گفت و شنود با مسوولین سازمان انرژی اتمی
ایران ،زمان را برای پیگیری بیشتر حس نکردم و به محل کارم در آلمان بازگشتم .این زمتان متترادف شتد بتا فرمتان
تاسیس دانشگاه صنعتی شریف (آریامهر سابق).
چطور به دانشگاه صنعتی شریف آمدید؟
آقای مجتهدی مامور به تاسیس دانشگاه آریامهر سابق شده بود و نیاز به استاد داشت .ایشتان مترا از دبیرستتان البترز
میشناخت .در دیداری که در دانشگاه هامبورگ با هم داشتیم ،گفتند میخواهد دانشگاهی تاسیس کند .اول بتاورم
نشد که چطور ممکن است یک نفر به تنهایی ب واهد دانشگاهی برپا کند .با این همه مرخصی  3-2هفتهای گرفتم و
به تهران آمدم .دیدم دکتر مجتهدی با تعتدادی از معلمتان در مدرسته البترز هستتند و تصتمیم دارنتد دانشتگاه را بنتا
بگذارند .به هر حال کمکشان کردم .من هم بعتد از اتمتام مرخصتی ام برگشتتم آلمتان ،از گستتاخت استتعفا دادم و
وسایلم را جمع کردم و به ایران آمدم تا دکتر مجتهدی را همراهی کنم .جزییات تاسیس دانشگاه زیاد بود اما بهطور
خالصه اینکه باالخره حدود  0تا  1ماه که راهاندازی دانشگاه و خرید زمین و یتره طتول کشتید ،بتاالخره دانشتگاه
تاسیس شد .در آن زمان از سوی دکتر مجتهدی ،من و دکتر پرتوی مامور شده بودیم تا پروندههای استادان داوطلب
را بررسی کنم و بهترین افراد را مش

کنم .جالب این بود که استادانی را انت اب میکردیم کته داوطلتب بودنتد

برای حل مشکالت ایران در دانشگاه خدمت کنند .این موضوع مربوط به دوران اول انت اب استادان استت و امتروز
خوشحالم که همه آن افراد ،استادان برجسته و خوبی شدند .دانشگاه باالخره راه افتاد و در دوره اول یا دوم کنکتور
دانشگاه ،مسوول طرح سواالت فیزیک شدم .اتقاقا در انتهای مساله چند تا عدد اضافی قرار دادم تا ببینم دانشجو فقط
نگاه به اعداد میکند یا حواس

به مساله است .به هر صورت در تمام مراحل شروع کار دانشگاه حضور داشتم.

تاسیس انستیتو آب و انرژی چگونه انجام شد؟
4

از ابتدای همکاری با دکتر مجتهدی شرط گذاشته بودم مبنی بر اینکه در صورتی است دام میشوم که بتوانم مرکتز
آب و انرژی را برای حل مساله کمبود آب درست کنم .چرا که میدانستم مساله کمبود آب وجتود دارد .آنهتا هتم
موافقت کردند و هیات امنا  011هزار تومان برای این پروژه تعیین کرد که ساختمان درست کنم .دیدم دانشکدههای
مهم آن زمان چنین ساختمانی ندارند و تاسیس این مرکز در دانشگاه آریامهر ستابق ممکتن استت حستادت برانگیتز
باشد .برای همین یکی از اتاقهای موجود دانشگاه را به تحقیقاتمان اختصاص دادیم و شروع به کار کتردیم .منتهتی
مسالهای که وجود داشت و مهم بود این بود که توانستم با تعریف کردن موضوع کمبود آب ،فضای علمی نسبت به
این امر ایجاد کنم .این فضاهای علمی نسبت به موضوعات م تلف بسیار مهم است و توصیه میکنم دستاندرکاران
دانشگاهها نسبت به ایجاد چنین فضاهایی جدیت داشته باشند .خالصه متا از آن موقتع شتروع بته کتار کتردیم و متن
خودم عالقهمند بودم که در راستای رفع کمبود آب نق

داشته باشم و برای تحقق این امر تحقیق و کار کنم .در آن

زمان بسیاری از افراد نسبت به این موضوع بدبین بودند و میگفتند چنین امری نشدنی است .اما متن اقتدام کتردم تتا
ببینم میتوانم آب یکی از مناطق دورافتاده کشور را شیرین و نیازهای مردم به آب شیرین را رفع کنم یا نه؟ خالصه
به دالیلی که ذکرش هم مهم نیست جزیره هنگام را انت اب کردم.
اهداف اولیه تحقیقاتی در انستیتو چه بود؟
وقتی به ایران آمدم هدفم استفاده از انرژی هستهای بود .همان طتور کته گفتتم در آلمتان راکتتور اتمتی کوچتک 9
مگاواتی در اختیار داشتیم .من هم قصد داشتم راکتور اتمی کوچک  3تا  9مگاواتی درست کنم تا به وستیله آن در
جنوب ،آب شور به آب شیرین تبدیل شود .در آن زمان هم آلمانیها و هم ایرانیها برای تحقق این امر بسیار مشتاق
بودند .در همین فاصله زمانی به یکباره مساله خرید راکتور اتمی در ایران مطرح و شتاه نیتز نستبت بته ایتن موضتوع
عالقمند شد .کشتی اتمی اوتوهان را که قبال در آن کار میکردم ،به ایران دعوت کتردم .در ایتن کشتتی روی هستته
راکتور کارکرده بودم و برای جلوگیری از انتقال رادیواکتیویته مسوولیت داشتم .در همین کار بود که با مساله تبدیل
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آب شور به شیرین با استفاده از انرژی هسته ای برخورد کردم و از آن خط کاری قبلی جدا شده بودم و خواستم بته
ایران بیایم.
در همین زمان ها یکباره موضوع راکتور اتمی در ایران و دو دستگاه راکتور اتمی  0291مگاواتی برای بوشهر مطرح
شد .در ابتدا جایشان مش
که جای این راکتورها را مش

نبود و ابتدا هم نمیدانستم ظرفیت

چقدر است .من و دکتر اعالمی مامور شده بتودیم

کنیم .به نظرم خرید راکتور  0291مگاواتی عجیب ،و این راکتورها بسیار بتزرگ

بودند و احتیاجی به راکتورهای به این بزرگی نداشتیم .سپس متوجه شدم که پشتت ایتن مستاله ماجراهتای دیگتری
وجود دارد .در نتیجه از این جریان جتدا شتدم و خواستتم کته روی انترژی خورشتیدی کتار کتنم .در اینبتاره هتم
هیچگونه اطالع ا ولیه نسبت به این موضوع نداشتم اما از آنجا که فیزیک خوانده بودم اعتماد به نفس الزم برای کار
کردن در این حوزه را داشتم .البته این اعتقاد من است و شاید دیگران قبتول نداشتته باشتند .امتا معتقتدم فتردی کته
فیزیک خوانده است میتواند در همه رشتهها از پایه شروع به مطالعه و رشد کند .خالصه من رفتم و در مورد انرژی
خورشیدی کار کردم .کلکتورهای م تلف انرژی خورشیدی را ساختم و اتفاقا خیلی هم از ایتن کتار خوشتم آمتد.
فکر میکنم در آن زمان دکتر رضا رییس دانشگاه شده بود .پس از آن خواستم ببینم میتوانم این طترح را بته طتور
عملی در یک جزیره اجرا کنم یا نه؟ بازهم به دالیلی همان جزیره هنگام را انت اب کردم .چون می دانستتم نیتروی
دریایی در آنجا پایگاه دارد و به این امر احتیاج دارد.
س) اگر ممکن است راجع به پروژه جزیره هنگام بیشتر توضیح دهید.
یکی از دالیل انت اب جزیره هنگام این بتود
که این جزیره بستیار دور بتود و میخواستتم
بدانم آیتا مترد عمتل هستتیم یتا فقتط حترف
میزنیم .در آن زمان همته میگفتنتد اجترای
این طرح نشدنی است .اما بتا نیتروی دریتایی
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تماس گرفتم و به جزیره رفتم .طرح را مطرح کردم و اتفاقا همه دستاندرکاران نیروی دریایی استقبال و همکتاری
کردند .در ابتدا تجربه الزم را نداشتیم .م زن برای آب شور آب شیرینکن از جنس فوالد ضد زن

به ابعاد یتک و

نیم متر در یک و نیم متر را در کارگاه تهران ساختیم .حمل این ظرف نیز تا جزیره هنگام ،بستیار ست ت بتود .یتادم
میآید همه همکاران به ما کمک میکردند .فکر میکردیم در جزیره هنگام اسکله هست .اما در جزیره هیچ چیزی
نبود .به روستا رفتم و س نرانی کردم و روستاییان آمدند و م زن آب آهنی را که بستیار هتم ستنگین بتود بته دوش
کشیدیم و تا کنار ساحل برده و نصب کردیم .بعتد انتواع و اقستام کلکتورهتای م تلتف در آنجتا ستاختیم .االن بته
آنروزها که فکر میکنم خودم تعجب میکنم چطور چنین کارهایی را انجام دادیم .اما وقتی انسان عاشق یتک کتار
باشد س تی را تحمل میکند و کار برای

لذتب

است .تاکید میکنم وقتی فردی میخواهد کاری انجام دهتد

و حسن نیت داشته باشد و ب واهد نیازهای جامعه را رفع کند ،درها به روی

بتاز میشتود .یتادم هستت کته از ایتن

فعالیت مقاله ای هم نوشتیم و با یکی دو نفر از همکاران آنرا در کنفرانس بین المللی شهر فلورانس ایتالیا ارایه دادیم.
به علت اهمیت آن ،به عنوان عضو افت اری جامعه مهندسین آلمان انت اب شدم و اثرات آن در تهیه امکانتات بترای
فعالیت های بعدی من موثر بود .همکاران سابقم در آلمان به من می گفتند که عظمتت کتار گتروه شتما در اجترای
طرح جزیره هنگام معادل کار ما در طرح کشتی اتمی اتوهان است.

آقای دکتر همکارانتان در پروژه جزیره هنگام چه کسانی بودند؟
یکی مهندس برهان بود که در تهران کار میکرد و نقشهها را میکشید ،مهنتدس شتهنواز  ،و آقتای چینتهچیان هتم
بودند .منظورم این است که  31تا  41درصد کاری که باید انجام میدادم توجیح روءسای دانشگاه بود .ا لب آنها با
کار ما م الف بودند و باورشان نمیشد که هدف من تبدیل آب شور به شیرین باشد.
گزارش های موجود نشان میدهند که پروژه جزیره هنگام مربوط به سال  0345است .بعد از آن سال چه فعالیتی در
انستیتو انجام می گرفت؟
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هدف من این بود که از انرژی هستهای استفاده کنم .گاهگاهی به آلمان میرفتم که در جریان فعالیتشان باشم ،چون
در آن جا من را میشناختند .موضوع دیگری هم بود؛ اوایل در موسسه  GKSSبرنامه مش صتی راجتع بته ممبتران
( شا) نداشتند .بعد که دیدند من پیشکسوت شدم و مساله آب شور بینالمللی شد ،آن مرکز هتم کته قتبال در آنجتا
کار میکردم ،وارد این رشته شد .اوایل من هم کمک میکردم و بعدها در آن مرکز ساخت انتواع و اقستام ممبتران
آ از شد .آنها شیمیست بودند و باالخره از ما جلو افتادند و من هم تالش کردم که در تهران ممبران ( شاء) درستت
کنم .اما به هرحال من شیمی ن وانده بودم منتهی بعدها یکی از دوستان به نام آقای دکتتر کتالس کته آلمتانی بتود،
همسر ایرانی داشت و در دانشکده شیمی کار میکرد را جذب و به مرکز آب و انرژی آوردم .آقتای هاشتمیان هتم
دستیار دکتر کالس شد و شروع به ساخت ممبران کردیم .بعد هم البراتوار اختصاصی برای ساخت ممبتران درستت
کردیم.
در رابطه با گرفتن بودجه وضعیت چگونه بود؟
هیچ مشکلی برای گرفتن بودجه نداشتم .اتفاقا آنقدر بودجه انستیتو آب و انرژی زیاد بود که دیگران بدون اینکه بته
من بگویند از بودجه ما استفاده و خرج میکردند .آن زمان سازمان برنامه و بودجه بتود و آقتایی بته نامته خمسته در
سازمان فعالیت میکرد .ایشان حقیقت هدف من را میدید به همین دلیل هرچقدر که بودجه میخواستم در اختیتارم
قرار میدادند .نکتهای که میخواستم به آقای اعلمالهدی (رئیس فعلی انستیتو) بگویم این که مهم این است شما جو
عملی ایجاد کنید .اول باید خودتان معتقد به کاری که انجام میدهید باشید تا بعد بتوانید فضتای علمتی در زمینتهای
که فعالیت میکنید ایجاد کنید .وقتی این فضا ایجاد شد جوانان میتوانند جذب آن کار و فضا شوند .اگر بدون ایتن
زمینهسازی اقدام به است دام افراد کنید افرادی وارد کار میشوند که با هدف مش

شده همسو نیستند .این اتفاق

در چند مورد برای ما هم رخ داد اما بعدها که فضای الزم به وجود آمد افراد از دانشتکدههای م تلتف جتذب کتار
شدند .البته افراد انگیزههای م تلفی داشتند حتی بودند کسانی که تفکرات سیاسی و اجتماعی داشتند ،اما در نهایتت
نمیشد چیزی گفت .ولی نکتهی مهم این بود که همه ما مشغول کار بودیم.
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ایستگاه تحقیقاتی بوشهر چگونه و با چه هدفی ایجاد شد؟
پس از چند سال فعالیت در مرکز آب و انرژی متوجه شدم که بدون ایستگاه تحقیقاتی در کنتار آب کارمتان پتی
نمیرود .ابتدا می خواستم این ایستگاه را در بندرعباس ایجاد کنم که با استاندار وقت آن زمان به مشتکل برختوردم.
در همان زمان دکتر امین (خدا بیامرزدش) گفت تو هدفی
داری و فرقی نمیکند در کدام ساحل طرحتت را اجرایتی
کنی .از این رو بوشهر را انت اب کردیم .بتا فاصتله  2تتا 3
کیلومتری سازمان انرژی اتمی ،خودم با ست تیهای زیتاد،
زمین گترفتم ،اعتبتار گترفتم ،ختدا رحمتت کنتد مهنتدس
لکستانی خیلی به من کمک کترد .خالصته اینکته اجترای
طرح در زمینی حدود  8-1هکتتار شتروع شتد .کارگتاه و
ساختمان را بنا کردیم و ایستگاه تحقیقاتی راهاندازی شد .دستگاه مولتی استیج 0هم درست کردیم
که روش جدیدی برای تبدیل آب شور به شیرین بود .از این به بعد ب اطر تمرکتز زیتاد روی روش هتای حرارتتی،
دیگر نتوانستم کار با انرژی خورشیدی را ادامه دهم.
استاندار هرمزگان دعوت کرد به قشم بروم تا امکانات در اختیارمان قرار دهند و ما کار کنیم .در پاسخ ایشان گفتم،
مشت نمونه خروار است .کار ما ساخت نمونه 1است .من اصرار داشتم و فهمیده بودم که کار مرکز تحقیقاتی پتی
رفتن تا مرز ساخت نمونه است و بقیه اش را دیگران باید ادامه دهند .از این رو با دو کارخانه صحبت کتردم کته متا
کلکتورها را ساختهایم و خوب کار میکنند .شما هم بیایید از این کلکتورها نمونتهبرداری و تکثیتر کنیتد .امتا هتیچ

)Multi-stage flash (MSF
prototype
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کسی کار را جدی نگرفت .حتی دستگاهی درست کردیم که از رطوبت هوا آب بگیریم؛ چرا که در جاهایی ماننتد
بندرعباس رطوبت هوا زیاد است.
چطور شد که کارگاهی را در اختیار انستیتو قرار دادند؟
برای ساخت دستگاههای تمونه داشتن فضای مناسب الزم بود .برای رفع این نیاز ،ساختمانی نساختیم ،بلکه گوشهای
از انبار دانشگاه را گرفتیم و آنجا را تبدیل به کارگاه کردیم.
آیا از همان سال اول فعالیت ردیف بودجه جدا از سازمان برنامه و بودجه در اختیار داشتید؟
از ابتدا خیر؛ کمی که در کار پی

رفتم و متوجه چند و چون کار شدم به مرور بودجته در اختیارمتان قترار گرفتت.

خود دانشگاه و مرحوم دکتر مجتهدی هم با مشکالتی مواجه بود .عدهای میخواستند دانشگاه را بته اصتفهان منتقتل
کنند .در این جریانات حضور داشتم .دکتر مجتهدی در مقابل فشارها مقاومت میکترد .متا استتادان دانشتگاه آمتده
بودیم که در تهران باشیم .نمیخواستیم به اصفهان برویم .خالصه بعد این ماجراها خودم به سازمان برنامته و بودجته
مراجعه و طرحم را مطرح کردم .بسیار هم مورد استقبال قرار گرفت و بودجه به کارمان اختصتاص یافتت .فکتر متی
کنم در اواخر دوره ریاست دکتر مجتهدی و شروع کار دکتر رضا این اتفاق رخ داد.
بودجهای که اختصاص داده می شد ،صرف کارهای اداری میشد یا فقط برای امور پژوهشی بود؟
برای امور مربوط به طرح ها و حقوق کارمندهای انستیتو آب و انرژی و پروژه های تحقیقاتی بود .این بودجته را بته
طور مستقیم از سازمان میگرفتم .یعنی نیازها را مینوشتم و به سازمان میدادم و بودجه پرداخت میشد .دستتم هتم
باز بود .عده ای هم از من تقلید کردند و مرکز درست کردند اما خودشان را از دانشگاه جدا کردند .اما من این کتار
را نکردم .خیلی تالش کردم که افرادی مانند آقای دکتر فاضلی که در بیوشیمی کار میکرد را جذب کنم تا بیاینتد
و با هم کار کنیم .اما ترجیح دادند از دانشگاه جدا شده و مستقل کارکنند .با این همه من به کارم ادامه میدادم چترا
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که میدانستم مستاله آب بستیار مهتم استت و بتر ختالف آنکته همته فکتر میکننتد تکنولتوژی آب ستاده استت از
پیچیدهترین تکنولوژیها است.
چرا تکنولوژی آب پیچیده است؟
تکنیک این کار به ظاهر ساده است اما پیچیدهترین تکنولوژی است .به این دلیل که آب تنها نشانه از طبیعتت استت
که از زمان و مکان تبعیت میکند و مانند دیگر عناصر طبیعت چون آهن ،متس ،اورانیتوم ثابتت نیستت بلکته متغیتر
است .منابع آب از نظر کمیت و کیفیت دائما در حال تغییرند ،و از این رو تاسیسات آب را برای هر محل مطابق بتا
شرایط محل بهینه نمود .من خیلی به فیزیک آب عالقمند بودم و آنقتدر در ایتن زمینته کتار کترده ام کته میتتوانم
ساعت ها در این باره حرف بزنم .ما در زمینه رفع مساله آب مشکل داریم و ریشه ایتن موضتوع در آگتاهی نداشتتن
نسبت به رفتار ملکول آب است .برای مثال شما میتوانید همه تاسیسات تکنولوژی ذوب آهن را از نقطه  Aبه نقطته
 Bمنتقل و مجددا مونتاژ کنید اما تاسیسات آب یک شهر را نمی توانید ببرید و در جای دیگر نصب کنید .باید برای
هر نقطه و منطقهای از ابتدا شروع به تحقیقات کنید و طرح مناسب تهیه نمایید .پژوه
فرهن

در هر محتل باعتث افتزای

فنی می شود و به پیشرفت و توسعه علمی و فنی منطقه کمک می کند.

ولی آب شیرینکن را که میتوان منتقل کرد.
نه ،آب شیرینکن را هم نمیتوان منتقل کرد .اتفاقا مشکل همینجاست که میگویم خیلیها متوجه این نکته نیستند.
این موضوع در مورد ممبران درست است اما قبل از اینکه آب وارد ممبران شود بایتد آب را آمتاده کنیتد .چترا کته
آب ذرات معلق دارد .ذرات معلق در آب هر نقطه با نقطه دیگر فرق میکند .بر همین اساس است که میگویم برای
هر منطقه باید تحقیق کرد و حرف برای گفتن دارم .جوامع یر صنعتی فکر میکنند موضوع آب موضتوع ستادهای
است و از این روست که مشکل دارند.
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هنگام فعالیت ما در بوشهر ،توجه ام تنها به تولید آب شیرین نبود ،بلکه به مساله آبرسانی هم توجه داشتم .آب شتهر
بوشهر از منطقه ای نزدیک شیراز با سیستم لوله کشی تامین می شد .متوجه شدم که بی

از  91درصتد آب شتیرین

لوله ها از درزهای م تلف لوله خارج و تلف متی شتود .بعتد هتا هتم کته مطالعته کتردم متوجته شتدم کته در اکثتر
کشورهای یر صنعتی ،نظیر مصر و تونس  ،داستان به همین نحو است؛ در اثر انتقال آب نه تنها کیفیت آن ،تغییر می
کند ،بلکه بی

از  91درصد آن هدر می رود.

به خاطر دارید که آن زمان چه همکارانی در انستیتو کار میکردند و چه درسهایی را ارایه میشد؟
خودم در دانشکده فیزیک ،همانند همکاران دانشکده تدریس داشتم و از کار در مرکز هم لتذت میبتردم .در واقتع
تقسیم کار کرده بودم و ب شی از کار را به آقای مهندس برهان ستپرده بتودم .ایشتان در دانشتکده مهندستی شتیمی
درس نمکزدایی ارایه میدادند .من هم گاهگاهی سر این کالسها میرفتم و این درس را ارایه میدادم .اما در این
زمینه خیلی فعال نبودم .کارهای انستیتو بسیار زیاد بود و انرژی ام را می گرفت و به کارهای دیگر نمیرسیدم.
همکارانی که از سال  0340تا  0301در زمان فعالیت شما در انستیتو حضور داشتند را به خاطر دارید؟ آنهایی را که
خوب کار میکردند و همراهتان بودند.
خیلیها داوطلب بودند که بیایند و در مرکز آب و انرژی کار کنند .من هم سعی میکردم از همه دانشتکدهها افتراد
م تلفی را وارد انستیتو کنم و آنها را تشویق کنم که در زمینه تبدیل آب شور به شیرین کار کنند .چرا کته موضتوع
آب ،موضوعی است که بته همته دانشتکدهها مربتوط میشتود .از
جمله این دانشکدهها ،دانشکده مکانیک ،مهندسی شیمی ،شتیمی،
فیزیک و تقریبا از همه دانشکدهها افترادی را داشتتیم کته فعالیتت
میکردنتتد .منتهتتی در آن زمتتان موضتتوع انقتتالب و فعالیتهتتای
سیاسی هم زیاد شده بود و افراد بدون اینکته بگوینتد فعالیتهتای
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سیاسی هم میکردند .البته من از این موضوع اطالع داشتم ولی در فعالیتهایشان زیاد دخالت نمیکردم .فقط تالشم
بر این بود که تشویقشان کنم به کارهای علمیشان رسیدگی کنند و از این امتر عقتب نماننتد .بته هرکدامشتان یتک
مساله میدادم که روی آن کار کنند .به یاد دارم که آقای حاجیلو به انستتیتو آمتده بتود و عالقمنتد بته فعالیتت بتود.
مساله ای که به ایشان دادم مساله پمپ دیفیوژن بود .خالصه منظورم این است که تا آنجا که در توان داشتم مجموعه
را سرپرستی میکردم و دست بچهها را هم باز گذاشته بودم .چرا که در فضای تحقیقتاتی نمیشتود فعتاالن را تحتت
فشار گذاشت .به هرحال فردی که وارد این حوزه شده یا عالمند به فعالیت است یا نته؟ اگتر فتردی عالقمنتد نباشتد
نمیتوان کاری کرد .تنها کاری که میشود کرد این است که درها را به روی این افراد باز کرد تا کمکتم خودشتان
انستیتو را ترت کنند و من هم همین کار را انجام دادم .چندنفری بودند که است دام شده بودند و بعدها متوجه شدند
این انستیتو جای مناسبی برایشان نیست و آنجا را ترت کردند .عدهای هم که عالقمنتد بودنتد ماندنتد و بته کارشتان
ادامه دادند.
از همکارانم در انستیتو آب و انرژی در سالهای م تلف ،می توانم از مهندس برهان ،مرحوم ملکی ،دکتر امین زاده،
مهندس حکیم جوادی ،معبودی ،دکتر هاشمیان ،مهندس مهرآئین ،مهندس پهلوان ،رحیمیان ،بابا بیگی ،محمدی،
دکتر کرمانی ،مهندس افشار ،مهندس عاصم پور ،مهنس عالقبند ،مهندس مشک آبادی ،مهندس افت اری ،مهندس
باقری ،مهندس سپنجی و آقایان شمسی ،آقای اورامی ،ساعتچی و خانم تحریری ،آقایان سادات هندی ،شفقتی،
علیزاده ،نجفی و امینی نام ببرم که خیلی تالش می کردند و با دل و جان کار می کردند .البته همکاران دیگری هم
داشته ایم که فعال بودند ولی اآلن متاسفانه به ذهنم نمیآیند.
در دوره سالهای  0340تا  0301به نظرتان چه پروژههای مهمی در مرکز آب و انرژی انجام شده است؟
عالوه بر طرح موفق آب شیرین کن خورشیدی در جزیره هنگام ،که به آن اشاره شد ،پروژه های مهمتی در انستتیتو
انجام شده است .در زمینه بهره گیری از رطوبت هوا طرح جالبی را اجرا کردیم و آنرا در محوطه زمین های شیالت
و نیروی دریایی شمال آزمای

کردیم .این طرح به عنوان اختراع در ب

استفاده از انرژی خورشیدی یک موتور استرلین

وزارت صنایع به ثبتت رستیده استت .بتا

درست کرده بودیم و مرحوم آقای ملکتی مجتری آن بودنتد کته
13

کارشان بسیار عالی و فوقالعاده بود .طراحی و ساخت انواع آب گرمکن های خورشیدی و ذا پز خورشیدی طرح
های م تلفی بودنتد کته توستط همکتارانم در انستتیتو اجترا و متورد آزمتای

قترار گرفتنتد .توصتیه متیکنم آقتای

اعلمالهدی برخی از این طرح ها را پیگیری کنند .طرح های انرژی خورشیدی را باید بهصتورت یتر مرکتزی بکتار
گرفت و استفاده نمود.
در زمینه آب شیرین کن های حرارتی نیز پروژه های متعددی در مرکز آب و انرژی انجام شده است .از جملته آنهتا
دستگاه  MSFپنج مترمکعبی نمونه ،دستگاه  MSFپانصد مترمکعبی برای بندرگناوه ،دستگاه آب شیرین کن ME
پنج مترمکعبی نمونه و دستگاه کوچک اسمز معکوس می باشتند .همچنتین ،در ستال هتای اولیته انقتالب استالمی،
دستگاههای آب شیرین کن بسیاری در نقاط م تلف کشور توستط همکتارانم در انستتیتو آب و انترژی تعمیتر و یتا
نصب و راه اندازی گردیدند.
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بعد از رفتن ازدانشگاه به آلمان چه فعالیتی داشتید؟
بعد از ترت اجباری دانشگاه و برگشتن به آلمان  ،ابتدا به هامبورگ رفتم .اما ،بعد بتا توجته بته شترایط ختوب شتهر
دوسلدورف به لحاظ داشتن رودخانه ،این شهر را انت اب کردم.در دانشگاه علتوم کتاربردی دوستلدورف 8مشتغول
شدم و و در سازمان آب آنجا هم یک مرکز تحقیقاتی کوچک در کنار رودخانه راین تاسیس کتردم .آنچته کته در
بوشهر تجربه کردم و یاد گرفتم این بود که مساله آب در کشور ما به دو شاخه مرکزی و یر مرکزی تقسیم میشود.
در این میان من طرفدار این تووری بوده و هستم که حتل مستاله آب کشتور متا از طریتق روش آب شتیرینکن یتر
مرکزی امکانپذیر است.
یعنی دستگاههای کوچک؟
بله ،دستگاههای کوچک و موبیل یعنی متحرت؛ چراکه همته جتا بایتد تحقیقتات شتود و بتدون تحقیقتات موفقیتت
امکانپذیر نیست .در اینجا به این نتیجه رسیده ام که ما از نقطه نظر تکنیک چندین قرن از رب عقب هستتیم .متا از
نقطه نظر فرهن

مانند انساندوستی و یره کمبود نداریم .چیزی که در آن مشکل داریم مساله شتناخت تکنولتوژی

است .ا لب همکاران ما فکر میکنند که در زمینه تکنولوژی آگاهی کافی دارند در حالی که معتقتدم ایتن آگتاهی
ناق

است و شناخت نسبت به ریشههای تکنولوژی در حتد الزم وجتود نتدارد .ایتن موضتوعی استت کته بایتد در

موردش به شکل مفصلی نوشت و گفتوگو کترد .خالصته آنکته از تجربته بوشتهر متوجته شتدم کته راه حتل رفتع
مشکالت کشورهای یر صنعتی ،روش یر مرکزی است.
در مرکزی که در آلمان تاسیس کرده بودید ،چه طرح هایی را دنبال می نمودید؟
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در آن زمان رودخانه راین به دالیل خاصی بسیار آلوده بود و همه ماهیها از بین رفته بودند .درواقع ستازمان آب بتا
بحرانی روبهرو بود و میخواستند آب رودخانه را تمیز کنند و تصفیه آب انجام دهند .از موقعیت استفاده کتردم و از
یتتک طتترف در دانشتتکده درس متتیدادم و از طتترف دیگتتر در
سازمان آب یک جای کوچک در حتدود  21تتا  29متتر مربتع
انت اب کردم .انت اب جای کوچک هم عمدی بود کته بتتوانم
دستگاه تصفیه آب موبیل درست کنم .در آنجا روی فیلتراسیون
شنی خیلی کار کتردم .در ابتتدا نستبت بته ایتن موضتوع اطتالع
زیادی نداشتم؛ مطالعه زیادی کردم و متوجه شتدم در خیلتی از
جاها به ویژه جنوب ایران که برکه داریم نیازی به ممبران نیست
و میشود با ترکیب شنهای م تلف ،آب را گتوارا کترد .چترا
که شن مواد زاید را بته ختود جتذب میکنتد ،کارهتای علمتی
زیادی انجام داده ام؛ دستگاهها را تماما دانشجویان ستاختند کته
اگر الزم باشد می توانم اطالعتات آنهتا را بترای شتما بفرستتم .خالصته آنجتا توانستتم دستتگاهی موبیتل (ستیار) بتا
فیلتراسیونهای م تلف ،از انواع و اقسام ممبران و همچنین از متواد شتنی درستت کتنم .از طترف کارخانته فتولکس
واگن یک خودرو باری برای ساخت دستگاه موبایل در اختیارم گذاشته بودند .در نهایت موفق شدم آبشتیرینکن
سیار برای یک منطقه کم جمعیت بسازم .از طرف دانشکده هم خیلی تشویق کردند و بسیار هم تعجب آور بود .یک
دستگاه موبایل ساختم که یکی دوبار هم در مجله دانشکده ایتن موضتوع را منتشتر کردنتد .وقتتی ایتن کتار را تمتام
کردم ،ب

خصوصی آمد سراغ من و با آنها قرارداد بستم .البته من طرحهایم را نفتروختم و گفتتم کته بته طتور

مشترت این دستگاهها را تولید میکنیم .مدتها هم با آن شرکت کار کردم؛ در آمتد ختوبی هتم داشتتم .تتا اینکته
آلمان شرقی و ربی بهم پیوستند و این شرکت هم به آلمتان شترقی رفتت و در آنجتا سترمایهگذاری کترد و وضتع
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اقتصادی

خراب شد .خالصه ،با توجه به شرایط به وجود آمده ناچار شدم از آن شرکت فاصله بگیترم و ختودم بته

طور مستقل مدتی کار کردم.
آیا در این دوره به ایران و دانشگاه هم سفری داشتید؟
بله ،برای ارائه طرحم به ایران بازگشتم .اما ،ایرادی که عدهای از من میگرفتند ،این بود که میگفتنتد اگتر استم تتو
روی کاتالوگ باشد کسی آن محصول را نمیخترد،
اسم دستگاه را عوض کن و خارجی بگذار .متن هتم
در پاستتخ گفتتتم ایتتن کتتار را نمتتیکنم ،ایتتن اولتتین
دستتتاورد فنتتی 5حقیقتتی مملکتتت متتا در تصتتفیه آب
استتت .خالصتته نتوانستتتم در ایتتران ایتتن موضتتوع را
توسعه دهم .بعد از آن بیشترین انرژیام را روی ایتن
مستتاله گذاشتتتم کتته چتترا متتا نمیتتتوانیم مشتتکل آب
کشورمان را حل کنیم که به یک توتوری رستیدم ،و
االن دارم این تووری را مینویسم .صورت مساله هم این است که چرا کشورهای یرصنعتی نمیتوانند مساله بحتران
آب را حل کنند .با اینکه ما این همه افراد با استعداد و با هوش داریم ،اما همچنان در زمینه کمبود آب مشکل داریم.
همین اواخر هم یاداشتی دیدم که آقای عیسی کالنتری زنت

بحتران آب را نواختته و گفتته انتد راه برگشتت هتم

نداریم  . ...این موضوع خیلی عجیب است که آنقدر بدبین شدهایم در حالی که به نظر من مرکز آب و انرژی نقت
بسیار مهمی می تواند ایفا کند و مسوله کمبود آب کشور را در دست بگیرد.
مرکزی که کنار راین تاسیس کردید هنوز هم فعال است؟

Know how
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آن مرکز در محوطه سازمان آب بود .در آنجا بعد از قضتیه  00ستپتامبر ،متا بتا مشتکلی برختورد کتردیم .چتون متن
دانشجویان جوان و خارجی میآوردم تا در مرکز فعالیت کننتد از ستازمان گفتنتد؛ تتو ختودت بایتد مستوولیت ایتن
دانشجویان را قبول کنی .چون موضوع آب حساس است و ممکن است یتک نفتر متادهای در آب بریتزد و مشتکلی
بوجود آید .به هرحال سازمان آب شرط احتیاط را در نظر گرفت .در ایتن شترایط دو ،سته ستال دیگتر هتم فعالیتت
کردیم اما دیدم نمیتوانم مدام مواظب ایتن افتراد باشتم .آنجتا را رهتا کتردم و متدتی بطتور مستتقل و بعتد هتم بتا
شرکتهای م تلف در زمینه آب و موضوعات مرتبط کار میکردم.
پیشنهادتان برای ادامه مسیر این مرکز چیست؟
انستیتو آب و انرژی می تواند در سه ب

فعالیت های خود را برنامه ریزی نماید -0 .ادامه و پیگیری طرح هتای در

دست اقدام؛  -2همکاری با سازمان انرژی اتمی ایران؛ بترای بکتارگیری انترژی هستته ای در تولیتد اب شتیرین؛ -3
هدف قراردادن سبز و خرم نمودن سواحل جنوبی کشور .
اگر دقت کنیم انستیتو توانسته در این متدت  91ستال گذشتته انتواع کلکتورهتای خورشتیدی ،هیتت پایتپ ،موتتور
استرلین

؛ دستگاه  )2+9( MSFمرحله ای – تاسیس ایستگاه تحقیقاتی بوشهر – اجرای آب شیرین کن خورشیدی

با استفاده از کلکتورهای خورشیدی در دورترین نقاط کشور یعنی جزیره هنگام ،و  ...را انجام دهد.
بعلت عدم امکان جذب صنایع داخلی برای تکثیر نمونه سازی ،باید یک واحد اجرایی در انستیتو ستازماندهی شتود.
هدف این واحد اجرایی در طول زمان ،سبز و خرم کردن سواحل جنوبی کشور ،کناره خلیج فارس باشد .با استفاده
از سامانه آب شتیرین کتن ستیار (تکنیکتوم) ،کته نمونته ای از آن در کنتار رودخانته رایتن -در ستازمان آب شتهر
دوسلدورف ساخته شده است ،در مدت زمان  09سال عملی است .بکمک این سیستم می توان هر  91کیلومتر یتک
واحد جدید "آبادی" در کنار ساحل و در ازای  0911کیلومتر کناره ساحلی حدود  31واحد جدید آبتادی تاستیس
نمود .وظیفه واحد یا سازمان اجرایی وابسته به انستیتو ،ابتدا ساخت یک نمونته آب شتیرین کتن ستیار (تکنیکتوم) و
18

کاربرد آن برای تاسیس  31واحد آبادی جدید در کناره خلیج فارس است .با اجرای این طرح ،که با تعلیم و تربیتت
افراد بومی ،در آن نق

فرهنت

خواهند داشتت ،موجتب افتزای

فنتی در جامعته ،و در نتیجته اثرگتذار در تعتادل

فرهنگی جامعه می شود.
د ر کشورهای توسعه یافته ،تعادل بین دانشگاه و صنعت وجود دارد ،اما در کشورهای توسعه نیافته دانشگاه از صنعت
عقب مانده است .در دانشگاه هدف جلو بردن علتم از صتنعت بایتد باشتد ،بطوریکته صتنعت تتابع علتم شتود .از راه
تکنولوژی آب و مردمی کردن آن می توان به توسعه وپیشرفت رسید ،چون تمام صنایع به آب نیاز دارند .بتر همتین
اساس هدف آقای دکتر اعلمالهدی باید این باشد که بتواند مشکل کمبود آب مملکت را حل کنتد و خودشتان هتم
باید واقعا معتقد به این موضوع باشند .اگر هدف این باشد و دستاندرکاران به هدفشان معتقد باشند تهیه بودجه هتم
آسان خواهد بود .به یاد دارم که پس از انقالب تمام استانداری و همه نیرو دریایی دفترشان در اختیار ما بود .مهندس
ترکان در آن زمان استاندار هرمزگان بود .آنقدر با متا همکتاری میکردنتد کته متا در بنتدرعباس همته امکانتات در
اختیارمان قرار داشت .با  9تا  0نفر کار عظیمی انجام دادیم .امینزاده را مامور کتردم بترای نیتروی هتوایی ،یکتی را
مامور نیروی دریایی و خودمان هم برای استانداریها .از چابهار تا جزیره ختارت مستافتی حتدود  0911کیلتومتر را
پوش

داده بودیم .من تجربه خیلی خوبی هم داشتم همکتاری بتا روحتانیون جتوانی بتود کته در ابتتدا متا را جتدی

نمیگرفتند اما وقتی با آنها صحبت میکردم و توضیح میدادم که چه کاری انجام میدهیم همهشتان روی منبتر کته
میرفتند مبلغان ما بودند .خالصه من توصیه میکنم همین خطتی را کته متا پتی

رفتتیم ادامته دهنتد .اگتر ب واهنتد

دستگاههای خیلی بزرگ بسازند اوال در زمان کوتاه عملی نیست ،ثانیا از وظایف دانشگاه و انستتیتو نیستت .بایتد در
نواحی کمجمعیت طرحهای یر مرکزی ،مانند همان سیستمهایی که ما ساختیم را اشاعه و توسعه دهند .انستتیتو آب
و انرژی بایستی در تمام استان هایی که مشکل آب دارند حضور داشته باشد و راه حلی را ارائه نمایتد .البتته ،ب تاطر
محدودیت ها ،ابتدا می توان با یک یا دو محل شروع کرد.
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ممنون از اینکه وقت گذاشتید و امیدواریم در فرصتی به ایران بیاییتد تتا در دانشتگاه بتا همکتاران نیتز صتحبتهای
مستقیمی داشته باشید.
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