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س��ال 1395 س��الی پربار برای دیرینه شناس��ی ایران بود. 
انجام دست كم دو حفاری بزرگ در لرس��تان و مراغه برای 
استخراج فسیل مهره داران هفت، هشت میلیون ساله، سفر 
چندین گروه خارجی به كشور و تداوم مطالعات پیشرفته ي 
دیرینه شناس��ی و زمین شناس��ی ای��ن تیم ه��ا، اختصاص 
شماره ي ویژه ي یک ژورنال علمی معتبر به دیرینه شناسی 
ایران )فسیل های مراغه( برای نخستین بار، كشف نمونه های 
جدیدی از فسیل ها كه خبر و نمونه های آن قبل از دیگران به 
اطالع و دست دیرینه شناسان رسید و برگزاری دو همایش 
انجمن دیرینه شناسی ایران بخشی از وقایع مهمی هستند 
كه این سال را بسیار پربار كرده بود. در هفته های پایانی این 
س��ال هم قرار بود با یاری خداوند و تالش محققان ایرانی و 
خارجی دور جدیدی از جس��ت وجوی دایناس��ورها و دیگر 
موجودات پیش از تاریخ در كش��ور ش��کل بگیرد تا پایانی 

درخشان برای این سال رقم بخورد.
سال پیش رو و سال های آتی هم در صورتی كه فعالیت های 
یادشده در باال در آن ها تداوم پیدا كنند، می توانند همچنان 
پربار باقی بمانند و با كمی بخت و اقبال و كشفی خارق العاده 
تاریخ ساز شوند. در سال 1396 قرار است برنامه ي مشتركی 
با دیرینه شناسان خارجی براي كاوش و حفاری گسترده ای 
در سایت فسیلی منحصر به فردی در حوضه ي زاگرس برگزار 
شود. هر چند این سایت حاوی رسوبات دریایی است و بیشتر 
فسیل ماهیان مختلف را در خود حفظ كرده، ولی به خاطر 
تعلق نهشته های آن به عصر دایناسورها می توان امیدوار بود 
كه همراه با خیل عظیم ماهیان و دیگر فسیل های موجود، 
بقایایی از خزندگان هوایی )تروسورها( و دریایی و پرندگان 
اولیه را هم بیابیم. چنین یافته ای بس��یار مهم، باشکوه و از 

همه نظر كشف قرن خواهد بود.
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به كارگیری چاپگرهای سه بعدی از دیدگاه تاریخ علم، یادآور 
دورانی است كه انسان توانس��ت الکتریسیته و مغناطیس را 
به خدمت خود درآورد. درست مانند انقالب صنعتی نخست 
كه برپایه ي به كارگیری نیروی بخار و مکانیکی كردن تولید 
و حركت ش��کل گرفت، در دومین انقالب صنعتی این برق و 
الکتریسیته بود كه پا به میدان گذاشت. بشر در چنین دورانی 
به خصوص با ظهور اف��رادي مثل »ماكس��ول«، »فارادی«، 
»تسال« و »ادیسون« اشتیاق فراوانی به برقی كردن تجهیزات 
مکانیکی پیدا كرد. به بیان دیگر انسان در پی آن برآمد تا هر 
چیزی را كه تا آن زمان با نی��روی ماهیچه ها یا مکانیکی كار 
می كرد، الکتریکی كند. مانند این تحول را هم اكنون می توان 
در ظهور فناوری نوین پرینترهای سه بعدی مشاهده كرد. این 
فناوری روز به روز گسترش پیدا می كند و از ساختمان سازی 
گرفته تا فضانوردی و پزشکی را تحت تأثیر خود قرار خواهد 
داد. چندی پیش پژوهش��گران »دانش��گاه صنعتی مونیخ« 
)TUM( و دانش��گاه »LMU« از یک پیش��رفت بزرگ در 
تولید قلب پرینت ش��ده ي انس��ان خبر دادند و اعالم كردند 
كه با اس��تفاده از یک روش جدید موفق به پرینت سه بعدی 
سلول های زنده ي قلب شده اند. این كه قلب مصنوعی سه بعدی 
پرینت شده از سلول های بنیادی اس��تخوان لگن بیمار، به او 
پیوند زده ش��ود، یک انقالب بزرگ در پزشکی ایجاد خواهد 
 )ESA( »كرد. از دیگر سو مدتی پیش »آژانس فضایی اروپا
اعالم كرد كه قصد دارد در طرح ه��ای آینده ي خود با كمک 
چاپگرهای سه بعدی، در ماه ساختمان سازی كند؛ چاپگرهایی 
كه اجزای ساختمانی را با استفاده از مصالح موجود در خود ماه 
می سازند، نه با مصالح انتقال یافته از زمین. گویا مانند اشتیاق 
به الکتریکی كردن همه چیز در جریان انقالب صنعتی دوم، 

اینک بشر به پرینت كردن همه چیز رو آورده است.
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اگر همه چیز به خوبی پیش برود، در سال 1396 سرانجام  شاهد 
تحقق یکی از رویاهای شگفت انگیز فیزیکدان ها و اخترشناسان 

خواهیم بود: تصویربرداری مستقیم از چهره ي یک سیاهچاله.
احتماال می دانید كه سال گذشته، یکصدمین سالگرد پیش بینی 
وجود سیاهچاله ها بود. طی این یک قرن، سیاهچاله ها به یکی از 
رازآمیزترین پدیده های جهان تبدیل ش��ده اند، پدیده هایی كه 
تبیین رفتار و ویژگی های عجیب و غریب و اس��رارآمیز آن ها، به 
یکی از مهم ترین حوزه های فیزیک نظری تبدیل شده است. اما 
با وجود چندین دهه پژوهش نظری فشرده، هنوز بشر موفق به ثبت 
تصویر مستقیمی از یک سیاهچاله ي واقعی نشده است و علت این 
مسئله هم كامال مشخص است. سیاهچاله ها از لحاظ اندازه، اجرام 
اخترفیزیکی بسیار كوچکی هستند به طوری كه می توان آن ها را 
به صورت فیل هایی در لباس مورچه ها تجسم كرد. ابعاد افق رویداد 
یک سیاهچاله ي ستاره ای تنها حدود چند كیلومتر است و حتی 
سیاهچاله های ابرپرجرمی كه در مركز كهکشان ها وجود دارند و 
جرم شان به چندین میلیارد برابر جرم خورشید هم می رسد، باز 
هم ابعادی كوچک تر از ابعاد منظومه ي شمسی ما دارند كه نسبت 
به ابعاد اخترفیزیکی، اندازه ي فوق العاده كوچکی است. به همین 
دلیل هم تا پیش از این، هیچ تلسکوپی كه توان تفکیک مورد نیاز 
برای تصویربرداری مستقیم از یک سیاهچاله را داشته باشد، در 
اختیار بشر نبود. اما خوشبختانه این داستان، در حال تغییر است، 
چرا كه اخترشناسان با كمک شبکه ای از رادیوتلسکوپ هایی كه در 
طول موج های میلی متری كار می كنند و در كل كره ي زمین - از 
آمریکای ش��مالی و اروپا گرفته تا آمریکای جنوبی و جنوبگان- 
توزیع شده اند، عمال رادیوتلسکوپی ساخته اند كه از توان تفکیک 
فوق العاده باالیی برخوردار است. اخترفیزیکدان ها امیدوارند كه در 
سال جاری، به كمک این آرایه از رادیوتلسکوپ ها -كه اصطالحا 
 )Event Horizon تلسکوپ افق رویداد« )ایوینت هورایزن؛«
نامیده می شود- بتوانند برای نخستین بار در تاریخ اخترشناسی، 
تصویر مستقیمی از یک س��یاهچاله را ثبت كنند. سیاهچاله ي 
مورد نظر اخترفیزیکدان ها برای این تصویربرداری، سیاهچاله ي 
ابرپرجرمی است كه در مركز كهکشان خود ما یعنی راه شیری 
واقع است. این سیاهچاله كه از دید ناظر زمینی، در صورت فلکی 
»قوس« واقع است، تقریبا چهارمیلیون برابر خورشید، جرم دارد و 
در فاصله ي 24هزار سال نوری از زمین واقع است. شبیه سازی های 
رایانه ای، نش��ان می دهند كه تصویر ثبت ش��ده از چهره ي این 
سیاهچاله ي اسرارآمیز باید همانند هاله ای نورانی باشد كه قرص 
تاریک س��ایه مانندی را در بر گرفته است. ثبت مستقیم چنین 
تصویری از چهره ي رازآمیز یک سیاهچاله، می تواند سال 1396 را 

به سالی به یادماندنی در تقویم تاریخ علم تبدیل كند.
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