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ای شور و شیریندریجدایی   
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 مقدمه

ستم  حمد و ستايش مخصوص پروردگار عالم است.  درود و 

هاي متا و متو ي متا هاي ما و طبيب نفسبي پايان بر حبيب دل

ي او مخصوصًا بتر ابوالقاسم محمد)ص( و اهل بي. پاک و پاکيزه

صاحب الزمان ارواحنا له الفداء باد و لعن. خداوند تتا رو  

 ها باد قيام. بر دشمنان آن

خداوند به عنتوان آختريپ پيتامبر ح ترم محمتتد)ص( را 

يپ مقدس استم  را نيتز در کمتال و تمتا  نتا ل فرستاد و آئ

توان پيدا کرد   يرا هتم فرموده اس. که هيچ نقصي در آن نمي

با فطرم انسان و هم بتا  نتدگي فتردي و ااتمتاعيد متادي و 

 عنوي او ا  نزديک در ارتباط اس. م
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 اصطمحام:

 

 

 در لغت:

 

 در اصطالح:

 

 و گوارا يعنى ،«َعْذب  « »1. »برسند بيكديگر تا است ساختن روان را دريا دو و دنكر مخلوط معناى به «َمَرجَ » ىكلمه
 به متمايل هك شور بسيار آب يعنى «أُجاج  » و شور يعنى «ِمْلح  . »گويندمى شيرين به متمايل گوارا بسيار آب به «فُرات  »

.باشد تلخى  
 

 كنار در معنى به اينجا در و است نمودن رها و ارسال يا و كردن مخلوط معنى به( فلج وزن بر" )مرج" ماده از" مرج" 
.است شور و شيرين آب گرفتن قرار هم  

" اجاج" و شور، معنى به" ملح" است، خوشگوار و طعم خوش معنى به" فرات" و خنك، و پاكيزه و گوارا معنى به" عذب" 
(.است تفرا و عذب مقابل نقطه اجاج و ملح اين بر بنا) است گرم و تلخ معنى به  

.است چيز دو ميان حائل و حجاب معنى به" برزخ"   

 به عرب ميان در كه است بوده اىجمله كرديم اشاره( سوره همين 22 آيه ذيل) هم سابقا كه چنان" َمْحُجورا   ِحْجرا  " جمله و
 و عافم را ما" يعنى ،گفتندمى را جمله اين امان، گرفتن براى داشتند وحشت او از و شدندمى روبرو كسى با كه هنگامى

".باشيد دور ما از و داريد امان در  
 

 آن در آبها كه است گود و عميق و وسيع بسيار مكانى معنى به( بحر) كلمه. است كردن مخلوط معنى به( َمَرجَ ) كلمه( 1)
 كلمه -خنك و يزهپاك و گوارا معنى به( َعْذب  ) واژه -دارند وجود كه درياهائى عمق و وسعت نظير مثال. شوندمى جمع

 -مؤلف -است گرم و تلخ معنى به( أُجاج  ) كلمه. شور معنى به( ِمْلح  ) واژه. است خوشگوار و طعم خوش معنى به( فُرات  )
.نمونه  

251: ص ،11ج آسان، تفسير  

 

 آن در آبها كه است گود و عميق و وسيع بسيار مكانى معنى به( بحر) كلمه. است كردن مخلوط معنى به( َمَرجَ ) كلمه( 1)
 كلمه -خنك و پاكيزه و گوارا معنى به( َعْذب  ) واژه -دارند وجود كه درياهائى عمق و وسعت نظير مثال. شوندمى جمع

 -مؤلف -است گرم و تلخ معنى به( أُجاج  ) كلمه. شور معنى به( ِمْلح  ) واژه. است خوشگوار و طعم خوش معنى به( فُرات  )
.نمونه  

251 :ص ،11ج آسان، تفسير  

 

 آن در آبها كه است گود و عميق و وسيع بسيار مكانى معنى به( بحر) كلمه. است كردن مخلوط معنى به( َمَرجَ ) كلمه( 1)
 كلمه -خنك و پاكيزه و گوارا معنى به( َعْذب  ) واژه -دارند وجود كه درياهائى عمق و وسعت نظير مثال. شوندمى جمع

 -مؤلف -است گرم و تلخ معنى به( أُجاج  ) كلمه. شور معنى به( ِمْلح  ) واژه. است خوشگوار و طعم خوش معنى به( فُرات  )
.نمونه  

251: ص ،11ج آسان، تفسير  
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 آن در آبها كه است گود و عميق و وسيع بسيار مكانى معنى به( بحر) كلمه. است كردن مخلوط معنى به( َمَرجَ ) كلمه( 1)
 كلمه -خنك و پاكيزه و گوارا معنى به( َعْذب  ) واژه -دارند وجود كه هائىدريا عمق و وسعت نظير مثال. شوندمى جمع

 -مؤلف -است گرم و تلخ معنى به( أُجاج  ) كلمه. شور معنى به( ِمْلح  ) واژه. است خوشگوار و طعم خوش معنى به( فُرات  )
.نمونه  

 

212: ص ،6ج قرآن، قاموس  

:مرج  

.است خلط بمعنى مرج اصل: گويد راغب و طبرسى. آميختن  

.22 -11: رحمن َيْبِغيانِ  ال َبْرَزخ   َبْيَنُهما. َيْلَتِقيانِ  اْلَبْحَرْينِ  َمَرجَ . است مختلط بمعنى مريج و اختالط بمعنى مروج  

:آيه معنى فرستادم بچراگاه را حيوان «الّداّبة مرجت» آمده لغت در نيز و  

 و «حرب» به شود رجوع. نميكنند تجاوز بهم كه است حايلى آندو ميان ميكنند مالقات را همديگر كه آميخت بهم را دريا دو
.«برزخ»  

ُبوا َبلْ ( َمريج) ا ِباْلَحق   َكذَّ  امرى در آنها و كردند تكذيب آمد بآنها كه آنگاه را حق بلكه. 5: ق َمِريج   أَْمر   ِفي َفُهمْ  جاَءُهمْ  لَمَّ
 ميدانند انهديو كالم بعضى شاعر، كالم بعضى سحر، انكار، از سپ را قرآن بعضى كه باشد آن مريج از مراد شايد مختلطند

.11 و 12: حجر ِعِضينَ  اْلقُْرآنَ  َجَعلُوا الَِّذينَ . اْلُمْقَتِسِمينَ  َعلَى أَْنَزْلنا َكما مثل نيستند يكنواخت هم تكذيب در يعنى  

ارِ  َصْلصال   ِمنْ  اْْلِْنسانَ  َخلَقَ   همچون خشكيده گل از را انسان. 15 و 11: رحمن نار   ِمنْ  ماِرج   نْ مِ  اْلَجانَّ  َخلَقَ  وَ . َكاْلَفخَّ
ُمومِ  نارِ  ِمنْ  َقْبلُ  ِمنْ  َخلَْقناهُ  اْلَجانَّ  وَ  است آيه اين نظير آتش، از اىآميخته از را جانّ  و آفريد سفال،  رجوع. 22: حجر السَّ

.اندگفته نيز دودبى شعله را مارج. 2 بند «جنّ » به شود  

 كوچك مرواريد را مرجان. 55: رحمن اْلَمْرجانُ  وَ  اْلياقُوتُ  َكأَنَُّهنَّ . 22: رحمن اْلَمْرجانُ  وَ  اللُّْؤلُؤُ  ِمْنُهَما َيْخُرجُ ( مرجان)
 آن از منظور ظاهرا باشد مراد رنگ صفاء و طراوت اگر ميرويد دريا از كه مشهور مرجان ايضا اندگفته( اللؤلؤ صغار)

«حور» به شود رجوع است مشهور مرجان آيه در  
 

921: ص ،2ج البحرين، مجمع  

َيْلَتِقيانِ  اْلَبْحَرْينِ  َمَرجَ : تعالى قوله( مرج)  

 َجَعلَ  وَ  يلتقيان فهما خلطهما قيل و ترعى، خليتها إذا" الدابة مرجت" يقول كما باآلخر، أحدهما يلبس ال خالهما أي[ 11/ 55]
نار   ِمنْ  ماِرج   ِمنْ  اْلَجانَّ  َخلَقَ : قوله. اآلخر على أحدهما بيغل ال الحاجز هو و َبْرَزخا   َبْيَنُهما  

 ءالشي مرجت" قولك من خلطا، نوعين من أي نار، من خليطين من أي بالدخان، المختلط النار طرف هو قيل[ 15/ 55]
ار  ن ِمنْ  ماِرج  . منها خالصال قيل و النار، يعلو الذي األخضر و األصفر اللهب هو قيل و. باآلخر أحدهما خلط إذا" ءبالشي  

 وَ  اْلياقُوتُ  َكأَنَُّهنَّ : قوله. الصواعق هذه منها و الحجاب، دون نار: المارج الفراء عن و. الجان منها خلق لها دخان ال نار
 اْلَمْرجانُ 

 سدف أحمر جوهر المرجان قيل و ،"مرجانة" واحدتهما اللؤلؤ صغار أعني المرجان، بياض و الياقوت صفاء في أي[ 55/ 55]
َمِريج   أَْمر   فِي: قوله. اختلط و اضطرب و  

" عهودهم مرجت" و. الهرج ألجل المرج سكن إنما قيل" المرج و الهرج" منه و الخلط،: المرج و. مختلط أمر أي[ 5/ 52]
.الدين مرج منه و اختلطت، أي: بالكسر  

".أسبابه قلقت و الدين مرج إذا أنتم كيف" الحديث في و  

منه و. شاءت كيف مختلطة تسرح تخلى أي الدواب، فيها تمرج كثير نبات ذات الواسعة األرض: مرجال و  

".عامها مرجها في المرسلة السائمة على الصدقة إنما" الحديث  

 الخاتم مرج" قولك مصدر بالتحريك" المرج" و بعضا بعضهم يظلم -تركهم أي -خالهم إذا: الراء بفتح رعيته األمير مرج و
 أعوان من نسخال في ما على الجيم و التحتانية المثناة بالياء" تمريج" و. زياد بن هللا عبيد مرجانة ابن و. قلق" إصبعي في

منه و. إبليس  

".الخافقين بين ما مأل الليل جاء إذا تمريج له يقال عونا ْلبليس أن" الحديث  
 

151: ص ،1ج قرآن، قاموس  

 حايلى آندو ميان 22: رحمن «َيْبِغيانِ  ال َبْرَزخ   َبْيَنُهما. »چيز دو ميان حايل و برزخ :واسطه 151ص:1قاموس القرآن ج
.نميكنند تجاوز كه است  

 

«ازآندودریامروارید و مرجان بدست می آید» 22:رحمن اْلَمْرجانُ  وَ  اللُّْؤلُؤُ  ِمْنُهَما َيْخُرجُ   
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 و برزخى يعنى 59: فرقان َمْحُجورا   ِحْجرا   وَ  َبْرَزخا   َبْيَنُهما َجَعلَ  وَ  أُجاج   ِمْلح   هذا وَ  فُرات   َعْذب   هذا اْلَبْحَرْينِ  َمَرجَ  الَِّذي ُهوَ  وَ 

.اكيد معنى و حايلى  

.ميكند تأكيد آنرا و است حجر صفت محجور  
 

222: ص ،6ج قرآن، قاموس  

:ملح  

 اين: يعنى است نمك و شور بمعنى ملح و است شورى بمعنى مالحة و ملوحة. 59: فرقان أُجاج   ِمْلح   هذا وَ  فُرات   َعْذب   هذا
است تلخ و شور اين و گوارا شراب  
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 بيان مسئله

 

 

مپ به دنبال اثبام وبه دنبال اشارام قرآنی افراد م

ما در ايپ پژوهش قصد داريم    آن درمحدوده اهان مادی هستند

يکی ا  ايپ ق ايا که در قرآن به آن اشاره شده و بعد ا  

ل به تا گی توسط دانشمندان کشف شده اس. به بحث سا 1122

و انبه هايی ا  حقاني. اسم  و قرآن را ن پرداخته آدرباره 

 برای معاندان و کژانديشان هويدا و آشکار کنيم 
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 سؤاالت اصلي

 

آيا ق يه ادايی آبهای شور و شيريپ واقعي. اس. يا 

 خرافه؟

ايپ مسئله به چه  مانی بر می پيشينه تاريخی علم به 

 گردد؟

 آيا اشاره فرآن در ايپ موضوع صريح می باشد يا خير؟

نتيجه علمی و عملی پی بردن به ايپ مسئله در نزد 

 مسلمانان و غير مسلمانان چه می باشد؟

 اشارام قرآن در چه حد مورد تاييدو قابل استناد اس.؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هافرضيه
 
 
 

ا  شيريپ ا  نظر علمی امکان پذير آيا ادايی اب شور 
 اس.؟

 محدوده ايپ محيط ا  کجا و تا کدا  مکان ادامه دارد؟
 چه پديده ای باعث ايجاد ايپ مسئله شده اس.؟                

 
 چه دانشمندانی بر ايپ ق يه صحه گذاشته اند؟
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 هاي تحقيقهدف

اس. که انبه اعجا  حقيق. پ اي هدف کلي تحقيقد بيان 

قرآن تا چه اندا ه می تواند در گسترش فرهنگ اسممی و 

 نشر آن تاثير گذار باشد 

 

 

 

 

 روش انجام تحقيق

تجربتي و درون  و روش انجا  تحقيق بته صتورم تحليلتي

 نگري اس. 

 

 

 

 

 

 روش و ابزار گرد آوري اطالعات

ايتپ تحقيتق باشد و ابزارهتاي اي ميتحقيق به صورم کتابخانه

و هاي دروس حو وي( ديد کامپيوتر )بع ي ا  سيتفسير هاي کتاب

 ايتهای علمی استفاده شده اس. س
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 فصل اول
 

 مفاهيم و کليات
 

 

 

 

" كلمه" َمْحُجورا   ِحْجرا   وَ  َبْرَزخا   َبْيَنُهما َجَعلَ  وَ  أُجاج   ِمْلح   هذا وَ  فُرات   َعْذب   هذا اْلَبْحَرْينِ  َمَرجَ  الَِّذي ُهوَ  وَ " 
" كلمه و است مختلط امرى معناى به آمده قرآن در كه هم" مريج امر" و است كردن مخلوط معناى به" مرج
 معناى به آب مورد در نيز" فرات" كلمه و است طعم خوش آب معناى به رود، كار به آب درباره اگر" عذب
 آبى" جاجا" و باشد گشته بر طعمش كه است آبى معناى به" ملح" كلمه باشد، طعم خوش بسيار كه است آبى
 حجر" مهكل و باشد شده فاصله چيز دو ميان كه گويند حدى آن به" برزخ" كلمه و باشد زياد شوريش كه است

 مخلوط كه ايمداده قرار مانع و حاجز آب دو اين ميان چنان آن يعنى است، محرم حرام معناى به" محجور
.شودنمى مخلوط وجه هيچ به يعنى شده، محرم حرام هم، با دو نآ شدن  

 دو آب كردن روانه دريا، دو كردن مخلوط از مراد اينكه بر است قرينه خود" َبْيَنُهما َجَعلَ  وَ :" فرمود اينكه و
.كند برهم و هم در را آنها اجزاى كه دو، آن كردن مخلوط نه هم، با است دريا  

 ،«َعْذب  « »1. »برسند بيكديگر تا است ساختن روان را دريا دو و كردن مخلوط عناىم به «َمَرجَ » ىكلمه
 يعنى «أُجاج  » و شور يعنى «ِمْلح  . »گويندمى شيرين به متمايل گوارا بسيار آب به «فُرات  » و گوارا يعنى

.باشد تلخى به متمايل كه شور بسيار آب  

هاپيام  

 اجازه چگونه شوند، مخلوط هم با يكديگرند كنار در كه شورى آب و گوارا آب دهدنمى اجازه كه خدايى 1
 َمَرجَ ...  َكِبيرا   ِجهادا   ِبهِ  جاِهْدُهمْ  وَ  اْلكاِفِرينَ  ُتِطعِ  َفال» شوند؟ آميخته ايمان، و كفر و باطل و حقّ  دهدمى

... «اْلَبْحَرْينِ   

«َزخا  َبرْ  َبْيَنُهما َجَعلَ . »شوندنمى مخلوط يگريكد با باشند هم كنار در مايعات اگر حّتى خداوند ىاراده با 2  

 

 ينشآفر نظام در او نعمتهاى بيان طريق از خداوند عظمت بر استدالل به باز مختصرى، فاصله از پس و
 نشدن مخلوط به اشاره گذشت قبل آيات در كه باران حياتبخش قطرات نزول بيان تناسب به و پردازد،مى

 و گوارا يكى داد، قرار هم كنار در را دريا دو كه است كسى او:" فرمايدمى كرده شور و شيرين آبهاى
 دور: دگويمى ديگرى به آنها از يك هر گويى داد، قرار برزخى آنها ميان در و تلخ، و شور ديگرى و شيرين
 َجَعلَ  وَ  أُجاج   ِمْلح   هذا وَ  ات  فُر َعْذب   هذا اْلَبْحَرْينِ  َمَرجَ  الَِّذي ُهوَ  وَ "! )است حرام من به تو شدن نزديك و باش

(.َمْحُجورا   ِحْجرا   وَ  َبْرَزخا   َبْيَنُهما  

 به اينجا در و است نمودن رها و ارسال يا و كردن مخلوط معنى به( فلج وزن بر" )مرج" ماده از" مرج" 
.است شور و شيرين آب گرفتن قرار هم كنار در معنى  

 ىمعن به" ملح" است، خوشگوار و طعم خوش معنى به" فرات" و ،خنك و پاكيزه و گوارا معنى به" عذب" 
(.است فرات و عذب مقابل نقطه اجاج و ملح اين بر بنا) است گرم و تلخ معنى به" اجاج" و شور،  

.است چيز دو ميان حائل و حجاب معنى به" برزخ"   

 در كه است بوده اىجمله كرديم اشاره( سوره همين 22 آيه ذيل) هم سابقا كه چنان" َمْحُجورا   ِحْجرا  " جمله و
 ار جمله اين امان، گرفتن براى داشتند وحشت او از و شدندمى روبرو كسى با كه هنگامى به عرب ميان

".باشيد دور ما از و داريد امان در و معاف را ما" يعنى گفتند،مى  

 كه كندمى ترسيم آفرينش جهان در را پروردگار قدرت انگيزشگفت مظاهر از ديگر يكى آيه اين حال هر به
121: ص ،15ج نمونه، تفسير                        ناپيدا حائل و نامرئى، حجاب يك چگونه  
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.شوند آميخته هم با آنها دهدنمى اجازه و گيردمى قرار شيرين و شور درياى ميان در  

 به و" شيرين و شور آب غلظت رجهد تفاوت" همان نامرئى حجاب اين كه دانيممى را اين ما امروز البته
.نياميزند هم به مديدى مدت تا شودمى سبب كه است آنها" مخصوص وزن" تفاوت اصطالح  

 كجا در كه اندافتاده زحمت به زمين كره روى در دريايى دو چنين كردن پيدا براى مفسران از جمعى گرچه
 دهش حل ما براى نيز مشكل اين ولى ود،شنمى مخلوط و گرفته قرار شور آب كنار در شيرين آب درياى
 آب از دريايى ساحل، كنار در ريزندمى درياها به كه شيرين آب عظيم هاىرودخانه تمام دانيممى زيرا است،
 رخاط به و دارد، ادامه وضع اين زيادى مدت تا و رانندمى عقب به را شور آبهاى و دهندمى تشكيل شيرين
! يدگومى" مهجورا حجرا" ديگرى به يك هر و دارند، ابا يكديگر با شدن ميختهآ از آنها غلظت درجه تفاوت
 طحس گيردمى صورت ماه جاذبه اثر بر مرتبه دو روز شبانه در كه درياها آب مد و جزر اثر بر اينكه جالب
 همان مصب رد اندداده تشكيل را دريايى كه شيرين آبهاى اين رود،مى پائين و باال زيادى مقدار به دريا آب

 استفاده موضوع اين از قديم زمانهاى از انسانها و روندمى پيش خشكى در آن اطراف نقاط و هارودخانه
 كه اندبرده درختان كشت زير را فراوانى زمينهاى و اندكنده دريا مناطق گونه اين در زيادى نهرهاى كرده،

.يابدمى گسترش وسيع مناطق بر مد و جزر وسيله به كه است شيرين آب همين آنها آبيارى وسيله  

 كه ايمكرده مشاهده نزديك از را آن از قسمتى ما كه دارد وجود نخل مليونها شايد ايران جنوب در اكنون هم
 كه سالهايى در اند،گرفته قرار دريا ساحل از زيادى فاصله در و شوند،مى آبيارى وسيله همين با تنها
 مردم كه كندمى غلبه شور آب گاهى كند پيدا تقليل ريزدمى دريا به كه عظيمى هاىرودخانه آب و كم بارندگى

.                        زندمى لطمه آنها زراعت به زيرا شوندمى نگران سخت آن از سامان اين كشاورز
125: ص ،15ج نمونه، تفسير  

 آن به گرفته، قرار" اجاج و لحم" آب آن كنار در كه" فرات و عذب" آب اين و نيست چنين معموال ولى
.شودمى محسوب آنها براى بزرگى سرمايه شود،نمى آميخته  

 جز ست؟چي طبيعت مگر كاهدنمى آنها ارزش از هرگز مسائل اينگونه در طبيعى علل وجود است پيدا ناگفته
 كه هنگامى نكهاي جالب! داده؟ موجودات اين به را خواص اين كه است پروردگار مشيت و اراده و خدا فعل

 آميخته هم با و دارند متفاوتى رنگهاى كه آب دو اين منظره گذرد،مى مناطق اين از هواپيما با انسان
.اندازدمى قرآنى نكته اين ياد به را انسان كه است نمايان خوبى به شوندنمى  

 امر ينا در تشبيهى و هاشار است ممكن" ايمان" و" كفر" به مربوط آيات ميان در آيه اين گرفتن قرار ضمنا
 و عذب آب همچون كه ايمان با افرادى خانه يك در حتى گاه و شهر، يك در جامعه، يك در گاهى كه باشد نيز

 عمل نوع دو و عقيده، نوع دو تفكر، طرز دو با اجاجند، و ملح آب همچون كه ايمان بى افراد كنار در فراتند
.شوند آميخته بهم آنكه بى گيرند،مى قرار ناپاك، و پاك  

 

 َبْيَنُهما َجَعلَ  وَ  أُجاج   ِمْلح   هذا وَ  فُرات   َعْذب   هذا اْلَبْحَرْينِ  َمَرجَ  الَِّذي ُهوَ  وَ  156: ص ،11ج درخشان، انوار
:َمْحُجورا   ِحْجرا   وَ  َبْرَزخا    

 شيرين ىيك هستند سيالن و حركت در مسير يك در كه است آب نهر دو ارتباط پروردگار فعل صفت جمله از
 از كي هر كه است فاصله آندو ميان يكديگر با آندو ارتباط كمال با و است تلخ و شور ديگرى و گوارا و

.بود خواهد ايمن ديگرى با اختالط  

 نكمو در بآنچه ترغيب و دعوت اثر در را بشر جامعه بسوى رسول اعزام كه است ديگرى مثال بيان آيه
 و ارتباط كمال و نموده زندگى محيط يك در همه طبع جريان حسب رب اينكه با دهد سوق پرورانيده خود

 شقاوت زا چنينهم ننموده سرايت بيگانه به ايمان اهل فضيلت و سعادت از ولى دارند يكديگر با را معاشرت
.داشت نخواهد ايمان اهل روحيه در تأثيرى گونه هيچ بيگانه رذالت و  

 يگريكد با را معاشرت و ارتباط كمال افراد كه حال عين در رىبش جامعه انتظام نظر از پروردگار خالصه
 از اجد و متفرق عقيده و سيرت در ولى است محفوظ آنان ميان معاشرت و سببى و نسبى رابطه و دارند

 ايمان اهل نه نميدهد رخ تزلزلى خاطر بر و مينمايد دنبال را خود عقيدتى و علمى صورت هريك يكديگرند
 و عقيده همانا ىانسان حقيقت اينكه نظر از و داشته التزام توحيد باصول بيگانه نه و نموده ركف و بشرك تمايل

 رذيله و هفاضل ملكات و عقيده همانا يكديگر از بشر افراد امتياز سبب يگانه است او خلقى و علمى صورت
.بود خواهد او وجودى  

 گزهر او نهفته اسرار بر آفريدگار جز كه است شير همانا موجود مرموزترين و پنهانترين اساس اين بر
 و سير و هاانديشه و خاطرات اثر در كه وجودى رموز كشف و سيرت ظهور براى و يافت نخواهد احاطه
 دمق چنينهم بگذرد آزمايش صحنه و عمل جهان از بايد ناگزير نهفته خود در كه اختيارى افعال و سلوك

ميرسند بظهور او حقيقى سيرت آنگاه درآيد امتقي آستانه در نهاده شهود و برزخ بصحنه  
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 از منظور. است همتابى و توانا خداى هاىنمائى قدرت از ديگر يكى همرفته روى شريفه آيه اين مضمون
 گوارا و شيرين آنها از يكى كه. است آبى نوع دو: مقصود بلكه. نيست مخصوصى درياى دو( بحرين) كلمه
 با. شور خواه و باشد شيرين خواه. شود -مى گفته دريا آب به لغت در( بحر) كلمه زيرا. شور ديگرى و باشد

:شودمى چنين آيه معنى شد گفته آنچه به دقت  

 را شيرين هاىآب مجراى و. دهدمى قرار درياها عمق در كندمى ركود و رسوب كه را شور آب عليم خداى
 ينشير هاىآب كه نحوى به. دهدمى قرار باشد ندتربل درياها سطح از كه زمينى در را هاجوى و نهرها نظير

:حال عين در و. ريزندمى فرو دريا شور هاىآب فراز بر نهرها گواراى و  

شور به شور آب و ماند،مى باقى خود بودن شيرين به همچنان شيرين آب  

__________________________________________________ 

 ستا گود و عميق و وسيع بسيار مكانى معنى به( بحر) كلمه. است كردن خلوطم معنى به( َمَرجَ ) كلمه( 1)
 اگوار معنى به( َعْذب  ) واژه -دارند وجود كه درياهائى عمق و وسعت نظير مثال. شوندمى جمع آن در آبها كه

 كلمه. شور معنى به( ِمْلح  ) واژه. است خوشگوار و طعم خوش معنى به( فُرات  ) كلمه -خنك و پاكيزه و
.نمونه -مؤلف -است گرم و تلخ معنى به( أُجاج  )  

251: ص ،11ج آسان، تفسير  

 آب و باشد دريا عمق در شيرين آب يعنى كنيم، تصور عكس بر را قضيه اگر كه صورتى در. خود بودن
 ختل ادري آب همه نتيجه در و ميشود، فاسد شيرين آب ريزد فرو آن فراز بر زمين مرتفع هاىمكان از شور
 لكهب. نيست تصادفى طور به شد گفته آنچه آرى. شد خواهند حرج و عسر دچار مردم: انجام سر و گردد،مى

.باشدمى عليم و حكيم كه است خدائى تعيين و تقدير به  

 َبْيَنُهما َعلَ جَ  وَ ) ميفرمايد و كندمى اشاره سبحان پروردگار هاىنمائى قدرت از ديگر يكى به آيه پايان در سپس
 هب ريختن فرو هنگام به كه حال عين در شيرين و شور آب نوع دو اين يعنى« 1( »َمْحُجورا   ِحْجرا   وَ  ْرَزخا  بَ 

 داراى انهمچن آنها از يك هر بلكه. كند -نمى طغيان ديگرى به هيچكدام معذالك ميكنند مالقات يكديگر با دريا
.كاشف -تقديرا فقدره ءشى كل خلق الذى فسبحان. بود خواهد خود آثار و خصوصيت  

 

 از منظور. است همتابى و توانا خداى هاىنمائى قدرت از ديگر يكى همرفته روى شريفه آيه اين مضمون
 گوارا و شيرين آنها از يكى كه. است آبى نوع دو: مقصود بلكه. نيست مخصوصى درياى دو( بحرين) كلمه
 با. شور خواه و باشد شيرين خواه. شود -مى گفته يادر آب به لغت در( بحر) كلمه زيرا. شور ديگرى و باشد

:شودمى چنين آيه معنى شد گفته آنچه به دقت  

 را شيرين هاىآب مجراى و. دهدمى قرار درياها عمق در كندمى ركود و رسوب كه را شور آب عليم خداى
 ينشير هاىآب كه نحوى به .دهدمى قرار باشد بلندتر درياها سطح از كه زمينى در را هاجوى و نهرها نظير

:حال عين در و. ريزندمى فرو دريا شور هاىآب فراز بر نهرها گواراى و  

شور به شور آب و ماند،مى باقى خود بودن شيرين به همچنان شيرين آب  

__________________________________________________ 

 ستا گود و عميق و وسيع بسيار مكانى معنى به( حرب) كلمه. است كردن مخلوط معنى به( َمَرجَ ) كلمه( 1)
 اگوار معنى به( َعْذب  ) واژه -دارند وجود كه درياهائى عمق و وسعت نظير مثال. شوندمى جمع آن در آبها كه

 كلمه. شور معنى به( ِمْلح  ) واژه. است خوشگوار و طعم خوش معنى به( فُرات  ) كلمه -خنك و پاكيزه و
.نمونه -مؤلف -است گرم و تلخ معنى به( أُجاج  )  

251: ص ،11ج آسان، تفسير  

 آب و باشد دريا عمق در شيرين آب يعنى كنيم، تصور عكس بر را قضيه اگر كه صورتى در. خود بودن
 تلخ ادري آب همه نتيجه در و ميشود، فاسد شيرين آب ريزد فرو آن فراز بر زمين مرتفع هاىمكان از شور
 لكهب. نيست تصادفى طور به شد گفته آنچه آرى. شد خواهند حرج و عسر دچار مردم :انجام سر و گردد،مى

.باشدمى عليم و حكيم كه است خدائى تعيين و تقدير به  

 َبْيَنُهما َعلَ جَ  وَ ) ميفرمايد و كندمى اشاره سبحان پروردگار هاىنمائى قدرت از ديگر يكى به آيه پايان در سپس
 هب ريختن فرو هنگام به كه حال عين در شيرين و شور آب نوع دو اين يعنى« 1( »ْحُجورا  مَ  ِحْجرا   وَ  َبْرَزخا  
 داراى انهمچن آنها از يك هر بلكه. كند -نمى طغيان ديگرى به هيچكدام معذالك ميكنند مالقات يكديگر با دريا

.كاشف -تقديرا فقدره ءشى كل خلق الذى فسبحان. بود خواهد خود آثار و خصوصيت  

 از منظور. است همتابى و توانا خداى هاىنمائى قدرت از ديگر يكى همرفته روى شريفه آيه اين ضمونم
 گوارا و شيرين آنها از يكى كه. است آبى نوع دو: مقصود بلكه. نيست مخصوصى درياى دو( بحرين) كلمه
 با. شور خواه و باشد يرينش خواه. شود -مى گفته دريا آب به لغت در( بحر) كلمه زيرا. شور ديگرى و باشد

:شودمى چنين آيه معنى شد گفته آنچه به دقت  
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 را شيرين هاىآب مجراى و. دهدمى قرار درياها عمق در كندمى ركود و رسوب كه را شور آب عليم خداى
 نيشير هاىآب كه نحوى به. دهدمى قرار باشد بلندتر درياها سطح از كه زمينى در را هاجوى و نهرها نظير

:حال عين در و. ريزندمى فرو دريا شور هاىآب فراز بر نهرها گواراى و  

شور به شور آب و ماند،مى باقى خود بودن شيرين به همچنان شيرين آب  

__________________________________________________ 

 ستا گود و عميق و وسيع بسيار مكانى معنى به( بحر) كلمه. است كردن مخلوط معنى به( َمَرجَ ) كلمه( 1)
 اگوار معنى به( َعْذب  ) واژه -دارند وجود كه درياهائى عمق و وسعت نظير مثال. شوندمى جمع آن در آبها كه

 كلمه. شور معنى به( ِمْلح  ) واژه. است خوشگوار و طعم خوش معنى به( فُرات  ) كلمه -خنك و پاكيزه و
.ونهنم -مؤلف -است گرم و تلخ معنى به( أُجاج  )  

251: ص ،11ج آسان، تفسير  

 آب و باشد دريا عمق در شيرين آب يعنى كنيم، تصور عكس بر را قضيه اگر كه صورتى در. خود بودن
 تلخ ادري آب همه نتيجه در و ميشود، فاسد شيرين آب ريزد فرو آن فراز بر زمين مرتفع هاىمكان از شور
 لكهب. نيست تصادفى طور به شد گفته آنچه آرى. شد اهندخو حرج و عسر دچار مردم: انجام سر و گردد،مى

.باشدمى عليم و حكيم كه است خدائى تعيين و تقدير به  

 َبْيَنُهما َعلَ جَ  وَ ) ميفرمايد و كندمى اشاره سبحان پروردگار هاىنمائى قدرت از ديگر يكى به آيه پايان در سپس
 هب ريختن فرو هنگام به كه حال عين در شيرين و شور آب نوع دو اين يعنى« 1( »َمْحُجورا   ِحْجرا   وَ  َبْرَزخا  
 داراى انهمچن آنها از يك هر بلكه. كند -نمى طغيان ديگرى به هيچكدام معذالك ميكنند مالقات يكديگر با دريا

 شريفه هآي اين مضمون .كاشف -تقديرا فقدره ءشى كل خلق الذى فسبحان. بود خواهد خود آثار و خصوصيت
 اىدري دو( بحرين) كلمه از منظور. است همتابى و توانا خداى هاىنمائى قدرت از ديگر يكى همرفته روى

 زيرا. ورش ديگرى و باشد گوارا و شيرين آنها از يكى كه. است آبى نوع دو: مقصود بلكه. نيست مخصوصى
 معنى شد هگفت آنچه به دقت اب. شور خواه و باشد شيرين خواه. شود -مى گفته دريا آب به لغت در( بحر) كلمه

:شودمى چنين آيه  

 را شيرين هاىآب مجراى و. دهدمى قرار درياها عمق در كندمى ركود و رسوب كه را شور آب عليم خداى
 ينشير هاىآب كه نحوى به. دهدمى قرار باشد بلندتر درياها سطح از كه زمينى در را هاجوى و نهرها نظير

:حال عين در و. ريزندمى فرو دريا شور هاىآب زفرا بر نهرها گواراى و  

شور به شور آب و ماند،مى باقى خود بودن شيرين به همچنان شيرين آب  

__________________________________________________ 

 ستا گود و عميق و وسيع بسيار مكانى معنى به( بحر) كلمه. است كردن مخلوط معنى به( َمَرجَ ) كلمه( 1)
 اگوار معنى به( َعْذب  ) واژه -دارند وجود كه درياهائى عمق و وسعت نظير مثال. شوندمى جمع آن در آبها كه

 كلمه. شور معنى به( ِمْلح  ) واژه. است خوشگوار و طعم خوش معنى به( فُرات  ) كلمه -خنك و پاكيزه و
.نمونه -مؤلف -است گرم و تلخ معنى به( أُجاج  )  

 

212: ص ،6ج قرآن، قاموس  

:مرج  

.است خلط بمعنى مرج اصل: گويد راغب و طبرسى. آميختن  

 -11: رحمن َيْبِغيانِ  ال َبْرَزخ   َبْيَنُهما. َيْلَتِقيانِ  اْلَبْحَرْينِ  َمَرجَ . است مختلط بمعنى مريج و اختالط بمعنى مروج
22.  

:آيه معنى فرستادم بچراگاه را حيوان «الّداّبة مرجت» آمده لغت در نيز و  

 شود عرجو. نميكنند تجاوز بهم كه است حايلى آندو ميان ميكنند مالقات را همديگر كه آميخت بهم را دريا دو
.«برزخ» و «بحر» به  

ُبوا َبلْ ( َمريج) ا ِباْلَحق   َكذَّ  آنها و كردند تكذيب آمد بآنها كه آنگاه را حق بلكه. 5: ق َمِريج   أَْمر   ِفي َفُهمْ  جاَءُهمْ  لَمَّ
 عر،شا كالم بعضى سحر، انكار، از پس را قرآن بعضى كه باشد آن مريج از مراد شايد مختلطند امرى در

 َجَعلُوا الَِّذينَ . اْلُمْقَتِسِمينَ  َعلَى أَْنَزْلنا َكما مثل نيستند يكنواخت هم تكذيب در يعنى ميدانند ديوانه كالم بعضى
.11 و 12: حجر ِعِضينَ  اْلقُْرآنَ   

ارِ  َصْلصال   ِمنْ  اْْلِْنسانَ  َخلَقَ   خشكيده گل از را انسان. 15 و 11: رحمن نار   ِمنْ  ماِرج   ِمنْ  اْلَجانَّ  َخلَقَ  وَ . َكاْلَفخَّ
ُمومِ ا نارِ  ِمنْ  َقْبلُ  ِمنْ  َخلَْقناهُ  اْلَجانَّ  وَ  است آيه اين نظير آتش، از اىآميخته از را جانّ  و آفريد سفال، همچون  لسَّ

.اندگفته نيز دودبى شعله را مارج. 2 بند «جنّ » به شود رجوع. 22: حجر  

 را مرجان. 55: رحمن اْلَمْرجانُ  وَ  اْلياقُوتُ  َكأَنَُّهنَّ . 22: رحمن اْلَمْرجانُ  وَ  اللُّْؤلُؤُ  ِمْنُهَما َيْخُرجُ ( مرجان)
 گرن صفاء و طراوت اگر ميرويد دريا از كه مشهور مرجان ايضا اندگفته( اللؤلؤ صغار) كوچك مرواريد

«حور» به شود رجوع است مشهور مرجان آيه در آن از منظور ظاهرا باشد مراد  
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921: ص ،2ج البحرين، مجمع  

َيْلَتِقيانِ  اْلَبْحَرْينِ  َمَرجَ : تعالى قوله( مرج)  

 هماف خلطهما قيل و ترعى، خليتها إذا" الدابة مرجت" يقول كما باآلخر، أحدهما يلبس ال خالهما أي[ 11/ 55]
نار   ِمنْ  ماِرج   ِمنْ  اْلَجانَّ  َخلَقَ : قوله. اآلخر على أحدهما يغلب ال الحاجز هو و َبْرَزخا   َبْيَنُهما َجَعلَ  وَ  انيلتقي  

" قولك من خلطا، نوعين من أي نار، من خليطين من أي بالدخان، المختلط النار طرف هو قيل[ 15/ 55]
 يلق و النار، يعلو الذي األخضر و األصفر اللهب هو لقي و. باآلخر أحدهما خلط إذا" ءبالشي ءالشي مرجت

نار   ِمنْ  ماِرج  . منها الخالص  

 َكأَنَُّهنَّ : قوله. الصواعق هذه منها و الحجاب، دون نار: المارج الفراء عن و. الجان منها خلق لها دخان ال نار
اْلَمْرجانُ  وَ  اْلياقُوتُ   

 انالمرج قيل و ،"مرجانة" واحدتهما اللؤلؤ صغار أعني ،المرجان بياض و الياقوت صفاء في أي[ 55/ 55]
َمِريج   أَْمر   ِفي: قوله. اختلط و اضطرب و فسد أحمر جوهر  

" و. الهرج ألجل المرج سكن إنما قيل" المرج و الهرج" منه و الخلط،: المرج و. مختلط أمر أي[ 5/ 52]
.الدين مرج منه و اختلطت، أي: بالكسر" عهودهم مرجت  

".أسبابه قلقت و الدين مرج إذا أنتم كيف" الحديث في و  

منه و. شاءت كيف مختلطة تسرح تخلى أي الدواب، فيها تمرج كثير نبات ذات الواسعة األرض: المرج و  

".عامها مرجها في المرسلة السائمة على الصدقة إنما" الحديث  

" قولك درمص بالتحريك" المرج" و بعضا همبعض يظلم -تركهم أي -خالهم إذا: الراء بفتح رعيته األمير مرج و
 ما على الجيم و يةالتحتان المثناة بالياء" تمريج" و. زياد بن هللا عبيد مرجانة ابن و. قلق" إصبعي في الخاتم مرج

منه و. إبليس أعوان من النسخ في  

".الخافقين بين ما مأل الليل جاء إذا تمريج له يقال عونا ْلبليس أن" الحديث  
 

151: ص ،1ج قرآن، قاموس  

 ميان 22: رحمن «َيْبِغيانِ  ال َبْرَزخ   َبْيَنُهما. »چيز دو ميان حايل و برزخ :واسطه 151ص:1قاموس القرآن ج
.نميكنند تجاوز كه است حايلى آندو  

 

«ازآندودریامروارید و مرجان بدست می آید» 22:رحمن اْلَمْرجانُ  وَ  اللُّْؤلُؤُ  ِمْنُهَما َيْخُرجُ   
 

 59: فرقان َمْحُجورا   ِحْجرا   وَ  َبْرَزخا   َبْيَنُهما َجَعلَ  وَ  أُجاج   ِمْلح   هذا وَ  فُرات   َعْذب   هذا اْلَبْحَرْينِ  َمَرجَ  الَِّذي وَ هُ  وَ 
.اكيد معنى و حايلى و برزخى يعنى  

.ميكند تأكيد آنرا و است حجر صفت محجور  
 

222: ص ،6ج قرآن، قاموس  

:ملح  

 نمك و شور بمعنى ملح و است شورى بمعنى مالحة و ملوحة. 59: فرقان أُجاج   ِمْلح   ذاه وَ  فُرات   َعْذب   هذا
است تلخ و شور اين و گوارا شراب اين: يعنى است  
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هااسرار علمی قرآن در مورد دریـاهـا و رودخانه  

 

 دیـوار مانع میان دو دریا
 َوَجَعَل بَْیَن اْلبَْحَرْیِن َحاِجًزا

1�]داد و میان دو دریا دیوار مانع قرار� ] 

(، فاطر )آیه 16(، نمل )آیه 35های فرقان )آیه تفاسیر متعددی در مورد موضوعات دو دریا، كه در سوره

( آمده، وجود دارد. اما در این تحقیق، این موضوعات شامل دیوار مانع دو دریا، 61-11( و رحمن )آیات 61

یدا و حدفاصل میان دریای شور و شیرین، بر اساس دانش جدید مرز دو دریای شور و مرز ناپ

شوند.شناسی بررسی میاقیانوس  

 

 دو دریایی که دیوار میان آنهاست دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس است. میان این دو در اعماق چند
از دریاها دما و در طرفـین این مانع هر یک  صد متری دیوار وجود دارد. )حاجز بمعنی دیوار مانع است(. 

 شوری و غـلظت و شرایط زیستی خاص خود را دارد. مـثالً آب دریای مـدیـتـرانـه در مقایسه با اقیانوس
اطلس: گرم، شور، و کم غـلـظـت تر است. وقتی آب دریای مـدیـتـرانـه از باالی دیـوارِ مـیـان خود و 

 شود، با گرمـا و شـوری و غـلظتوس اطلس میالطارق وارد اقـیانـاقـیـانـوس اطلس واقع در تنگه جبل

 رود. آب دریای مدیترانه در آن عـمـق تعادل و توازانکم و خصوصیات ویژه خود چند صد متر به اعماق می
گردد. این دو دریا در همین مرز با هم قاطی میشوند و فراتر از مرز خود کند. و از باال برمیایجاد می

(.65روند )شكل نمی  

 

شود دریای مدیترانه همچنان كه وارد اقیانوس اطلس می -11  شكل
ا، های گرمبه سبب مانعی كه بین آنها را متمایز نموده است، مشخصه

كند.شوری و چگالی كمتر خود را حفظ می  
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16سوره نمل آیه  -[ 6]  

 

 مرز میان دو دریای شور

ٌخ َّلا یَْبِغیَانِ بَْیَنُهَما بَْرزَ  -َمَرَج اْلبَْحَرْیِن یَْلَتِقیَاِن   

ی دو دریائی که به هم وصلند را ترکیب خاص خود داد. میان آنها مرز ناپیدائ�

[.1�]رونداست، از حد خود فراتر نمی  

کند و منظور آیه از دو دریا، دو دریای شور است. چون به دنبال آن از وجود مرجان در آنها صحبت می

ر برزخ نیز به معنی مرز ناپیدا است. دو دریای شوری که هکند. مرجان نیز فقط در آب شور زندگی می

شوند زیاد هستند، مانند دریای احمر و کدام ترکیب و خصوصیات خاص خود را دارد و مخلوط نمی

ه شود کاقیانوس هند. نمک و گرما در دریای احمر باالتر از اقیانوس هند است. میان آنها آبی درست می

روند.ن دو دریا است و )از نظر خصوصیات( از مرز مشخص خود فراتر نمیدارای خصوصیات میانگین ای  

ط اند که از نظر غلظت و دما و ترکیب و شرایاقیانوسها نیز در واقع از دریاهای متعددی تشکیل شده

با هم مخلوط  کنند، ولی برزخ یعنی مرز ناپیدای میان آنهاست وزیستی و غیره با هم فرق می

تی ای از اقیانوسها در قرن بیستم فهمید. وقوضوع را انسان در عکس برداری ماهوارهشوند. )این منمی

ای کنند آنها را بررسی کرد و دید که اقیانوس در واقع از دریاهدید رنگ آبهای اقیانوس با هم فرق می

روند و با هم مخلوط که به هم وصل هستند ولی از مرز مشخصی فراتر نمی متعدد تشکیل شده

شوند(.نمی  

شود به در محل برخورد دو دریا حائلی وجود دارد كه مانع مخلوط شدن آنها می�این ویژگی دریاها كه 

، اخیراً توسط اقیانوس شناسان كشف شده است. به �طوری كه هر دریا ویژگی خاص خود را دارد

شوند. [، آبهای دو دریای مجاور مخلوط نمی1�]كشش سطحی�خاطر یك نیروی فیزیكی به نام 

كشش سطحی ایجاد شده توسط اختالف چگالی آبهای آنها، درست مانند یك دیوار نازك بین آنها، از 

كند. اگر چه موجهای بزرگ و جریانهای قوی در این دریاها وجود دارد، آنها اختالط آنها جلوگیری می

توانند مخلوط شوند و این مانع را از بین ببرند.نمی  

ره الرحمنسو 12و  61آیات  -[ 6]  
[2] - Surface tension 

 

 مرز ناپیدا و حد فاصل میان دریای شور و شیرین
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كند به وجود یك بخش كننده آب شور و شیرین صحبت میقرآن كریم هنگامی كه در مورد تقسیم

كند:نامرئی اشاره می  

اٌج َوَجَعَل بَْیَنُهَما بَْرَزًخا َوُهَو الاِذی َمَرَج اْلبَْحَرْیِن َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َوَهَذا ِمْلٌح ُأجَ 
 َوِحْجًرا ماْحُجوًرا

و اوست که دو دریای مختلف را هر کدام ترکیب خاص خود داده، این یکی �

ل شیرین گوارا و این دیگری شور تلخ است. میان آنها مرز ناپیدا و حد فاص
[6]�ای قرار دادممنوعه  

 

 

( در یك مصب 22/2ر هزار بخش طولی نشان دهنده شوری )قسمت د -61شكل 

توان دید.باشد. یك حد فاصل )زون جدایی( بین آب شور و شیرین میمی  

شود. وضعیت در مورد برخورد دو دریای شور و آب شیرین رودخانه فوراً با آب شور دریا مخلوط نمی

 ل از اینكه هیچشیرین )رودخانه و دریا( متفاوت از برخورد دو دریای شور است. دور از مصب رودخانه، قب

 كند. آنچه كه دو آب شور و شیریناختالطی رخ دهد آب شیرین به طور عمیق به بدن آب شور نفوذ می

جدا  كند منطقه حد فاصل بین آنهاست كه با یك ناپیوستگی چگالی مشخص دو الیه رارا از هم جدا می

 تواندد. چشم انسان نمیكند. این حد فاصل، شوری مختلفی نسبت به آب شور و آب شیرین دارمی

، شوری، گیری دمااین تفاوت را ببیند و این اطالعات را علوم پیشرفته اخیر با استفاده از تجهیزات اندازه

چگالی و ... كشف كرده است. در جاهـایـی کـه دو دریـای شـور و شـیـریـن )یعنی دریا و خور( به هم 

شود. از نقطه آب خیلی شور دریا تا نقطه آب طی میرسند آب آنها بطور درجه به درجه در هم قامی

(.61باشد )شكل میان آنها می� حد فاصل�خیلی شیرین،   

توان وارد آن شد به معنی محدوده و حد فاصل ممنوعه و تحریم شده است که نه می� حجر محجور�

ه امیده این است کن� حجر محجور�را � حد فاصل�توان از آن بیرون رفت. علت اینکه آیه این و نه می

 هر یک از محدوده آبهای مورد نظر )یعنی آب شیرین و آب شور و آب ترکیبی آنها( شرایط زیستی خاص

ر میرد. البته موجودات بنابخود را دارد، در صورتی که موجود زنده از آن بیرون برود و یا وارد آن بشود می

روند.فطرت خود از آن بیرون نمی  
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 انرژي جزر و مد

اي ماه و خورشید و چرخش زمین بوجودجزر و مد در اثر كش جاذبه آيد. نزديك سواحل دريا، سطوح مي 

متر باال كشیده شوند. تنها حدود 11توانند تا آب مي نقطه وجود دارد كه داراي شرايط مناسب و  24 

متر( براي 1حدود جزر و مدهاي كافي )حدود  نیرو  سیستم تولیدترين تولید انرژي به صرفه است. ساده 

اي دريا است. شامل سدي به صورت مانع در عرض مدخل كوالب حاشیه براي دستگاههاي جزر و مدي

هاي آبگیر مانعدروازه دهد و آب را از میان به ظرف جزرومد هنگام جزرومدهاي بزرگ اجازة ورود آب را مي 

نقطة مد و پايین ترين نقطه دهد. اين زمان كه بین باالترينتوربین خروجي عبور مي سیستم جزر وجود  

اي براي تولید برق همه درهاي دوراههگويند. سیستممي ebb tide دارد را هنگام حدوهم در هنگام  

توانند سطح جزرومد را درجزر وجود دارد .موانع جزر و مدي مي ظرف تغییر داده و آشفتگي را در آب باال  

يابي وتواند روي جهت ببرند. اين مسئله مي جزر و  تفريح نیز تأثیر بگذارد. بزرگترين ضرر بالقوة نیروي 

جزر و مد روي گیاهان و حیوانات مصب كوالب است .دو نوع مانع تجاري از لحاظ  مدي، تأثیر يك ايستگاه

نوا  فرانسه و نوع ديگر در كانادا، (La Rance) حال حاضر مورد استفاده است. يكي در الرنس اندازه در

ااسكوتی  (Nova Scotia) رويال آناپلیس (Annapolis Royal) دستگاه جزرومدي  است. اياالت متحده هیچ

اقتصادي تواند انرژي به صرفةندارد و تنها محل كه نیروي جزرومدي مي را تولید كند در نظر داردفرانسه،  

توانند جزرومدي مي بابت دارند .همچنین حصارهاي انگلستان، كانادا و روسیه استعداد بیشتري از اين

هاي قائم محور هستند كه روي يك حصار مدي داراي توربینو  جزر انرژي جزرومد را مهار كنند، يك حصار

 شود. اين تأسیسات در نواحيها رانده ميكند به درون توربینآبي كه عبور مي سوار شده است. تمام

ته شوند. حصارها تأثیر زيست محیطيتوانند بكار گرفها نیز ميهاي بین خشكيكانال مانند كمتري  

توانند براي حركت حیوانات بزرگ دريايينسبت به موانع جزرومدي دارند، اگرچه مي مشكل ساز باشند.  

حصار جزر و مدي در سواحل  هزينه نصب حصارهاي جزرومدي نیز كتمر از موانع جزر و مدي است. يك

ر و مدي تكنولوژيهاي جزفیلیپین در حال فعالیت است .توربین جديدي هستند كه در بسیاري از نواحي  

شود. اساساً آنهاجزر و مدي بكار گرفته مي هاي بادي هستند كه در هر محلي كه جريان جزر و توربین 
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اندمدي قوي دارد، واقع شده هاي جزر و مدي مرتبه چگال تر از آب است، توربین 022از آنجا كه آب  .

ترتر و گرانها سنگینهاي بادي خواهند بود. اين توربینبیشتري از توربین مقاومت مجبور به داشتن  

 .هستند اما قادرند انرژي بیشتري را به دام بیاندازند

 جريان گلف استريم

"GULF STREAM" يکي از معروفترين جريانهاي دريايي جهان بشمار مي رود.اين جريان که داراي 

خلیج مکزيک آغاز مي شود و پس از دور زدن فلوريدا مايل در روز است از ۰۱تا  ۰۱سرعت  در ساحل  

مانش پیش  شرقي افیانوس اطلس شمالي, به سمت شمال شرقي حرکت مي کند و تا حوالي درياي

متعادل تر از شهرهاي  مي رود .حرارت نسبي گلف استريم گرم است و به همین دلیل آب و هواي لندن

ا سرد نیست .اگرچه هرسه شهرکیف و سنت آنتوني است و مانند آنه درجه( قرار  ۰۱روي يک مدار ) 

بخاطر اينکه اين جريان از استوا سرچشمه مي گیرد  .دارند و طبیعتا بايد داراي يک نوع آب و هوا باشند

اقیانوس اطلس است.دلیل ديگر اين است که بادي که از روي جريان  بسیار گرمتر از آبهاي موجود در

یار انگلستان مي وزد گرمتر است.اگر گلف استريم وجود نداشت ،انگلستان بس گلف استريم به سوي

رآنچه که اکنون است مي بود.الزم به توضیح نیست که جريانهاي دريايي اثرات واضحي ب سردتر از  

دکشتیراني میگذارند.يعني اگر کشتیها موافق جريان حرکت کنند بر سرعتشان افزوده مي شو و اگر  

کت کنند از سرعتشان کم مي شود و اگر جريان در پهلوي کشتي باشدمخالف جريان حر آنرا از مسیر  

متوجه شد که بسته هايي  اصلي منحرف مي کند."بنیامین فرانکلین" که ريیس پست اياالت متحده بود

از از پستي که از آمريکا به انگلستان  که از انگلستان به آمريکا فرستاده مي شود در زمان طوالني تر

رستاده مي شود به مقصد مي رسد و بدين شکلف توانست با کمک ناخداهاي آمريکايي نقشه اي از  

 جريان

 

 

 

 ريپ مر ميان دريای شور و شي

 

ند قرآن کريمکتابی آسمانی است که برای هدایت انسانها از سوی خداو

نازل گردیده است.  پاکجّل جالله  

http://kaheel7.com/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=59:2009-12-11-19-34-25&catid=36:2009-11-24-23-59-36&Itemid=61
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رديده نازل گ  قرآن کريمکتابی آسمانی است که برای هدايت انسانها از سوی خداوند پاکجلّ جالله

اره بعضی از آن اشاين کتاب عظيم حاوی معجزات علمی عجيبی است که در اينجا فقط به   است.

 خواهم کرد .

ِحْجًرا يقول تعالى: )َوُهَو الَِّذي َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َهَذا َعْذٌب فَُراٌت َوَهَذا ِمْلٌح أَُجاٌج َوَجَعلَ َبْيَنُهَما َبْرَزًخا وَ 

[35َمْحُجوًرا( ]الفرقان:   

ص, يعنی تفاوت "او کسی است که دو در يا را در کنار هم روان ميسازد) وبر اثر وزن مخصو

ر درجۀ غلظت آب شور وشيرين, آميزۀ هديگر نميشوند( اين يکی شيرين است, وآن ديگر شو

شور! خداوند در ميان آن دو حاجز ومانعی ايجاد کرده است که آنها را کامالً از هم جدا ساخته 

 است".

رياها و كوهها و د در قرآن كريم آيات بسياري است كه انسان را به تفكر در آفرينش آسمان و زمين

آوري را كه در هر يك از انواع حكم   دعوت مي كند و نظام تعجب  ونباتات و حيوانات و حشرات

 ميكند، گوشزد مي فرماي

 فيروز آبادی در فرهنگ خود چنين ميگويد:

حجر: منع, ودر اينجا به معنی مانع است, وبرزخاً, به معنی حاجز , مراد تفاوت درجۀ غلظت آب 

  سترين , وبه اصطالح وزن مخصوص است, يعنی حد فاصل را حجر محجور گفته شده اشور وشي

که هر يک از محدوده آبهای مورد نظر )يعنی آب شيرين و آب شور و آب ترکيبی آنها( شرايط 

زيستی خاص خود را دارد، در صورتی که موجود زنده از آن بيرون برود و يا وارد آن بشود می 

بنابر فطرت خود از آنجا بيرون نمی روند.  ت که در آنجا هستندميرد. البته حيوانا  

 مناطق ريزش آبها

ـ محل آب شيرين از طرف رود خانه1  

ـ محل آب شور از طرف دريا2  

ـ محل مانع ميان رودخانه و دريا, که اين را برزخ مي نامند5  
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اين تصوير مي توانیم در شکل باال يک خلیج و درحوض شوری آب آن را نشان داده شده است. در 

ببنیم. جدايی آب شیرين و شور را همانطوری که خداوند دانا در قرآن کريم بیان فرموده است   

در جاهـائـی کـه دو دريـای شـور و شـيـريـن )يعنی دريا و خور( به هم می رسند آب آنها بطور 

ه صد درصد در هـم عمودی درجه به درجه در هم مخلوط می شود. وسط آنهايعنينقطه ای است ک

مخلوط شده اند، ولذت آنها آنها پـنجاه پنجاه شده نقطه"برزخ" است. )برزخ مرزناپيدااست 

واينطرف و آنطرف آن با هم فرق می کند(. از "برزخ" رو به طرف دريا آب رفته رفته بطور 

عمودی شورتر می شود تا به نقـطهشوريصد درصد می رسد که آغاز دريای واقعی است. و 

ه رو بطرف خور بطور عمودی رفـته رفـته از شوری آب کاسته می شود تا ب  برعکس از "برزخ"

نقطه شيرينی صد درصد می رسد که همان خور واقعی است. از نقطه آبصد درصد شور دريا 

 تانقطهآب صد درصد شيرين حد فاصل ميان آنها" است.
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د خود بیرون شوند هالک خواند شددر اعماق درياها برخی از موجوداتهستند که اگرازحدو  

)مرج (به معنی, سوی هم سر داده است . مجاور هم رها وروان کرده است) البحرين( مراد تمام 

آبهای شيرين جهان وتمام آبهای شور آن است که با وجود جزر ومد آب دريا ها که در شبانه روز 

. در ميان آبهای شور وبالعکس صورت ميگيرد, يعنی آبهی شيرين  دو مرتبه بر اثر جاذبۀ ماه  

 

لس همانطوری که درتصویرباال ديده مي شود،آب دريایالغرايزراز باالی ديـوارِ مـیـان خود و اقـیـانـوس اط

 واقع در در ساحل کولمبیا وارد اقـیانـوس اطلس می شود، با گرمـا و شـوری و غـلظت کم و خصوصیات

درآن عـمـق تعادل و توازان ايجاد می کند. و از باال برمی  ويژه خود چند صد متر به اعماق می رود.و

 گردد. این دو دریا در همین مرز با هم مخلوط میشوند و فراتر از مرز خود نمی روند.

اها را باالی دري  هنگامي که  دريا شناسی امروز بوضوح اين پديده را آشکار نموده اند  دانشمندان

وند و تفاوت درجۀ غلظت آب شور وشيرين, آميزۀ هديگر نميشميبيم مظرب به نظر می آيد, يعنی 

 مانعي بين آنها قرار مي گيرد همانطوری که در تصوير باال نشان داده شده است.
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  چیزی که توجه متفکران را به خو جلب می کند اشاره خداوند متعال به وجود دو موج در دريا ها است.

ه یی های مخصوص به اعماق اقیا نو سها، دانشمندان متوجبا تکامل تکنولوژی و فرستادن زیر دریا

وج گشتند که بعلت غلظت بیشتر آبهای واقع در اعماق درياها "در مقایسه با آبهای سطحی" دو نوع م

 در درون آنها پدید می آید.

يستی درياها نيز در واقع از درياهای متعددی تشکيل شده اند کهاز نظر غلظت و ترکيب و شرايط ز

را  يره با هم فرق ميکنند، ولی برزخ يعنی مانع ميان آنهاست و با هم مخلوط نميشوند. اينو غ

وقتی ديد رنگ آبهای درياها با   کشف11انسان در عکس برداری ماهواره ای از درياها در قرن 

م ه بهک  هم فرق ميکنند آنها را بررسی کرد و ديد که درياها در واقع از درياهای متعدد تشکيل شده

 وصل هستند .

َماَواِت َواْْلَْرِض َواْختِاَلِف اللَّْيِل َوالنَّ  َهاِر چنانکه دراين باره قرآن کريم می فرمايد: )إِنَّ ِفي َخْلِق السَّ

[.مسلماً در آفرينش ) عجيب وغريب ومنظم ومرتب( 111ََلََياٍت ِْلُولِي اْْلَْلَباِب( ]آل عمران: 

ا , وتاريکی وروشنی, وکوتاهی ودرازی( شب وروز, نشانه هآسمانها وزمين وآمد ورفت ) پياپی

 ودالئلی) آشکار برای شناخت آفريدگار وکمال ودانش وقدرت او( برای خرد مندان است.
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در تصویر باال مي توانیم جدايي آب شیرين و شور را همانطوری درياها ونیز آبهای داخل زمین که 

نانکه ت هستند لیکن بدون هیچ تغیری در آمیزش يکديگر چمصدرش باران می باشد با هم يکجا در حرک

 خداند فرمود:)مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج(اين يکی شیرين است, وآن ديگر شور شور!

 

Waquoit  تصویری لیزری بیان گری بیرون شدن آبهای شیرين از اعماق خلیج بوده واين  1221در سبتمر 

شان دهی آن مناطق است که از آن آبها شیرين بیرون می آيددائرۀ که به نظر می آيد ن  

ه موجها يا جريانهای آب در اعماق، به دليل تفاوت ميان غلظت اليه های آب ايجاد می شوند. آبی ک

ـلظـت غـلظت باالتری دارد زيـِر آِب گرمتر که غـلظت کمتری دارد جريان پيدا می کند. تفاوت ميان غ
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شتر ها و غـلظت نمک آنها بستگی دارد. آب سرد نسبت به آب گرم از نمک بياليه های آب نيز به آن

 و غلظت باالتری برخوردار است.

خداوند پاک فرمود: ) مرج البحرين( بيان گر حاجز ويا مانع ميان دو دريا می باشد اين خوب 

مرج  نکهبوضوح ميرسد که خداوند متعال ) مرج البحرين ( گفت, ومرج النهرين نگفت . برای اي

 النهرين, با يکجا شدن دو رود به ميان می آيد.

 

 

 

 

 

 

 

 
 گلف استریم چيست؟

 گلف استریم یک نوع جریان آب است در اقیانوس . جریانی که از دیگر جریان های آب اقیانوسی مشهورتر است .

 ه به جای خشکی ، در میان آب های اقیانوس ، پیشروی می کند.گلف استریم همچون رودخانه ای ک

 اگر همه ی رودخانه های دنیا را پهلوی هم بگذارند ، باز گلف استریم از همه ی آنها بزرگ تر است .

می پیماید و سپس به سوی شمالغرب گلف استریم به موازات ساحل شرقی ایاالت متحده ، و به سوی شمال ، در جریان است . سرتاسر اقیانوس اطلس را تا شمال 

 اروپا ، رهسپار می شود .

http://www.l4.blogfa.com/post-33.aspx
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است . آب گلف استریم رنگ مشخصی دارد . رنگش آبی _ نیلی روشن است ولذا جریانش در میان آب های سبز و خاکستری رنگ اطراف خود ، به خوبی نمایان 

 به سوی غرب به پیش می رود .« جریان » یان می یابد ، و این گلف استریم از حرکت آب های سطحی نزدیک استوا ، در اقیانوس اطلس ، جر

 

، شروع می شود ، وهنگامی واقعاً نام ُگلف استریم به خود می « کارائیب » بنابراین ، گلف استریم با حرکت به طرف شمال آمریکای جنوبی و با عبور از دریای 

 ی امریکا ، به سوی شمال دنبال می کند .گیرد که حرکت خود را به موازات ساحل شرقی ایاالت متحده 

 چون که شروع گلف استریم در یک ناحیه ی بسیار گرم جهان است ، خود آن نیز یک جریان آب گرم بشمار می آید.

 وجود چنین جریان بزرگی از آب گرم سبب دگرگونی های چشمگیری در آب و هوای بسیاری از مناطق جهان شده است .

 گفت انگیز از این دگرگونی ها را در اینجا می آوریم :اکنون چند نمونه ی ش

سانند . در نتیجه ، این بادهایی که در اروپای شمالی برفراز گلف استریم می گذرند ، هوای گرم را به قسمت هایی از نروژ ، سوئد ، دانمارک ، هلند و بلژیک می ر

ز جاهای دیگر همین کشورها دارند . همچنین بندرهایی که در سواحل نروژ هستند ، از یخبندان در مناطق هر اندازه هم که رو به شمال باشند زمستان معتدل تری ا

 سراسر ایمنند .

، در شمال واقعند وباید  به برکت وجود گلف استریم ، لندن و پاریس نیز دارای آب و هوای مالیم زمستانی گردیده اند . گویند که این دو شهر مانند البرادورجنوبی

 د آنجا زمستانی کشنده داشته باشند .مانن

وفاندلَند رخ می دهد ، مه بادهایی که برفراز گلف استریم می گذرند ، گرم و مرطوبند . از این رو هنگامی که این بادها سرد می شوند ، مانند آنچه که در زندگی نی

 شهرت گرفته است .« نیوفاندلند » ع در غلیظی را پدید می آورند . بدینگونه است که مه بسیار خطرناک گراندبَنگر واق

تریم می گذرد ، در آنجا گلف استریم در هوای زمستانی آمریکای شمالی اثر کمتری بخشیده تا در اروپا . زیرا بادهای زمستانی ، آنسان که در اروپا برفراز گلف اس

 هرگز نیست .
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Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) image of the Rio de 

la Plata estuary (Argentina), with input of river water from the Uruguay and 

http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/oceancolor/additional/science-focus/images/RioPlata_plume_500m.jpeg
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Parana rivers notably visible. Buenos Aires is the semi-circular gray area 

southeast of the inland end of the estuary. Click on the image for a larger 

version. 

On January 26, 2003, the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer on 

NASA's Aqua satellite obtained the unique view of the Rio de la Plata estuary in 

Argentina shown above. The large (and very muddy) estuary receives fresh water 

from the Uruguay River and the much larger Parana River. Though dwarfed by the 

Amazon, the Parana is South America's second-largest river. 

In this image, the input of the river waters is clearly visible as a dark black streak over 

the sediments on the bottom of the Rio de la Plata. The high visibility of the river 

water is due to a combination of factors. One factor is difference in the color of the 

riverborne sediments and the estuarine sediments. Another factor is that this particular 

viewing angle placed the estuary in the "sun glint" field of the MODIS instrument, 

where sunlight is reflected directly off the surface of the water into the instrument's 

optical system. While areas with sun glint must be omitted from ocean color data 

processing (because the reflected light interferes with the detection of light scattered 

and absorbed in the water), in this case the sun glint pattern may highlight a difference 

in the small waves on the surface of the water. This difference may be due to the 

organic matter carried in the river water, which can form a "slick" where the waves 

are suppressed. The expression "pouring oil on troubled waters" comes from the 

occasional practive of seafarers on sailing ships to pour oil on the ocean surface on a 

windy day, perhaps to allow crew members on a small boat to board the larger ship 

safely. 

Although the river waters appear dark brown against the sediment in the estuary and 

even black as they enter the Atlantic, examination of the rivers upstream of the 

estuary indicates that the water isn't really black, or even dark. The sediments carried 

in the water color the waters light brown. 

Even though the waters of the Parana and Uruguay Rivers are not black, they do carry 

a large amount of dissolved organic matter, some of which can actually have color. In 

straightforward fashion, scientists who study this stuff call it "colored dissolved 

organic matter" (CDOM for short). 

The Black Water Rivers 

There are rivers that do not carry a large amount of sediment, yet due to the 

geological characteristics of the region they flow through, they do contain a large 

amount of CDOM. These rivers are true "black water" rivers. Perhaps the most 

famous of these rivers is the Rio Negro ("black river") in Brazil. When the Rio Negro 

joins the Rio Solimoes at Manaus, Brazil, the mixture of its black water with the 

sediment-laden brown waters of the Rio Solimoes forms a remarkable contrast. It also 

forms the world's mightiest river, the Amazon. The images below, obtained by two 

instruments on NASA's Terra satellite, show the confluence of the Rio Negro and the 

Rio Solimoes at Manaus. 
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Multi-angle Imaging Radiometer (MISR) image of the confluence of the Rio 

Negro (from the northeast, with dark black water) and the Rio Solimoes (from 

the southeast, with light brown water) at Manaus, Brazil. Click on image for 

larger version. 

http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/oceancolor/additional/science-focus/images/misr_rio_negro_lrg.jpg
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Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) 

image of the confluence of the Rio Negro (from the northeast, with dark black 

water) and the Rio Solimoes (from the southeast, with light brown water) at 

Manaus, Brazil. Click on image for larger version. 

Black water rivers occur due to a combination of geological and biological factors. 

They generally arise in watersheds with low relief, which means that erosion rates are 

low and the sediment load that they carry is minimal. They usually drain regions that 

have a significant wetland (otherwise known as swamp or marsh) areas, which 

provide a large amount of plant material that enters and decays in the water. The color 

of the water arises from the plant pigments that dissolve in the water. Commonly 

referred to as "tannins", these colored pigments are more accurately referred to as 

humic acids. The waters of these rivers are therefore somewhat acidic and low in 

dissolved oxygen concentration (due to the utilization of oxygen in the bacterial decay 

of plant matter), and the rivers are sometimes called "starvation rivers". 

Though the Amazon carries a large amount of organic matter to the tropical Atlantic 

Ocean, the organic matter is not as apparent in remote sensing imagery as the 

sediments of the Amazon. The nutrients delivered to the ocean by the Amazon also 

http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/oceancolor/additional/science-focus/images/rio_negro_ASTER_Manaus.jpeg
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foster phytoplankton blooms that disguise the colored organic matter content of the 

ocean. 

Clear Water is SOUTH of Here 

There are only a few places in the world where black water rivers directly enter the 

sea. One of the most notable places where this happens is the northeast Gulf of 

Mexico, where water the color of chicory coffee from the lazy Suwannee River enters 

the Gulf. The plume of colored dissolved organic matter from the Suwannee is clearly 

visible in the center of the SeaWiFS image excerpt below. Also note the sediments 

from the Apalachicola river at upper left, and Tampa Bay at lower right. (The city of 

Clearwater, Florida is on the Pinellas County peninsula north of Tampa Bay.) 

 

Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor (SeaWiFS) image excerpt of the 

northeast Gulf of Mexico and Florida, showing the black water (colored 

dissolved organic matter) plume of water from the Suwannee River at center. 

 

The northeast corner of the Gulf of Mexico is not noted for its clear water; in fact, it's 

one of the most challenging places anywhere in the ocean to apply the algorithms that 

create ocean color data products. There are several factors in play: black water from 

the Suwannee and other coastal black water rivers; organic matter and sediments from 

the immense discharge of the Mississippi River; and the shallow depth and offshore 

extent of the seafloor on the West Florida continental shelf. This makes the region one 

of the best places to test advanced ocean color algorithms, because if they produce 

accurate results there, they must be pretty good! 
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CDOM, gelbstoff, marine humics (which are somewhat interchangeable terms for 

basically the same substance) absorb strongly in the blue portion of the visible 

electromagnetic spectrum. For SeaWiFS and MODIS, algorithms which detect and 

quantify CDOM and gelbstoff (and which correct for their presence in the calculation 

of chlorophyll concentration) use the bands centered at approximately 412 

nanometers. 

A unique aspect of the Florida black water rivers, particularly the Suwannee and its 

tributary, the Santa Fe River, is that these dark waters receive some of the clearest 

water in the world from the springs of the Florida aquifer. The mixing zone of this 

crystal-clear water with the tannin-stained water of the rivers looks fairly unusual 

from underwater, as shown in the picture below. 

 

Underwater picture of the mixing of tannic water in the Santa Fe River and clear 

spring water from Ginnie Springs, in Florida Note diver at upper right for scale. 

Fading Colors (Photochemistry) 

It's an unfortunate fact that if a brightly colored fabric is exposed to the sun for long 

periods of time, it tends to fade. Sunlight causes the photochemical breakdown of the 

dye molecules that color the fabric. The organic compounds composing CDOM in the 

ocean are no different; it will absorb sunlight and be broken down by photochemical 

reactions. This process does several things. It results in the production of carbon 

dioxide and small amounts of other organic gases (such as carbon monoxide and 

methyl halogens), influencing gas exchange processes in the ocean and atmosphere; it 

affects the distribution and chemical "identity" of biologically important trace metals 

that may be bound to the organic matter; and it affects the future ability of CDOM to 

absorb energy from sunlight in the water column (photochemical fading). 
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In open ocean waters, almost all of the ultraviolet (UV) light is absorbed by CDOM. 

Because solar UV radiation is the most important part of the solar light spectrum 

driving marine photochemistry, enhancement of UV radiation due to atmospheric 

ozone depletion may have an important effect on all of the processes listed above. 

According to Dr. William Miller of the University of Georgia, the "perceived 

importance" of marine photochemistry "has grown over the last 15 years from a 

novelty source of radical compounds in the photic zone to a critical component 

controlling many chemical processes which play an essential role in aquatic carbon 

cycles". Any changes in the degree to which CDOM absorbs UV light in the ocean 

(via photochemical fading, or changes in the sources of CDOM to the oceans, i.e., 

rivers) will interact with processes controlling the solar intensity of UV radiation at 

the earth's surface (cloud cover, ozone depletion), providing feedbacks to global 

change. 
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Links 

 A New Approach to Evaluating Spatial Variability of Photochemistry Based 

on Characterisation of Optical Water Type from Satellites (PDF document) 

 Impact of Photochemistry on Carbon Cycling in the Sea 

 Jau National Park, Brazil (Landsat 7 image of the Rio Negro) 

 The Amazon Forest 

 Brazil—Manaus 

 Ashepoo-Combah 

 
 
 
 
 

 مرج البحريپ يلتقيان + عکس 

زهايی برای گوشت تازه می خوريد، و از آنها چی يکی آبش شیرين و گواراست و يکی شور و تلخ، از هر دو
که کشتي ها برای يافتن روزی و غنیمت، آب را می شکافند  آرايش تن خويش بیرون می کشید و می بینی

 .سپاسگزار باشید و پیش می روند، باشد که

http://www.whoi.edu/science/B/sosiklab/162.pdf
http://www.whoi.edu/science/B/sosiklab/162.pdf
http://www.odu.edu/sci/kmopper/impact%20of%20photochemistry%20on%20carbon%20cycling%20in%20the%20sea.htm
http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=16531
http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/ingles/meioamb/ecossist/amazon/apresent.htm
http://southport.jpl.nasa.gov/cdrom/sirced03/cdrom/DATA/LOCATION/SAMERICA/MANAUS/POSTSIRC/MANAUS3C.GIF
http://www.dnr.sc.gov/marine/mrri/acechar/esenviro.htm
http://shia-online.ir/article.asp?id=21732&cat=1
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 شیعه آنالین به نقل از الف، جایی به گزارش

 که دریای بالتیک و دریای شمالی بهم می

 .پیوندند

می شوند و دو دریای مختلف با هم یکی ن

 آید بنابراین این حائل به وجود می

 

In a tourism filled city of Skagen you can 

see this incredible natural sight. This city is 

the most northern point of Danish 

people…..where the Baltic sea “meets” the North sea. Two different seas can not be 

combined together thus creating this line 

 

 آمده است و شاید این همان چیزی باشد که در قرآن

 

 سورة مبارکه الرحمن

۰۱َمَرَج اْلبَْحَرْيِن يَْلَتِقیاِن ) ( َفبِأَيِّ آالِء َربُِّکما ُتَکِذّبانِ ۰۱بَْیَنُهما بَْرَزٌخ ال يَْبِغیاِن ) ( َو  يَْخُرُج ِمْنُهَما اللُّْؤلُؤُ  (۰۰) 

۰۰اْلَمْرجاُن ) ) 

. اما میان آن دو حد فاصلي است که به هم۰۱گونه اي روان کرد که با هم برخورد کنند. دو دريا را به .۰۱  

کنید؟. پس کدامین نعمتهاى پروردگارتان را انکار مى۰۰تجاوز نمي کنند.  

شوددو، مروارید و مرجان خارج مى از آن .۰۰ . 

 

۰۵سوره مبارکه فرقان آیه  : 

 «ِحجراً َمهجوراً  َمَرَج البحريِن هذا َعذٌب ُفراٌت و هذا ِملًح اُجاًج َو َجَعَل بَیَنهما بَرَزخا و و هو الذي »

شیرين و آن يکي شور و تلخ  و اوست کسي که دو دريا را موج زنان به سوي هم روان کرد اين يکي

 .است ومیان آندو حريمي استوار قرار داد

 

۰۰مبارکه فاطر آيه  سوره : 

ّ تَْأُکلُوَن لَْحًما طَرِيًّا َوَما يَْسَتِوي اْلبَْحَراِن َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َسائِغٌ  َوتَْسَتْخرُِجوَن  َشَراُبُه َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوِمن ُکل 

ُرونَ لَِتْبَتُغوا ِمن َفْضلِِه َولََعلَُّکْم تَْشکُ  ِحْلیًَة تَْلبَُسونََها َوتََرى اْلُفْلَک فِیِه َمَواِخرَ   

 يکی آبش شیرين و گواراست و يکی شور و تلخ، از هر دو گوشت تازه می :اين دو دريا يکسان نیستند

افتن چیزهايی برای آرايش تن خويش بیرون می کشید و می بینی که کشتي ها برای ي خوريد، و از آنها

 .غنیمت، آب را می شکافند و پیش می روند، باشد که سپاسگزار باشید روزی و

 

۱۰نمل آيه  سوره مبارکه : 

ْن َجَعَل ااْلَْرَض َقَراًرا َو َجَعَل ِخاللََها اَْنَهاًرا هللِا بَْل  َو َجَعَل لََها َرَواِسَی َو َجَعَل بَیَن اْلبَْحَرْيِن َحاِجًزا َءاِلٌه َمعَ  اَمَّ

﴾۱۰اَْکَثُرُهْم اَل يَْعلَُموَن ﴿  

[ پندارند بهترآيا شريکانى که مى کس که زمین را قرارگاهى ساخت و در آن رودها پديد آورد [ يا آن است 

ها را ]مانند لنگر[ قرار داد، و میان دو دريا برزخى گذاشت؟ آيا معبودى باکوه و براى آن، خداست؟ ]نه،[  
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دانندبلکه بیشترشان نمى . 

 
باشد( باشه و باطنش چیزي که شما ( : قرآن بطن هاي مختلفي دارد ظاهرش مي توانداين تصوير )اگر صحیح 6512دی  10)

 گفتید و اينها تعارضي با هم ندارند ....
 ( : درتفسیراهل بیت علیهم السالم مرج البحرين يلتقیان وجودمبارک حضرت علي وحضرت زهرا سالم هللا6512دی  11بنده خدا )

نین مییابندوان دولولوومرجان امامان حسعلیهما هستند يعني دودرياي علم باهم مواجه شدند ولي هیچکدام به ديگري برتري ن
 علیهماالسالم هستند روحي لهم الفدا

 
 
 
 
 
 

حوزهء شمالی  از گرداب بزرگی است که این گرداب تمام یک قسمت گلف استریمجریان دریایی است.
 گیرد.اقیانوس اطلس را فرامی

گرم تحت تأثیر  نستیم که این آبهایقبال گفتیم که آبهای منطقهء استوا گرمتر از مناطق دیگر است و دا
این صورت در اقیانوس اطلس و  شوند.بههمیشگی به طرف مغرب رانده می حرکت زمین و وزش بادهای

 شود و این جریان در حقیقت نقطهء شروعخط استوا جریان آبی به سوی غرب ایجاد می در شمال
دهد.این جریان عظیم، مقدار زیادی آب می را تشکیل استریم گلفگرداب عظیمی است که یک ضلع آن 

شود،اما سو منحرف میسو و آنکند.قسمتهایی از این جریان به اینمی به سوی سواحل غربی حمل

کوبا  کند و با فشار بادهای همیشگی،این جریان آب،از میانقسمت بیشتر آن به سوی غرب حرکت می
ساحل خلیج راه آن را  کند و چونمکزیک راه پیدا میداخل خلیج  و سواحل امریکای مرکزی گذشته،به

 آید.این جریان گرمسانتیمتر باال می 12شود و سطح آب تقریبا کند،آب در مقابل ساحل توده میسد می
چرخد و می است ناچار بتندی به طرف شمال شرق استوایی که راهش به وسیلهءساحل بسته شده

آورد که شود و جریانی را به وجود میدرون اقیانوس اطلس سرازیر می از راه میان فلوراید و کوبا به

 مشهور است.«استریم گلف»به

 12کیلومتر در ساعت دارد و عرض آن بیش از  1از کنار فلوراید که میگذرد سرعتی بیش از  گلف استریم
دهد و را حرکت می میلیون تن آب 1از  متر است و در هر دقیقه بیش 322در حدود  کیلومتر و عمق آن

،یعنی بزرگترین رود ایاالت متحد «پیسیسیمی»رود مقدار آب،هزار برابر مقدار آبی است که این

 کند.جا میامریکا،جابه

اروپای شمالی  شود و به طرف سواحلشوق منحرف می این جریان عظیم سپس به سوی شمال
« البرادور»با آبهای سرد و سبز گلف استریمآبی تغییر مسیر،آب گرم و  رود.اما قبل از اینپیش می

Labrador برخورد  قطبی به سوی جنوب جریان دارد و این کند.جریان سرد البرادور از مناطقبرخورد می

 کند.را کند می گلف استریمآورد و پیشرفت جریان وجود می آب سرد و گرم امواجی از مه به

کند کند هر ساله صدها کوه یخ شناور را با خود حمل میحرکت می جریان البرادور از مناطق قطبی که
گلف آیند. و خطوط کشتیرانی اقیانوس اطلس پیش می گلف استریمکوههای یخ تا  که تعدادی از این

 گلف استریماز این یخها را آب کند. اگر آب گرم  222/632در حدود ده روز یا کمتر قادر است که  استریم

 کردند.کوههای یخ خطرهای زیادی برای کشتیها ایجاد می نبود،شاید این

شمال اروپا  شود:قسمتی به سویبه دو قسمت تقسیم می در نیمه راه اقیانوس اطلس گلف استریم
زند تا در مقابل برآمدگی افریقا سوی جنوب دور میرود و قسمت دیگر آن بهمیو مناطق قطبی پیش

 دوباره به

 کند.مشخص می ها را در نیمکرهء شمالی و جنوبیان آباین تصویر مسیر جری
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مای ها رودهایی هستند که دمایشان از دباشدجریانیک جریان آب در درون یک اقیانوس می جریان اقیانوسی

کنند. می ها غالبا به شکل یک دایره بوده و یا یک چرخه کامل را طیاقیانوس کمتر یا بیشتر است.این جریان

یکی از مهمترین و معروفترین جریانهای دریایی، جریان گلف استريم است که باعث انتقال هوای گرم 

شوداز یک نقطه زمین به نقط دیگر می  
 
 
 

کره  از آیات قرآن کریم است که نمونه آن را می توان در یکی از دریاهای موجود در« البحرین یلتقیانمرج »خبرگزاری پانا: 

 زمین مشاهده کرد.

 به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری پانا، جایی که دریای بالتیک و دریای شمالی بهم می پیوندند.

به وجود می آیددو دریای مختلف با هم یکی نمی شوند و بنابراین این حائل   

In a tourism filled city of Skagen you can see this incredible natural sight. This city is the most northern 

point of Danish people…..where the Baltic sea “meets” the North sea .Two different seas can not be 

combined together thus creating this line 

 و شاید این همان چیزی باشد که در قرآن آمده است

 سورة مبارکه الرحمن

(11( یَْخُرُج ِمْنُهَما اللُّْؤلُُؤ َو اْلَمْرجاُن )16( َفبِأَِیّ آالِء َربُِّکما تَُکِذّباِن )12( بَْیَنُهما بَْرَزٌخ ال یَْبِغیاِن )61َمَرَج اْلبَْحَرْیِن یَْلَتِقیاِن )  

. اما میان آن دو حد فاصلی است که به هم تجاوز نمی 12ا را به گونه ای روان کرد که با هم برخورد کنند.. دو دری61

کنید؟. پس کدامین نعمت هاى پروردگارتان را انکار مى16کنند.  

شود.. از آن دو، مروارید و مرجان خارج مى11  

:35سوره مبارکه فرقان آیه   

«َعذٌب ُفراٌت و هذا ِملًح ُاجاًج َو َجَعَل بَیَنهما بَرَزخا و ِحجراً َمهجوراً و هو الذی َمَرَج البحریِن هذا »   

 و اوست کسی که دو دریا را موج زنان به سوی هم روان کرد این یکی شیرین و آن یکی شور و تلخ است ومیان

 آندو حریمی استوار قرار داد.

:61سوره مبارکه فاطر آیه   

ّ تَْأُکلُوَن لَْحًما طَِریًّا َوتَْسَتْخِرُجوَن ِحلْ َوَما یَْسَتِوی اْلبَْحَراِن  یًَة َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َسائٌِغ َشَراُبُه َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوِمن ُکل 

 تَْلبَُسونََها َوتََرى اْلُفْلَک فِیِه َمَواِخَر لَِتْبَتُغوا ِمن َفْضلِِه َولََعلَُّکْم تَْشُکُرونَ 

د، و از یکی آبش شیرین و گواراست و یکی شور و تلخ، از هر دو گوشت تازه می خوری این دو دریا یکسان نیستند:

، آب را آنها چیزهایی برای آرایش تن خویش بیرون می کشید و می بینی که کشتی ها برای یافتن روزی و غنیمت

 می شکافند و پیش می روند، باشد که سپاسگزار باشید.

:16سوره مبارکه نمل آیه   

ٌه َمَع هللِا بَْل اَْکَثُرُهْم اَل َعَل ااْلَْرَض َقَراًرا َو َجَعَل ِخاللََها اَْنَهاًرا َو َجَعَل لََها َرَواِسَی َو َجَعَل بَیَن اْلبَْحَرْیِن َحاِجًزا َءاِلاَمَّْن جَ 

﴾16یَْعلَُموَن ﴿  

ن، آن رودها پدید آورد و براى آ[ یا آن کس که زمین را قرارگاهى ساخت و در پندارند بهتر است]آیا شریکانى که مى

 ها را ]مانند لنگر[ قرار داد، و میان دو دریا برزخى گذاشت؟ آیا معبودى با خداست؟ ]نه،[ بلکه بیشترشانکوه

دانند.نمى  

 
 
 
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85
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 مجله اینترنتي سراج مجله اينترنتي سراج

 درباره ما 

 تماس با ما 

 فروشگاه اينترنتي سراج 
 ورود 

 نوشته ها 

 فرهنگ و هنر 

 كتاب الكترونيك 

  موارد ديگر» 
 موبايل 

 مذهبی 

 مطالب برتر 

 ور شی 

  گردشگري» 

  آمو شي» 

  خودرو» 

 سرگرمی 

  صوم و تصوير» 

  علمی» 

 وقتي دو دریا به هم مي رسند و به هم نمي ریزند

 نظر 0 2012 ,27ژانویه 

متعال مي شنویم از كالم خداوند قادر : 

 

 سورة مباركه الرحمن

باِن )22( بَْینَهُما بَْرَزٌخ ال یَْبِغیاِن )11َمَرَج اْلبَْحَرْیِن یَْلتَقِیاِن ) ( یَْخُرُج ِمْنهَُما اللُّْؤلُُؤ َو 21( فَبِأَيِّ آالِء َربُِّكما تَُكذِّ

22اْلَمْرجاُن ) ) 

ورد كننددو دریا را به گونه اي روان كرد كه با هم برخ .19 . 

 .اما میان آن دو حد فاصلي است كه به هم تجاوز نمي کنند .20

كنید؟پس كدامین نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى .21  

شوداز آن دو، مروارید و مرجان خارج مى .22 . 

 

59سوره مباركه فرقان آیه  : 

http://3raj.com/
http://3raj.com/?page_id=2
http://3raj.com/?page_id=199
http://3raj.com/shope/index.php
http://3raj.com/?page_id=1756
http://3raj.com/?feed=rss2
http://3raj.com/?cat=7
http://3raj.com/?cat=13
http://3raj.com/?cat=1
http://3raj.com/?cat=12
http://3raj.com/?cat=708
http://3raj.com/?cat=9
http://3raj.com/?cat=918
http://3raj.com/?cat=4
http://3raj.com/?cat=2675
http://3raj.com/?cat=2677
http://3raj.com/?cat=2708
http://3raj.com/?cat=2709
http://3raj.com/?cat=447
http://3raj.com/?cat=528
http://3raj.com/?cat=280
http://3raj.com/?cat=280
http://3raj.com/?cat=280
http://3raj.com/?cat=14
http://3raj.com/?cat=16
http://3raj.com/?cat=18
http://3raj.com/?p=2928#respond
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َجَعَل بَینَهما بَرَزخا و ِحجراً َمهجوراً و هو الذي َمَرَج البحریِن هذا َعذٌب فُراٌت و هذا ِملًح اُجاًج َو  » » 

 و اوست كسي كه دو دریا را موج زنان به سوي هم روان كرد این یكي شیرین و آن یكي شور و تلخ است

 .ومیان آن دو حریمي استوار قرار داد

 

12سوره مباركه فاطر آیه  : 

 ِحْلی ًًَ ابُهُ َوهََذا ِمْلٌح أَُجاٌج َوِمن ُكلٍّ تَأُْكلُوَن لَْحًما طَِریًًّا َوتَْستَْخِرُجونَ َوَما یَْستَِوي اْلبَْحَراِن هََذا َعْذٌب فَُراٌت َسائٌِغ َشرَ 

 تَْلبَُسونَهَا َوتََرى اْلفُْلَك فِیِه َمَواِخَر لِتَْبتَُغوا ِمن فَْضلِِه َولََعلَُّكْم تَْشُكُرونَ 

زه می خورید، ر و تلخ، از هر دو گوشت تااین دو دریا یکسان نیستند: یکی آبش شیرین و گواراست و یکی شو

زی و و از آنها چیزهایی برای آرایش تن خویش بیرون می کشید و می بینی که کشتي ها برای یافتن رو

 .غنیمت، آب را می شکافند و پیش می روند، باشد که سپاسگزار باشید

 

61سوره مباركه نمل آیه  : 

ْن َجَعَل ااْلَْرَض قََراًرا َو َجعَ  َل ِخاللَهَا اَْنهَاًرا َو َجَعَل لَهَا َرَواِسَی َو َجَعَل بَیَن اْلبَْحَرْیِن َحاِجًزا َءاِلهٌ َمَع هللاِ بَْل اَمَّ

﴾61اَْکثَُرهُْم اَل یَْعلَُموَن ﴿  

[ و  [ یا آن كس كه زمین را قرارگاهى ساخت و در آن رودها پدید آوردپندارند بهتر استآیا شریكانى كه مى

ها را ]مانند لنگرهبراى آن، كو ه قرار داد، و میان دو دریا برزخى گذاشت؟ آیا معبودى با خداست؟ ]نه،[ بلك [

دانندبیشترشان نمى . 

 

 نمود عیني

ت. جایی که در شهر توریستی اسکاگن این زیبایی رو میشه در سجیه دید، این شمالی ترین شهر دانمارکی هاس

دند اما دو دریای مختلف با هم یکی نمی شونددریای بالتیک و دریای شمالی بهم می پیون … 

 

میان این دو در اعماق چند صد متری دیوار وجود دارد. )حاجز بمعنی  .دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس

در طرفـین این مانع هر یک از دریاها دما و شوری و غـلظت و شرایط زیستی خاص خود  .(دیوار مانع است

تی ـدیـتـرانـه در مقایسه با اقیانوس اطلس: گرم، شور، و کم غـلـظـت تر است. وقرا دارد. مـثالً آب دریای م

آب دریای مـدیـتـرانـه از باالی دیـواِر مـیـان خود و اقـیـانـوس اطلس واقع در تنگه جبل الطارق وارد 

می  اعماقاقـیانـوس اطلس می شود، با گرمـا و شـوری و غـلظت کم و خصوصیات ویژه خود چند صد متر به 

رود. آب دریای مدیترانه در آن عـمـق تعادل و توازان ایجاد می کند. و از باال برمی گردد. این دو دریا در 

 .همین مرز با هم قاطی میشوند و فراتر از مرز خود نمی روند

 

 

 

 

در  در این تصویر نیز می توانیم جدایی آب شیرین و شور را همانطوری که خداوند دانا
بیان فرموده است ببنیم قرآن کریم . 
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و  خداست كه كشتى را به حركت درمى آورد. نظام اسباب و مسبًّبات را خداوند ایجاد كرده :خداوند مى فرماید

در آب  آب را به گونه اى آفریده كه بتواند حامل كشتى باشد. مواد تشكیل دهنده كشتى به گونه اى است كه

كاال كه  ه كمك انسان مى آیند. به راستى اگر اینها نبود این حجم عظیمفرونرود. بادها در خدمت اهداف بشرى ب

 !توسط كشتى ها حمل و نقل مى شود با كدامین وسیله دیگر قابل جا به جایى بود؟

ست قرآن پدیده هاى طبیعى را در ارتباط با درس توحید بیان مى فرماید و این كه آدمى در وراى همه چیز، د

 .خدا را ببیند

ن ز دو دریاى شیرین و شور یاد مى كند. مقصود چیست ؟ آیا مقصود وجود دو نوع دریا بر روى زمیقرآن ا

ست ؟ است ؛ دریاهایى با آب گوارا و شیرین و دریاهایى با آب تلخ و شور؟ یا مراد دو دریاى همبِر یك دیگر ا

هد به آنها اجازه آمیخته شدن نمى ددو دریایى كه در عین این كه در كنارم هم قرار دارند، نظام حكیمانه خلقت 

ین و و بین آن دو آب مانعى وجود دارد تا به هم نیامیزند. آن مانع چیست ؟ آیا كیفیت موادًّ موجود در آب شیر

 شور به گونه اى است كه همانند پرده اى آن دو را از یك دیگر جدا نگه داشته است ؟

 

 :بیضاوى مى نویسد

دارد كه سطح آنها با یك دیگر تماس دارد ولى مانعى زمینى وجود دارد یا دو دریاى مجاور و همبر وجود 

 .قدرت الهى در كار است كه آن دو با یك دیگر مخلوط نمى شوند

 

 :زمخشرى نیز مى نویسد

رد و دو دریاى شیرین و شور در جوار یك دیگر قرار دارد و مانعى كه به چشم دیده شود در بین آنها وجود ندا

شدن آنها قدرت الهى استمانع مخلوط   . 

 

 :فخررازى مى گوید

ند، خداوند دو دریا را رها ساخته و با هم برخورد دارند و گرچه آن دو اقتضاى مخلوط شدن با یك دیگر را دار

 .ولى خداوند طبیعت آن دو دریا را به گونه اى آفریده است كه مانع از مخلوط شدن آنها با هم مى شود

 

دیگرى دارد و مى نویسدعالمه طباطبائى نظر  : 

فته اند مقصود از دریاى شور دریاهاى گسترده و فراگیر در كره زمین است كه تقریبا سه چهارم آن را فراگر

پس و مقصود از دریاى شیرین آب هاى گواراى ذخیره شده در مخازن زمین است كه بر اثر انفجار زمین و س

دهاى بزرگ را تشكیل داده ، به دریاهاى شور مى جوشش چشمه ها از درون زمین خارج مى شوند و رو

با آب دریاها كه شور است مخلوط مى شوند، ولى الیه  –كه شیرین است  –ریزند. همواره آب رودخانه ها 

د به هاى زمین به گونه اى است كه آب دریاها به درون زمین نفوذ نمى كند و هیچگاه آب شور دریاها نمى توان

ا به و آب هاى گواراى زیرزمینى را به آب هاى شور تبدیل كند و حیات و زندگى ر مخازن آب شیرین سرایت

 خطر اندازد و از طرف دیگر مانعى وجود دارد كه آب هاى شیرین رودخانه ها به اندازه اى به دریا ریخته مى

ابود غیره نشوند كه شورى آب دریاها از بین نرود و مصالحى كه در شورى آب دریاست همانند تصفیه هوا و 

نشود و همواره آب دریا، مخازن زیرزمینى را یارى مى رساند؛ چرا كه آب دریاها تبخیر مى شود و به 

هاى  صورت باران مى بارد و سپس در زمین نفوذ كرده ، به مخازن زیرزمینى مى پیوندند. و نیز همیشه آب

كمك مى كنند تا كمبودى ایجاد نشود –با ریختن آب رودخانه ها در دریا  –درون زمین ، آب دریاها را  . 

 :عالمه مى افزاید

ز بین خداوند متعال دو دریاى شیرین و شور را به گونه اى قرار داده است كه نه شیرینى آب هاى زیرزمینى ا

آب  به –با تبخیر  –برود و نه شورى آب دریاها نابود شود و با این كه همواره و به صورت مستمرًّ آب دریا 
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لب ینى منتقل مى شود و آب رودخانه ها على الدوام در دریاها مى ریزد ولى هیچ یك بر دیگرى غاهاى زیرزم

 .نمى شود و از این راه در نظام زندگى و حیات اختاللى ایجاد نمى گردد

ر بدو نویسندگان تفسیر نمونه مقصود از دریاى شیرین و شور را آب هاى شیرین رودخانه ها مى دانند كه د

ودخانه دریا تا مدتى با آب شور دریا مخلوط نمى شوند و نیز تفسیر دیگرى را مطرح كرده اند كه رورود به 

آن  هایى عظیم در وسط اقیانوس ها در حركت اند كه یكى از نیرومندترین آنها گلف استریم نام دارد. عرض

، در اقیانوس اطلس كیلومتر حركت مى كند 162كیلومتر و عمق آن چند صد متر است و گاه در روز  150

 .جریان دارد و آب آن شیرین است و در وسط آب هاى شور قرار دارد

 

ز قرآن هم چنین از تحول شگرفى در دریاها در آستانه قیامت خبر داده و بیان كرده است كه در آستانه رو

آب ها  خازن طبیعىرستاخیز دریاها به هم خواهند پیوست . گویا بر اثر زلزله ها و تكان هاى شدید در زمین م

ر كره در زمین شكسته و آب هاى شور و شیرین در یك دیگر آمیخته خواهند شد و این به معناى پایان حیات ب

ستند خاكى است و شاید بر اثر انفجارهاى شدید زمین ، مواد مذاب درون زمین كه به صورت دریایى گداخته ه

 گدازه هاى مذاب با آب هاى دریا مخلوط شوند و جهنمىبه سطح زمین راه پیدا كنند و با ریختن در دریاها 

سخن  سوزان را به وجود آورند. قرآن از آتش گرفتن دریاها و افروخته شدن آنها در آستانه قیامت به صراحت

 . گفته است

 

 :امین االسالم طبرسى مى نویسد

رت ))دریاهاى شور و شیرین در هم آمیخته و یك دریا خواهند شد و برخى  را به معنى فرورفتن همه آب  ((فُجًّ

 .دریاها دانسته اند

. دریاهاى شور و 1و نیز در بیان دیگر از وى چنین برمى آید كه : در تفسیر این آیات چهار نظر وجود دارد: 

. دریاها تبدیل به آتش 9. دریاها به هم مى پیوندند و مانع بین آنها از بین مى رود. 2شیرین یكى مى شوند. 

. دریاها خشك مى شوند و قطره اى از آب آنها باقى نمى ماند1ى شوند. شعله ور م . 

 

 بررسي علمي

 

 : Estuaries اکولوژی خور و مصب

ستم تعریف : مصب ها محل تالقی آب های شیرین و آب های شور هستند. در واقع حد فاصل بین دو اکوسی

ندرودخانه و دریا می باشند. یک مصب را به سه قسمت تقسیم می کن . 

 

که سر مصب می باشد و محلی است که آب رودخانه وارد آن  :Estuaries Upper قسمت فوقانی مصب -1

 .می شود . در این قسمت آب تماما شیرین است 

 

در این محل مخلوطی از آب شیرین و آب شور وجود  : Estuaries Upper Middle قسمت میانی مصب -2

 . دارد

 

که انتهای مصب می باشد و محلی است که به دریا  : Estuaries Upper Lower قسمت پایینی مصب-3

 .متصل می شود در این قسمت آب تماماً شور است



 42 
 

 

 

 

 : عواملی که باعث مخلوط شدن دو آب شیرین و شور در مصب می شوند

 

 . باال رفتن و پایین رفتن آب موجب در هم ریختن و مخلوط شدن دو آب می شود : ( Tide) جزرومد – 1

 

جریانات ناشی از بادها می توانند در  : (Currents Derived From Winds) جریانات ناشی از باد – 2

م الیه های سطحی آب ایجاد موج کنند اما به الیه های عمیق نمی توانند نفوذ کنند و معموال در مصب های ک

د دارند که اصطالحاً عمق می توانند تاثیر گذار باشند. البته یک سری طوفان های دریایی وجو  Gulf Stream 

متری تولید موج کنند 1 -9نامیده می شوند و می توانند تاعمق   . 

 

 .که باز هم در مصب های کم عمق می تواند تاثیرگذار باشد : (Evaporation) تبخیر -3

 

ارد مي آب هاي شور به علت سنگین بودن ودارا بودن امالح بیشتري نسبت به آب شیرین ، به عمق مصب و

 شوند. اما آب هاي شیرین به علت سبك بودن در طول سطح وارد مي شوند . زماني كه تبخیر صورت مي

اال مي گیرد، الیه هاي سطحي تبخیر شده و سنگین مي شوند و در نتیجه به عمق مي روند و آب هاي دریا به ب

یز صورت مي گیردروند و دوباره چرخه تكرار مي شود . در حین این جابجایي مخلوط شدن ن . 

 

 4،  3،  2،  1 :منابع

 :مطالب مرتبط با موضوع باال

 ...و لقد ترکناها آی ً فهل من مدًّکر { و } كشفيام ا  كشتی نوح نبی عليه السم  .1

َوَجَعْلنا نَْوَمُكْم ُسباتاً { خواب شما را  } دانستني هايي درباره خواب و خوابيدن .2

تانمایه آرامش ... 

 ...متافیزیک از ریشهی »متافیزیکاس« که یک کلمهی یونانی میباشد، گرفته بررسي علم متافيزيك .3

http://www.ghadeer.org/qoran/tabiat/311-0011.htm
http://chaei.blogfa.com/post-782.aspx
http://chaei.blogfa.com/post-782.aspx
http://forum.patoghu.com/thread55496.html
http://forum.patoghu.com/thread55496.html
http://preytec.blogfa.com/post-175.aspx
http://preytec.blogfa.com/post-175.aspx
http://3raj.com/?p=666
http://3raj.com/?p=1118
http://3raj.com/?p=2287
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هااسرار علمی قرآن در مورد دریـاهـا و رودخانه  

 تبلیغات 

X 

 گلف استریم
 این وبالگ به منظور ارائه مطالبی متنوع در زمینه زمین شناسی تهیه شده است.

1131دوشنبه بیست و چهارم بهمن   

چیست؟ بوون ی واکنشیسر  

 سری واکنشی بوون

نام ایی بهوسیلهء ژئوفیزیکدان آمریکهای ارزشمندی که درمورد تبلور ماگما، در اوایل قرن بیستم و بهیکی از پژوهش

است. بوون واکنشی سریانجام شد، 6بوون  

رخی ماگما در آزمایشگاه،دریافت که بدر آزمایشگاه،مراحل تبلور ماگما را مطالعه کرد.او با سرد کردن تدریجی  بوون

تبلور  های جدیدی شروع بهیابد،کانیتدریج که دمای ماگما کاهش میشوند و بهها زودتر از بقیه متبلور میاز کانی

http://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/4000/4443/landsat_jau_artII_lrg.jpg
http://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/4000/4443/landsat_jau_artII_lrg.jpg
http://www.blogfa.com/Ads/
http://zamin2009.blogfa.com/post-58.aspx
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مثال،در عنوانکند.بهمرتب تغییر می کنند.او مشاهده نمود،با ادامهء فرایند تبلور،ترکیب شیمیایی مادهء مذابمی

 مانده،تقریبا عاری از آهن،منیزیم درصد ماگما منجمد)متبلور(شده است،قسمت مذاب باقی 32که حدود  ایمرحله

هء اند.در عوض مادهای متبلور شده قرار گرفتهعناصر در ساختمان بلوری اولین کانی شود؛زیرا اینو کلسیم می

و سیلیسیم،غنی شده است. مانده از عناصر سدیم،پتاسیممذاب باقی  

ما که های غنی از آهن، منیزیم و کلسیم،در مراحل اولیهء تبلور ماگتوان نتیجه گرفت:کانیجا مینابراین تا اینب

ه های غنی از سدیم،پتاسیم و سیلیسیم،در مراحل نهایی تبلور ماگما کمعموال در دما و عمق زیاد است و کانی

داز دریافت که اگر یک کانی بع بوونهای فوق،بر یافتهشوند.عالوهتری است، متبلور میمعموال در دما و عمق کم

کانی  وجود آمدنشود که حاصل آن،بهتبلور در مادهء مذاب در تماس باشد،با آن)مادهء مذاب(وارد واکنش دیگری می

دهند و یک کانی جدیدی است.چنانچه شرایط الزم فراهم باشد،کانی جدید نیز با مادهء مذاب موجود واکنش می

ر دهد و یک کانی جدیدتموجود واکنش می ترتیب،کانی جدیدتر نیز با مادهء مذابهمینآید.بهوجود میر بهجدیدت

 سرهموار پشتمسلسل سرییک صورتترتیب و بهاینهایی که بهدلیل،مجموعه کانیهمین آید.بهوجود میبه

شود.خوانده می«بوون1واکنشی سری»شوند،تشکیل می  

] ) های محلول جامد الیوینال،کانیمثعنوانبه Fe,Mg)2SiO4 [که غنی از آهن و منیزیم هستند،در دمای حدود   C 

1600 هم انباشته ها از مادهء مذاب جدا شوند و در کف آشیانهء ماگما رویشوند.چنانچه این کانیمتبلور می 

در  که از ماده مذاب جدا نشوند و با آن صورتیآورند.و دروجود میها را بهمانند پریدوتیتفوق باریک هایشوند،سنگ

] )دهند و کانی جدید پیروکسنمی تماس باشند،با آن واکنش Fe,Mg)sio3 آورند.درصورت مهیا بودن وجود می[را به 

 شرایط فوق،این کانی جدید نیز با 

)  دهد و کانی جدیدتر آمفیبولمادهءمذاب واکنش می CaMg5Si8O22(oH)2 ترتیب، همیننماید.به(راحاصل می 

)  دهد و کانی بیوتیتآمفیبول نیز با مادهء مذاب واکنش می K(Mg,Fe)3Si3O10(OH)2 آورد.وجود می(را به   

 شناسی و ساختمان بلوری خاص خود را دارند و بهکانی هایها،هریک ویژگیپرواضح است،این سری از کانی

که در کنار شود.درحالیاطالق می5ناپیوسته واکنشیها سرییکدیگر شباهت چندانی ندارند.بنابراین به آن

و این چیزی نیست جز روند تبلور  را نیز معرفی کرده است1واکنشی پیوستهناپیوسته،بوون سری واکنشیسری

)  دار مانند آلورتیتهای پالژیوکالز که ابتدا با تبلور پالژیوکالزهای کلسیمفلدسپات CaAl2Si2O8 باادامهء (آغاز و  

های: ترتیب کانیشود و بهفوق با مادهء مذاب وارد واکنش می فرایند تبلور و کاهش دما،کانی

)  بیتونیت،البرادوریت،آندزین،الیگوکالز و آلبیت NaAisi3o8 شوند.(،حاصل می   

.ولی ه استکلسیم کاسته شده و برمیزان سدیم افزوده شد ترتیب تبلور،از میزانکه مشخص است،بهگونههمان

،آندزین، غنی از کلسیم(،بیتونیت،البرادوریت ترتیب آنورتیت)قطبهای این سری بهکه مسلم است،همه کانی آنچه

های باشند که دارای ساختمان بلوری و ویژگیالیگوکالز و آلبیت)قطب غنی از سدیم(محلول جامدی می

شود.یگفته م«واکنشی پیوسته سری»هاعه آنمجمودلیل،بههمینباشند.بهشناسی تقریبا یکسانی میکانی  

یدا پالژیوکالزها فرصت الزم را برای تفکیک تبلور پ قدری سریع است کهالبته گاهی روند سرد شدن ماگما به

دار و شوند؛یعنی در قسمت مرکزی پالژیوکالزهای کلسیممتبلور می3ای)زونه(صورت ساخت منطقهکنند و بهنمی

نمایند.دار،تبلور حاصل میالزهای سدیمدر حاشیهء پالژیوک  

ی مانده از عناصر سیلیسیم و پتاسیم غنباقی و باالخره بوون دریافت در مراحل نهایی تبلور ماگما،مادهء مذاب

های ارتوکالز) ترتیب کانیدما،به هستند و باروند کاهش KAlSi3O8 دار پتاسیم (که نوعی فلدسپات 

KAl3Si3O10(OH)2است،مسکوویت)  (و کوارتز )   SiO2 شوند.حاصل می   
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 بازالتی درحال ها از ماگمایتوان نظریهء بوون را درمورد تبلور کانی)به تصویرصفحه مراجعه شود( بنابراین می

صورت زیر خالصه کرد:انجماد،به  

Alچنانچه ترکیب شیمیایی ماگمایی بازالتی،از عناصر آلومینیم)  (،کلسیم)   Ca (و سدیم)   Na باشد،ابتدا غنی  

ین موازات کاهش دما و انجام واکنش شیمیایی ب کنند و بهدار شروع به تبلور میهای پالژیوکالز کلسیمکانی

دهد و سری واکنشی پیوسته را می متبلور و مادهء مذاب،عنصر کلسیم جای خود را به عنصر سدیم هایکانی

)  مایی بازالتی،از عناصر آهنکه ترکیب شیمیایی ماگآورد.اما در صورتیوجود میبه Fe (و منیزیم)   Mg (غنی باشد  

ب ترتیکاهش دما و انجام واکنش شیمیایی بین کانی الیوین و مادهء مذاب،به موازاتو ابتدا کانی الیوین و به

راحل باشند. در مواکنشی ناپیوسته میشوند که همان سریحاصل می های پیروکسن،آمفیبول و بیوتیتکانی

شوند.های ارتوکالز، مسکوویت و کوارتز متبلور میترتیب کانییی تبلور،بهنها  

توان گفت:های بوون میاکنون باتوجه به یافته  

 هرنگ تیردار،معموال در دما و عمق زیاد و بههای غنی از آهن و منیزیم و پالژیوکالز کلسیمهای دارای کانیسنگ-

ا بازیک هستند که ترکیب شیمیایی فوق بازیک ت یت،گابرو و بازالتهای پریدوتشوند و شامل سنگتشکیل می

 دارند.

 دهتر و به رنگ روشن دیهای غنی از سدیم،پتاسیم و سیلیسیم،معموال در دما و عمق کمهای دارای کانیسنگ-

شیمیایی اسیدی دارند. های گرانیت و ریولیت هستند که ترکیبشوند وشامل سنگمی  

های حدواسط بین دو گروه فوق را دارند.ط شامل دیوریت و آندزیت هستند و ویژگیهای حدواسسنگ-  

 منابع

.6502صفحه، 512شناسی،ترجمهء رسول اخروی،.مبانی زمین6  

نظر بدهید   •   لینک ثابت |  0:6نوشته شده توسط مرتضی نوری زاده در   
1131یکشنبه شانزدهم بهمن   

 گرافیت

  (Graphite) گرافیت

 

 

 جریان گلف استریم به رنگ زرد در نقشه اقيانوس آتمنتيک منبع: ناسا.

در گرم و قوی است که  اريان اقيانوسی(، یک Gulf Stream: انگليسی)به  گلف استریم

تنگه است، و از  خليج مکزيکجریان دارد شروع حرکت آن از  اقيانوس اطلس

کند تا حرکت می ايا م متحده آمريکاخارج شده و تا حدودی در نزدیکی سواحل  فلوريدا

شود، بخش شمالی به ، به دو بخش تقسیم میW, 40°N°92برسد. و در حدود  اقيانوس اطلسبه 

 .غرب آفريقارود و بخش جنوبی به می اروپا شمال

 [ویرایش] جستارهای وابسته

 

 .موجود است استریم گلف پروندههایی درباره   ويکیانبار در

 اقليم 

  شدن  ميپگر 
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%84%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85&action=edit&section=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Search/%DA%AF%D9%84%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://commons.wikimedia.org/wiki/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gulf_stream
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
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 رودباد 

 اريان اقيانوسی 

 شناسیاقیانوس 

 [ویرایش] منابع

 Wikipedia contributors, "Gulf Stream," Wikipedia, The Free Encyclopedia, 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gulf_Stream&oldid=250878518 

(accessed November 11, 2008). 

 Corona Magazine Issue 124: Science (German, Transported amount of power) 

 [ویرایش] پیوند به بیرون

 Western Boundary Currents - Description of the gulf stream as a western 

boundary current 

 

  .به ویکیپدیا کمک کنید آن گسترش پیرامون یک مکان جغرافیایی است. با خُرد این یک نوشتار
 

برگرفته از 

«http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%84%D9%81_%D8%A7

%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85&oldid=6411319 » 

  

ــرای هــدایت انســانها از ســوی  قــرآن کريمکتــابی آســمانی اســت کــه ب

 خداوند پاکجّل جالله  نازل گردیده است.  

رديدده اکجدلّ جاللده  ندازل گقرآن کريمکتابی آسمانی است که برای هددايت انسدانها از سدوی خداوندد پ

اره است.  اين کتاب عظيم حاوی معجزات علمی عجيبدی اسدت کده در اينجدا فقدط بده بعضدی از آن اشد

 خواهم کرد . 

ِحْجدًرا يقول تعالى: )َوُهَو الَِّذي َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َهَذا َعْذٌب فَُراٌت َوَهَذا ِمْلدٌح أَُجداٌج َوَجَعدلَ َبْيَنُهَمدا َبْرَزًخدا وَ  

[ 35َمْحُجوًرا( ]الفرقان:   

"او کسددی اسددت کدده دو در يددا را در کنددار هددم روان ميسددازد) وبددر اثددر وزن مخصددوص, يعنددی تفدداوت 

ور همدديگر نميشدوند( ايدن يکدی شديرين اسدت, وآن ديگدر شد ۀآب شدور وشديرين, آميدزغلظت  ۀدرج

از هددم جدددا سدداخته  شددور! خداونددد در ميددان آن دو حدداجز ومددانعی ايجدداد کددرده اسددت کدده آنهددا را کددامالً 

 است". 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%84%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85&action=edit&section=2
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%84%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85&action=edit&section=2
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gulf_Stream&oldid=250878518
http://www.corona-magazine.de/archmv/corona124.html#wissenschaft
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%84%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85&action=edit&section=3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%84%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85&action=edit&section=3
http://oceanmotion.org/html/background/western-boundary-currents.htm
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%94_%D8%AE%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%84%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%84%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85&oldid=6411319
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%84%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85&oldid=6411319
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%84%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85&oldid=6411319
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رياهدا در قرآن كريم آيات بسياري است كه انسان را به تفكر در آفرينش آسمان و زمين و كوهها و د

ونباتات و حيوانات و حشرات  دعوت مي كند و نظدام تعجدب  آوري را كده در هدر يدك از اندواع حكدم 

 ميكند، گوشزد مي فرماي

د: فيروز آبادی در فرهنگ خود چنين ميگوي  

غلظدت آب  ۀحجر: منع, ودر اينجا به معنی مانع است, وبرزخداً, بده معندی حداجز , مدراد تفداوت درجد

سدت شور وشيرين , وبه اصطالح وزن مخصوص است, يعنی حد فاصل را حجر محجور گفته شدده ا

 که هر يک از محددوده آبهدای مدورد نظدر )يعندی آب شديرين و آب شدور و آب ترکيبدی آنهدا( شدرايط 

خاص خود را دارد، در صورتی که موجود زندده از آن بيدرون بدرود و يدا وارد آن بشدود مدی  زيستی

 ميرد. البته حيوانات که در آنجا هستند  بنابر فطرت خود از آنجا بيرون نمی روند. 

 مناطق ريزش آبها 

ـ محل آب شيرين از طرف رود خانه 1  

ـ محل آب شور از طرف دريا 2  

نه و دريا, که اين را برزخ مي نامند  ـ محل مانع ميان رودخا5  

  

در شکل باال يـک خلـیج و درحـوض شـوری آب آن را نشـان داده شـده اسـت. در ايـن تصـوير مـي تـوانیم 

ببنیم. جدايی آب شیرين و شور را همانطوری که خداوند دانا در قرآن کريم بیان فرموده است   
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دريدا و خدور( بده هدم مدی رسدند آب آنهدا بطدور  در جاهـائـی کـه دو دريدـای شدـور و شـيـريدـن )يعندی

عمودی درجه به درجه در هم مخلوط می شود. وسدط آنهايعنينقطده ای اسدت کده صدد درصدد در هدـم 

مخلددوط شددده انددد، ولددذت آنهددا آنهددا پددـنجاه پنجدداه شددده نقطدده"برزخ" اسددت. )بددرزخ مرزناپيدااسددت 

طددرف دريددا آب رفتدده رفتدده بطددور  واينطددرف و آنطددرف آن بددا هددم فددرق مددی کنددد(. از "بددرزخ" رو بدده

عمددودی شددورتر مددی شددود تددا بدده نقددـطهشوريصد درصددد مددی رسددد کدده آغدداز دريددای واقعددی اسددت. و 

ه برعکس از "برزخ"  رو بطرف خور بطور عمودی رفـته رفـته از شوری آب کاسته می شود تدا بد

ر دريددا نقطدده شدديرينی صددد درصددد مددی رسددد کدده همددان خددور واقعددی اسددت. از نقطدده آبصددد درصددد شددو

 تانقطهآب صد درصد شيرين حد فاصل ميان آنها" است.

  

 در اعماق درياها برخی از موجوداتهستند که اگرازحدود خود بیرون شوند هالک خواند شد

)مرج (به معنی, سوی هم سر داده است . مجداور هدم رهدا وروان کدرده اسدت) البحدرين( مدراد تمدام 

است که با وجود جزر ومد آب دريا هدا کده در شدبانه روز آبهای شيرين جهان وتمام آبهای شور آن 

. دو مرتبه بر اثر جاذبۀ ماه  صورت ميگيرد, يعنی آبهی شيرين در ميان آبهای شور وبالعکس  
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لـس همانطوری که درتصویرباال ديده مي شود،آب دريایالغرايزراز باالی ديــوارِ مـیــان خـود و اقـیـانــوس اط

 یا وارد اقـیانـوس اطلس می شود، با گرمـا و شـوری و غــلظت کـم و خصوصـیاتواقع در در ساحل کولمب

ويژه خود چند صد متر به اعماق مـی رود.و درآن عـمــق تعـادل و تـوازان ايجـاد مـی کنـد. و از بـاال برمـی 

 گردد. این دو دریا در همین مرز با هم مخلوط میشوند و فراتر از مرز خود نمی روند.  

اهدا را ا شناسی امروز بوضوح اين پديده را آشکار نموده اند  هنگامي که  بداالی دريدانشمندان  دري

وند و ميبيم مظرب به نظر می آيد, يعنی تفاوت درجۀ غلظدت آب شدور وشديرين, آميدزۀ هدديگر نميشد

 مانعي بين آنها قرار مي گيرد همانطوری که در تصوير باال نشان داده شده است.

 

را به خو جلب می کند اشاره خداوند متعال به وجود دو مـوج در دريـا هـا اسـت.   چیزی که توجه متفکران

ه با تکامل تکنولوژی و فرستادن زیر دریـایی هـای مخصـوص بـه اعمـاق اقیـا نـو سـها، دانشـمندان متوجـ

وج گشتند که بعلت غلظت بیشتر آبهای واقع در اعماق درياها "در مقایسه با آبهای سـطحی" دو نـوع مـ

آنها پدید می آید.در درون   

يسدتی درياها نيز در واقع از درياهای متعددی تشکيل شده اند کهاز نظر غلظت و ترکيدب و شدرايط ز

را  و غيره با هم فرق ميکنندد، ولدی بدرزخ يعندی مدانع ميدان آنهاسدت و بدا هدم مخلدوط نميشدوند. ايدن

ندگ آبهدای درياهدا بدا کشدف  وقتدی ديدد ر11انسان در عکس برداری ماهواره ای از درياها در قرن 

ه بهدم هم فرق ميکنند آنها را بررسی کرد و ديد که درياها در واقع از درياهای متعدد تشکيل شده  ک

 وصل هستند . 

دَماَواِت َواْْلَْرِض َواْخدتاَِلِف اللَّْيدِل َوال  َهداِر چنانکه دراين باره قرآن کريم می فرمايد: )إِنَّ فِدي َخْلدِق السَّ نَّ

[.مسدددلماً در آفدددرينش ) عجيدددب وغريدددب ومدددنظم ومرتدددب( 111ولِدددي اْْلَْلَبددداِب( ]آل عمدددران: ََلََيددداٍت ِْلُ 
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ا آسمانها وزمين وآمد ورفدت ) پيداپی, وتداريکی وروشدنی, وکوتداهی ودرازی( شدب وروز, نشدانه هد

 ودالئلی) آشکار برای شناخت آفريدگار وکمال ودانش وقدرت او( برای خرد مندان است.

 

ي توانیم جدايي آب شیرين و شور را همانطوری درياها ونیز آبهای داخل زمین که در تصویر باال م

نانکه مصدرش باران می باشد با هم يکجا در حرکت هستند لیکن بدون هیچ تغیری در آمیزش يکديگر چ

 خداند فرمود:)مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج(اين يکی شیرين است, وآن ديگر شور شور!

  

Waquoit  یری لیزری بیان گری بیرون شدن آبهای شیرين از اعماق خلیجتصو بوده واين  1221در سبتمر 

  دائرۀ که به نظر می آيد نشان دهی آن مناطق است که از آن آبها شیرين بیرون می آيد



 51 
 

ه موجها يا جريانهای آب در اعماق، به دليل تفاوت ميان غلظت اليه های آب ايجاد می شوند. آبی ک

ـلظـت ـلظت باالتری دارد زيـِر آِب گرمتر که غـلظت کمتری دارد جريان پيدا می کند. تفاوت ميان غغ

شتر اليه های آب نيز به آنها و غـلظت نمک آنها بستگی دارد. آب سرد نسبت به آب گرم از نمک بي

 و غلظت باالتری برخوردار است. 

يا مانع ميان دو دريا می باشد اين خوب خداوند پاک فرمود: ) مرج البحرين( بيان گر حاجز و

مرج  بوضوح ميرسد که خداوند متعال ) مرج البحرين ( گفت, ومرج النهرين نگفت . برای اينکه

 النهرين, با يکجا شدن دو رود به ميان می آيد.
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 دیـوار مانع میان دو دریا
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 چکيده

 

رديده گقرآن کريمکتابی آسمانی است که برای هدايت انسانها از سوی خداوند پاکجلّ جالله  نازل 

اره است.  اين کتاب عظيم حاوی معجزات علمی عجيبی است که در اينجا فقط به بعضی از آن اش

 خواهم کرد .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 
 

 

 

 

 

 :نتيجه

هاي نفس ايپ رساله در پي بيان حقيق. و ويژگي

باشتد  در نظر عممه طباطبائي)ره( و استاد مصباح مي

رگوارد نظترام حکمتاي بر نظرام آن دو بزالبته عموه

ديگري مانند فخررا يد ابپ سيناد صدرالمتألهيپ و   

مورد بحث و بررسي قرار  به عنوان مقدمه د      نيز

نامه ميا  کل پايان نتيجه یگرفته اس.  مطالب  ير 

 باشد 

 

روح يا نفس انسانيد تما  ذام و حقيق. انسان 

نزديتک دانتيم و ا  ي ما ميآيد  چون همهبه حساب مي

کنيم کته افعتال گونتاگوني ا  املته راه مشاهده مي

صادر  رفتپد غذا خوردند تفکر کردن و       ا  متا 

 شود  مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توانتد پس نفسد مشغول بدن اس.  چون بدند مي

هي و  ختودنفس را در رسيدن به مقاصد و اهداف  همرا

 ياري کند 
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