
 

 شعله ور شدن دريا ها و اقيانوس ها در روز قيامت

 مگه آتش رو با آب خاموش نمي كنن؟

 مگه ميشه؟مگه ممكنه آب شعله ور بشه؟

 بله قطعا

 حتي جالب است بدانيد كه در ژاپن خودرويي ساخته شده كه سوخت آن آب است.

 سال قبل باز ميگردد (هنري كاونديش)240در حالي كه كشف اين موضوع به 

  سال قبل اين موضوع چند مرتبه بيان شده.1400 در قرآن كريم در  

  با ما همراه شويدادامه مطلبحال اگر دوست داريد با اسرار اين موضوع آشنا شويد در 

 

 



 

 آيات

 -الطور)6الْمسجورِ( والْبحرِ

 (قسم به) درياي آتش فروزان

 -التكوير)6سجرَت( الْبِحار وإِذَا

 وروزي كه دريا ها آتش گيرند

 -االنفطار)3فُجرَت( الْبِحار وإِذَا

 وروزي كه درياها منفجر شوند

 بررسي و توجيه علمي

 اين موضوع را از سه ديدگاه ميتوان بررسي نمود

-عده اي كه اطالعات كمتري دارند ممكن است بگويند نفت بر روي دريا پخش و سطح دريا 1

 را شعله ور خواهد كرد

 

 

 

 

 

 



 

 كه اكنون نيز در "-در گذشته از كف اقيانوسها مقدار انبوهي گاز متان آزاد مي شده 2

 بعضي مناطق ادامه دارد

 

-خود آب آتش بگيرد.كه اين توجيه پذير تر است زيرا بايد تمام آبهاي سطح زمين شعله 3

 ور شوند...پس به شرح اين مورد مي پردازيم



 

 آب

 مولكول آب از يك اتم اكسيژن و دو اتم هيدروژن تشكيل شده است...

 الف-اكسيژن يك گاز سوزاننده است...

 سوال:پس چرا محيط اطراف ما شعله ور نمي شود

 درصد آن را گاز نيتروژن 78پاسخ:زيرا هواي اطراف ما  صددرصد اكسيژن نيست و حدود 

 كه پايدار است تشكيل ميدهد

 



 

 ب-هيدروژن يك گاز انفجاري است...كه دو واكنش براي آن در نظر ميگيريم

 -سوختن عادي هيدروژن با ديگر مواد1

 مانند سوختن اكسيژن با هيدروژن كه منجر به توليد آب ميشود

 پيل سوختي(از واكنش اين دو گاز برق توليد ميكنند)

 خودرو هاي هيدروژن سوز كه در ژاپن گسترش يافته اند

 

 خودرو هاي آبسوزو...



 

 -واكنش هيدروژن به طريق همجوشي هسته اي2

 

 مانند آنچه كه در خورشيد رخ ميدهد

اگر دو اتم هيدروژن را به شدت با هم برخورد دهيم...هسته هاي آنها به هم جوش خورده 

واتم هليم را تشكيل مي دهند...از اين ميان مقداري از جرم طبق رابطه ي جرم وانرژي 

 )به انرژي تبديل ميشود كه انرژي آزاد شده بسيار زياد استE=mc2انيشتين(

  و كامال اثبات شده است...نيستاين رابطه يك نظريه 

 1961ازجمله ميتوان به بمب هيدروژني تزار(قويترين بمب تاريخ)اشاره كرد كه در سال 

  ميليون تن  تي ان تي)بود50MT) 50ميالدي توسط روسيه آزمايش شد و قدرت آن معادل 

 

 

 

 



 

 اما چگونه؟

 در ابتدا بايد گفت خداوند آگاهتر است...

پاسخ به اين سوال دشوار است و نياز به اطالعات بيشترو پيشرفت علم دارد......چرا كه 

 وقايع ديگري هم در قيامت رخ مي دهد...كه نياز است ميان آنها ارتباطي برقرار شود...

  فرض را شرح مي دهيم1با اين وجود 

 شكستن پيوند آب توسط تششعات پر انرژي ويا ذرات باردار خورشيد

 ميليارد سال ديگر سوخت هيدرو ژني خورشيد به پايان خواهد 5پيش بيني شده حدود 

 رسيد...و با تمام شدن آن خورشيد شروع به مصرف هليم خواهد كرد...

 

 

 

 

 

به دليل اينكه هليم در هسته ي خود داراي دو پروتون ميباشد به دماي باالتري جهت 

همجوشي نياز دارد...با باال رفتن دما خورشيد به تدريج منبسط ميشود وآنقدر بزرگ خواهد 

 شد كه عطارد و حتي زهره را خواهد بلعيد...(در مستند هاي علمي كامل توضيح داده شده)



 

 

با باال رفتن دماي خورشيد ابتدا آب دريا ها شروع به جوشيدن  وبخار شدن ميكند و سپس 

با بر خود نورهايي با طول موج كوتاه به مولكولهاي آب پيوند بين هيدروژن و اكسيژن 

 شكسته ميشود...وسطح دريا آتش ميگيرد...

 

واگر سطح خورشيد باز هم به زمين نزديك تر شود ممكن است با يك طوفان خورشيدي و 

 يا... شرايط جهت همجوشي نيز  فراهم گردد و انفجار رخ دهد...

 ) توليدanti matterچون ميدانيم كه در خورشيد و ديگر ستاره ها مقداري پاد ماده(

  مي شود...



 

 

و اگر ماده و  پاد ماده باهم تماس پيدا كنند همديگر را نابود كرده و معادل جرمشان انرژي 

آزاد مي كنند كه اين انرژي در صورت محيا بودن شرايط مي تواند آغازگر واكنشي زنجيره 

 اي باشد...

زيرا هيدروژن به دليل داشتن يك پروتون دافعه ي بين هسته اي آن از هر عنصر ديگري 

 كمتر است و در نتيجه در اولويت قرار دارد...

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  تجزيه آب توسط برق(الكتروليز)روش ديگر تجزيه آب:



 

 با عبور جريان الكتريكي ازآب...هيدروژن واكسيژن از هم جدا مي شوند...

اين فرايند به سادگي در خانه نيز قابل اجراست( به زودي فيلم آموزشي درهمين وبالگ 

 منتشر خواهد شد)

روش:دو باتري قلمي معمولي تهيه كرده وذغال وسط آن را خارج كنيد... سپس دو ذغال را با 

 سانتي متر از 1كمي فاصله از پايين به كف يك ظرف پالستيكي(مانند سطل ماست)طوريكه 

 آن بماند وارد و آب بندي كنيد...

يك آداپتور تهيه كرده ويك قطب آن را به يك ذغال و قطب ديگر را به ذغال ديگري متصل 

 كنيد...

سطل را با آب پرنموده و در آن كمي نمك بريزيد(نمك الزامي نيست ولي باعث رسانا شدن 

 آب مي شود...ضمنا آب دريا شور است)

خواهيد ديد از ذغال ها گاز آزاد ميشود...اگر گاز حاصل را جمع كنيد و كبريت بزنيد منفجر 

 خواهد شد(البته مراقب باشيد)

 

 

 

 

 

 



 

  (مانند بركه ها و يخچال ها):تجزيه آب شيرين

 اگر آب خالص را تجزيه كنيم اكسيژن و هيدروژن آزاد خواهد شد

 (مانند درياها و اقيانوس ها):تجزيه آب شور

 از الكتروليز اينگونه آب ها گازهاي هيدروژن-كلر-واكسيژن آزاد ميگردد...

وجالب است بدانيد كه تركيب هيدروژن و كلر نيز به شدت انفجاريست وحتي با نور 

 خورشيد منفجر مي شود...واكنشها به ترتيب زير است...

2H2O+NaCl -------->3/2H2+1/2O2+1/2Cl2+NaOH 

Cl2+H2-------->2HCl 

O2+2H2------->2H2O 

پس ديديم كه هم آب شور و هم آب شيرين در صورت محيا بودن شرايط الزم مستعد 

 شعله ور شدن هستند.... 

 -الطور)6الْمسجورِ( والْبحرِ

 (قسم به) درياي آتش فروزان

 -التكوير)6سجرَت( الْبِحار وإِذَا

 وروزي كه دريا ها آتش گيرند

 -االنفطار)3فُجرَت( الْبِحار وإِذَا

 وروزي كه درياها منفجر شوند



 

در هر حال چيزي كه مهم است...اين است كه اين آيات قطعا نميتواند يك فرد درس 

سال...قبل از خود گفته باشد وحتي يك آيه از اين كتاب به 1400نخوانده آن هم در 

 تنهايي خود گواهي از الهي بودن آن است...كتابي بي همتا... زيبا...وسرشار از هدايت...

 

 )21(والَ تَكُونُواْ كَالَّذين قَالُوا سمعنَا وهم الَ يسمعونَ

 )22الَيعقلُونَ( الَّذين الْبكْم الصّمّ عنداللّه الدّوابّ شَرَّ إِنَّ

 ولي در حقيقت نمي شنيدند<< شنيديم>> همانند كساني نباشيد كه گفتند 

 بدترين جنبندگان نزد خدا افراد كر واللي هستند كه نمي انديشند

 -االنفال)22-21 (

 

 اين متن در آينده ممكن است ويرايش و يا به روز شود

 جهت دريافت كاملترين نسخه به وبالگ مراجعه كنيد

Iran-net.blogfa.com 

Iran98net@gmail.com 
 منتظر مطالب بعدي ما باشيد

 با تشكر


