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 چکيده
 ها با دانش محققان قرآنیوحیانی است که  های علمی وموزهآآن به  و عرضهعرصه مباحث نوین علمی ، تحقیق و پژوهش های حوزهیکی از 

 ، دانش بشر در عصر جدید و کشفیات جدید در علوم مختلف گیر چشمرشد  تردید بی اند داشتهو مطالعات ژرف خویش در این راه توفیق خوبی 
، می قرآن استت یکی از موارد اعجاز عل ها کوهصحت حقانیت اشارات و اعجاز علمی قرآن را بیشتر اثبات کرده است اشاره به نقش میخواری 

ایتن دستتاورد علمتی توستی زمتین       ، پس از نزول آیته  ها قرنبلکه  ها . مدتزیرا قبل از نزول آیات مربوطه کسی از آن اطالع نداشته است
یعنی بته   و مفهوم واژه ایزوستازیمفهوم میخواری در آیات قران  تالش نموده است تا با ژرف کاوی . نوشتار حاضراست شده کشفشناسان 

و  و آثتار مبانی  و بهبه بیان وتبین آن بپردازد  ، شناسی زمینیا برداشته شدن بارهای بزرگ در علم  بارگذاریار قشر بیرونی زمین در برابر رفت
بته   و در این میتان باشد.  میگویای اعجاز علمی قرآن  ، است که تفسیر علمی آن آیات یافته دستاین نتیجه  و به ، اشارت نماید آن رافواید 

 اشاره شده استروایات رسیده از معصومین نیز 

 

 .خواری می ، ایزوستازی ، کوه ، : زمینواژگان کليدی
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 مقدمه
مختلتف   هتای  گونته بحث از اعجاز قترآن در   ، باشد میابدی و بیان معارف دینی  خوشبختیهدایتگری بشر به فلسفه نزول قرآن 

اعجاز علمی قرآن و تفسیر علمتی   اگرچه، اعجاز علمی قرآن کریم است ، مورد توجه قرار گرفته است که یکی از ابعاد اعجاز قرآن
عجاز قرآن اشارت رود ااز در این نوشتار تالش شده تابه یک معجزه است  قرآن متمایز از یکدیگر است در این نوشتار تالش شده

 نماید ارائهخود را  و ادله
روی گوشته ، یکی از مفاهیم بنیادی در علوم زمین است. این مفهوم بر پایه قرار گرفتن پوسته کم چگال (Isostasy ایزوستازی ) 

حتالتی کته قترار گترفتن گوشتته و پوستته در       ، یک حالت معمول استت  کننده بیانشده است. ایزوستازی  بنانهادهبا چگالی باالتر 
، یخ های توده گیری شکلاما فرآیندهای سطحی زمین مثل ، کندرا توصیف می، در نبود نیروهای برهم زننده تعادل، وضعیت تعادل

ه صورت یک وزنته بتزرگ روی پوستته    آتشفشانی که حجم عظیمی از جرم را ب های کوه گیری شکلیا  ها حوضهدر  گذاری رسوب
 watts,A.B.,2001.Isostasy and Flexure of th ) ایتتن وضتتعیت تعتتادل را بتترهم زنتتد  توانتتد متتی کنتتد متتیایجتتاد 

lithosphere.) هم ایستایی» یونانی و به معنای ای واژهایزوستازی( »Equal standing.  است. این واژه برای اولین بار در)1882 
به 1مورد بحث قرار گرفت. برای اولین بار لئوناردو داوینچی  رنسانسقبل؛ یعنی در عصر  ها مدتد اما مفهوم آن میالدی معرفی ش

ستبکی  ، که هر چه یک توده جرمی از مرکز خود فاصتله بیشتتری داشتته باشتد    » به مفهوم ایزوستازی اشاره کرد. وی بیان کرد1
 233بعتد از حتدود   .« شتوند  می تر سبکمناطق فرسایش یافته ، و انتقال رسوبات به دریاها ها کوه. با فرسایش کند میبیشتری پیدا 

برای مشخص کردن شکل زمین از سوی انگلستان و فرانسه شروع شتد. انجمتن ستلطنتی     ها تالشاولین ، سال از بیان این تفکر
بته رهبتری    ها فرانسویشدگی گردیده و در مقابل دچار مسطح  ها قطبمعتقد بودند که کره زمین در  2انگلستان به رهبری نیوتن

در نقتا    النهار نصف میزان درجه انحراف گیری اندازهبه مسطح شدن در استوا اعتقاد داشتند. بر این اساس گروهی برای 0کاسینی 
ب شمال صورت گرفتت  که در اکوادور در نزدیکی استوا و در فنالند در نزدیکی قط هایی گیری اندازهمختلف زمین اعزام شدن و با 

فرانسوی که عضتو   شناس ستارهو  دان ریاضی، 0بوگر بعدهای خود دچار مسطح شدگی است. اما ها قطبمشخص شد که زمین در 
آنتد بتوده و در کنتار توپتوگرافی بلنتدتری       های کوهصورت گرفته در  گیری اندازهکه  مسئلهاین تیم تحقیقاتی بود با توجه به این 

ار داشته این موضوع رو مورد ارزیابی قرار داد. وی بیان کرد که جرمی که در اکوادور وجود داشته موجب خطتا  نسبت به فنالند قر
نمتود.   ایجتاد متی   گیری اندازهدر  باید میشده اما خطای به دست آمده بسیار کمتر از میزان خطایی بود که آن جرم  گیری اندازهدر 
 .مفهوم علمی ایزوستازی شد ریگی شکلبود که منجر به  ای مسئله صورتاین 

این مطالعه به روش تحقیق تحلیلی توصیفی تطبیقی انجام پذیرفته است تالش شده است با ارائه یک نمونه از اعجاز علمی قران 
گامی کوتاه در بیان عظمت قرآن کریم ، وبیان سیر مراحل علمی که منجر به کشف این حقیقت علمی شده شناسی زمیندر حوزه 

(.کته بخشتی از   00: 1000، به بیان مباحث علوم مختلف اشاره نموده استت )طباطبتایی   بیش از هزار آیهدر  کریمبردارد. در قرآن 
بدان آگتاهی   کس هیچ.این دسته از آیات به مباحث علمی اشاره دارد که تا پیش از نزول آن آیات به اعجاز علمی قرآن اشاره دارد

دراز از قرن ستوم   ای پیشینهتفسیر علمی قرآن با . هم در برخی از آن بشر بدان معرفت نداشته است ها قرنتا  و حتینداشته است 
اعجاز علمی قتران بته    عنوان بهاما آنچه  (.200: 1081، )رضایی اصفهانی شود میعلی سینا دیده و چهارم قمری در آثار مکتوب بو

والشمس تجری لمستتقر لهتا   »های خورشیدمواردی چون حرکت. شمار می رود در عصر حاضر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است
که به حرکت انتقالی خورشتید درون کهکشتان   –خورشید به سوی قرارگاه خود روان است  و-(08/یس«)ذلک تقدیر العزیز العلیم 

به حرکات درونی و انفجارات هسته ای خورشید اشاره داردو نکات بستیاری از ایتن   ، ورشید به دور خودحرکت وضعی خ، راه شیری
بعد بدان آگتاهی نداشتته بلکته     ها قرنشود که بشر تا این از اعجاز علمی ورازگویی قرآن محسوب می. آیات می توان بدست آورد

در قرآن کریم آیات متعدددی بر باشد.  میاز علمی قرآن علمی قرآن .بحث زوجیت نیز از این اعجآن بوده استخالف تمامی باورها
ای در آن جفتت جفتت قترار    واز هر گونه میوه-(0رعد /«)ومن کل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین »این نکته علمی اشارت دارند 

                                                                                                                                                                                      
1 Leonardo da Vinci (1452-1519). 

2 I. Newton (1642-1727). 

3 J. Cassini (1677-1756). 
4 P. Bouguer (1698-1758). 
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حت  /  ، 03یتس / ، 0شعرا /و 2/ آیات رعدوحیوانات انسانها و حتی غیر حیوانات دارد مانند که این اشاره به زوجیت در گیاهان -داد
و  بسیاری از دانشمندان این آیات را از اشارات علمی قرآن به مسئله زوجیت گیاهان. ونیز آیات دیگر 50طه/، 0ق/، 13لقمان / ، 5

 اند بسیاری از آیات رازگویی از اسرار هستی نموده (.11: 1005، اند )شریعتیزوجیت عام موجودات دانسته
داده  (نسبت )اوتاد ها کوهسوره نبا به  0آیه  و درکوه یکی از پدیده های خلقت است که در قران کریم فراوان از آن یاد شده است 

توجه به مفهوم وتد که در زبان عربی یعنی چیزی را داخل چیزی فرو و محکم کردن که ثابت و پابرجتا نمتودن از    و باشده است 
ها مطرح حال با توجه به مفهوم این واژه این سوال (.18ص، 10جلد، لتحقیق فی الکلمات قرآن الکریمالزمه های این معنا است )ا

 شودمی
 .است ها کوهبیانگر چه ویژگی هایی از  تعابیر اوتاد و رواسی در قرآن-1
 .زمین باشند های میخمی تواند  ها کوهآیا بر اساس مطالعات صورت گرفته در اعماق زمین و بیان نظریه ایزوستازی -2

ستخن قترآن قطعتی و     چراکته .شود میاین نکته بایسته است که بیان گرددکه در تفسیر علمی قرآن بر علوم بشری تطبیق داده ن
صتورت همتاهنگی و صتحت     و درتغییر ناپذیر است اما فرضیات علمی بشر در صورت اثبات به معارف حقه قرآنی ارائه می گردد 

 .اشدب میکامل قابل ارائه 
 

 آیات
 عنتوان  بته را  هتا  کوه، آیه13در پایداری زمین پرداخته که  ها کوهکه به نقش  ها آندر قران کریم تعدادی از آیات وجود دارد که در 

 . شود میزمین شمرده است که این آیات در ذیل بیان  های میخ عنوان بهرا  ها کوهلنگرگاههای زمین شمرده و یک آیه 
 ذلِکَ  فی إِنَّ النَّهارَ اللَّیْلَ یُغْشِی اثْنَیْنِ زَوْجَیْنِ فیها جَعَلَ الثَّمَراتِ کُلِّ مِنْ وَ أَنْهاراً وَ رَواسِیَ فیها جَعَلَ وَ الْأَرْضَ مَدَّ الَّذی هُوَ وَ -1

 (.0) رعد/ یَتَفَکَّرُونَ لِقَوْمٍ لَآیاتٍ
 بته  را روز. داد قترار  جُفتت  جُفت، آن در اى میوه گونه هر از و، نهاد رودها و ها کوه، آن در و گسترانید را زمین که کسى اوست و

 .دارد وجود هایى نشانه کنند مى تفکر که مردمى براى[ امور] این در قطعاً. پوشاند مى شب
 .10حجر/ مَوْزُونٍ ءٍ شَیْ کُلِّ مِنْ فیها أَنْبَتْنا وَ رَواسِیَ فیها أَْلقَیْنا وَ مَدَدْناها الْأَرْضَ وَ-2
 رویانیتتتتدیم آن در اى ستتتتنجیده چیتتتتز هتتتتر از و افکنتتتتدیم استتتتتوار هتتتتاى کتتتتوه آن در و گستتتتترانیدیم را زمتتتتین و
 (.15نحل/ ) تَهْتَدُونَ لَعَلَّکُمْ سُباُلً وَ أَنْهاراً وَ بِکُمْ تَمیدَ أَنْ رَواسِیَ الْأَرْضِ فِی  أَلْقى وَ-0
 . کنید پیدا را خود راه شما تا[ داد قرار] ها راه و رودها و، نجنباند را شما تا افکند استوار هایى کوه زمین در و
 (.01انبیاء/) یَهْتَدُونَ لَعَلَّهُمْ سُباُلً فِجاجاً فیها جَعَلْنا وَ به هم تَمیدَ أَنْ رَواسِیَ الْأَرْضِ فِی جَعَلْنا وَ -0
 .یابند راه که باشد، آوردیم پدید فراخ راههایى آن در و، بجنباند را[  مردم] آنان[  زمین] مبادا تا نهادیم استوار هایى کوه زمین در و
 ال أَکْثَترُهُمْ  بَتلْ  اللَّتهِ  مَت َ  إِلته   أَ حتاجِزاً  الْبَحْترَیْنِ  بَتیْنَ  جَعَتلَ  وَ رَواسِیَ لَها جَعَلَ وَ أَنْهاراً خاِللَها جَعَلَ وَ قَراراً الْأَرْضَ جَعَلَ أَمَّنْ -5

 (.31)نمل /یَعْلَمُونَ
 را هتا  کتوه ، آن بتراى  و آورد پدیتد  رودها آن در و ساخت قرارگاهى را زمین که کس آن یا[  است بهتر پندارند مى که شریکانى آیا]
 . دانند نمى بیشترشان بلکه، [نه] خداست؟ با معبودى آیا گذاشت؟ برزخى دریا دو میان و، داد قرار[ لنگر مانند]
 فَأَنْبَتْنتا  متاء   السَّماءِ مِنَ أَنْزَلْنا وَ دابَّةٍ کُلِّ مِنْ فیها بَثَّ وَ بِکُمْ تَمیدَ أَنْ رَواسِیَ الْأَرْضِ فِی  أَلْقى وَ تَرَوْنَها عَمَدٍ بِغَیْرِ السَّماواتِ خَلَقَ -3

 (.13)لقمان / کَریمٍ زَوْجٍ کُلِّ مِنْ فیها
 از آن در و، بجنبانتد  را شما[  زمین مبادا] تا بیفکند استوار هاى کوه زمین در و کرد خلق ببینید را آن که ستونى هیچ بى را ها آسمان

 . رویانیدیم آن در نیکو[  گیاه] نوع هر از و فروفرستادیم آبى آسمان از و، گردانید پراکنده اى جنبنده گونه هر
 (.13فصلت/ ) لِلسَّائِلینَ سَواء  أَیَّامٍ أَرْبَعَةِ  فی أَقْواتَها فیها قَدَّرَ وَ فیها بارَكَ وَ فَوْقِها مِنْ رَواسِیَ فیها جَعَلَ وَ-0
 کترد  گیترى  انتدازه  روز چهار در را آن خوراکى مواد و، آورد پدید فراوان خیر آن در و نهاد ها کوه[ لنگرآسا] آن فراز از، [ زمین] در و
 .است[  نیازهایشان با متناسب و] درست، خواهندگان براى[  که]
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 (.0)ق/ بَهی ٍ زَوْجٍ کُلِّ مِنْ فیها أَنْبَتْنا وَ رَواسِیَ فیها أَْلقَیْنا وَ مَدَدْناها الْأَرْضَ وَ-8
 . رویانیدیم انگیز دل جُفت گونه هر از آن در و افکندیم فرو ها[  کوه آسا] لنگر آن در و گستردیم را زمین و
 (.20مرسالت/) فُراتاً ماء  أَسْقَیْناکُمْ وَ شامِخاتٍ رَواسِیَ فیها جَعَلْنا وَ -0
 .نوشانیدیم گوارا آبى شما به و نهادیم آن در بلند هاى کوه و

 (.0)نبأ/ أَوْتاداً الْجِبالَ وَ-13
 زمین قرار دادیم های میخ را ها کوه
 (.00نازعات /) أَرْسَئهَا الْجِبالَ وَ -11
 .را ثابت و اسنوار نمود ها کوه
 

 مفهوم شناسی واژگان 
 رواسی:-الف 

ثبوت ورسوخ وریشه داشتن دانستته  رسواوارساءوجم  راسیه به معنی کوه.درلسان العرب این کلمه را ، یرسو، این کلمه از ریشه رسا
 :ه ق 1012، راغب در مفردات این کلمه را به معنی ثبوت دانسته است)راغب اصفهانی (.021، 10ج :ه ق 1010، )ابن منظور است.

، این کلمه در عربی برای وصف قرار گرفتن جسم سخت بر روی جسم ستیال ، یعنی لنگر انداختن کشتی ؛. رست السفینه(050 1ج
صتادقی   ) انتد  دوخته شده به همهمچنین رواسی یعنى همچون میخهاى سر ک  که در اعماق پوسته جامد زمین ، شود میده استفا

 (.213: 1083، تهرانی
 تمید:-ب 
)راغتب   میدا ومیدانا از ریشه مید به معنی اضطراب راغب در مفردات تمد را اضطراب چیز بزرگ مثل زمین معنی کرده.، یمید، ماد

 ) بعضی از مفسرین از جمله طبرسی در تفسیر مجم  البیان آن را لغزیدن به راستت وچتگ گفتته انتد     (.082: 1ج:1012 ،اصفهانی
 (.500 :3ج:1002، طبرسی

 اوتاد :-ج 
 میخ، از ماده وتد به معنی ثابت ساختن چیزی

 
 لیتوسفر یا سنگ کره:

و از پوسته و بخش باالیی گوشته تشکیل شده استت. ستنگ    روی سست کره قرار دارد ترین الیه مقاوم زمین است که بر بیرونی
ها بر روی سست کتره   که این صفحه ای باشد تواند اقیانوسی یا قاره ای آن می شود که بخش پوسته هایی تقسیم می کره به صفحه

کیلتومتر   153 اتت  113ای  در حالی که ضخامت سنگ کره قتاره ، کیلومتر 03 تا 33کنند. ضخامت سنگ کره اقیانوسی  حرکت می
مثل  ای . این امر در نواحی قارهکند میشود سنگ کره با خمش رو به پایین رفتار  می بارگذاریاست. هنگامی که روی سطح زمین 

 کیت و فردرفیلیتگ  ، کتری  ) .. ها کمتر رای  استت  اما در اقیانوس، شود ی رسوبی بزرگ به فراوانی دیده میها حوضهو  ها کوه رشته
 (.82-00 :، 1080، مدبری و سروش زاده حسنترجمه جمشید ، ساخت جهانیزمین ، وان
 

 استنوسفر یا سست کره :
این الیته مکتانی   ، کنند های لیتوسفر روی آن حرکت می صفحه کیلومتری زمین ادامه دارد و 033ای زیر لیتوسفر که تا عمق  الیه

کننتد   از آن عبتور متی   Sزیترا امتواج   ، طور کامل مذاب نیست ولی به، شود که به نقطه ذوب نزدیک است در گوشته را شامل می
 (.82-00 :، 1080، مدبری و سروش زاده حسنترجمه جمشید ، زمین ساخت جهانی، فیلیگ وفردریک وان، )کری

کته   انتد  شده تشکیل پیوسته هم به های ریشهاز  ها کوه-1د. نمعرفی کن، لنگرهای زمین ها را کوهسه عامل باعث شده که در این آیه 
باعث مقاومت پوسته زمین در برابر جاذبه ماه -2. کند میمحافظت  شود میدرونی ایجاد  فشار گازهایزمین را از لرزشی که در اثر 

 هتا  کتوه کته   استاین  ها کوهکاهند. علت بیان نهرها را در کنار میبر پوسته زمین  و بادهاشدید  های طوفاناز قدرت -0شوند.می
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 ؛وجتود دارنتد   هتا  کوهبیان کرده که در میان  هایی بریدگیرا  ها راه.و منظور از شوند میمخازنی برای ذخیره آب محسوب  عنوان به
 در جاهایی که کوه وجود ندارد مثل کویرها پیدا کردن راه بسیار مشکل است وچه بسا کسانی که به این بیابانهارفته ودیگر چراکه

 . (182 :11ج، 1000، ازی)مکارم شیر اندبرنگشته
هتای   گونه که زمین نیاز به کوه همان بعضی از مفسران با نگاه معنوی و جدا از معنای لفظی این آیه به تفسیر آن پرداخته اند یعنی

هتای   باشد که این کتوه  ها آنهای استوار دارد تا مایه آرامش  استوار دارد که مان  از اضطراب آن شود ساکنان آن نیز نیاز به انسان
 ص، 3 ج، تفستیر نتور  ، محسن، ) قرائتی .ها در انتخاب راه معنوی خود هستند هستند که باعث هدایت انسان استوار اهل بیت )ع(

 (.018 -010 :، تهران، 5 ج، تفسیر احسن الحدیث، سیدعلی اکبر، ؛ قرشی003 -005
 

 روایات :
ا یُدْرِکُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ وَ لَا یَنَالُتهُ  یَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ وَ لَا یُحْصِی نَعْمَاءَهُ الْعَادُّونَ وَ لَا یُؤَدِّی حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ الَّذِی لَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَا -1

لَا وَقْت  مَعْدُود  وَ لَا أَجَلٌ مَمْدُود  فَطَرَ الْخَلَتائِقَ بِقُدْرَتِتهِ وَ نَشَترَ الرِّیَتاحَ      غَوْصُ الْفِطَنِ الَّذِی لَیْسَ لِصِفَتِهِ حَدٌّ مَحْدُود  وَ لَا نَعْت  مَوْجُود  وَ
 (.00 ه.ق:1010، بِرَحْمَتِهِ وَ وَتَّدَ بِالصُّخُورِ مَیَدَانَ أَرْضِهِ:) شریف الرضی

هتاى او نتاتوان و تالشتگران از اداى حتق او      سپاس خداوندى را که سخنوران از ستودن او عاجزند و حسابگران از شمارش نعمت
کنند و دست غوّاصان دریاى علوم به او نخواهد رسید پروردگارى که  ذات او را درك نمى، اند. خدایى که افکار ژرف اندیش درمانده

تتوان   مشتخصص نمتى  و سر آمدى ، توان یافت و براى خدا وقتى معیّن و تعریف کاملى نمى، براى صفات او حدّ و مرزى وجود ندارد
ها اضطراب و لرزش زمین  و با رحمت خود بادها را به حرکت در آورد و به وسیله کوه، تعیین کرد. مخلوقات را با قدرت خود آفرید(

 را به آرامش تبدیل کرد. 
ر پایتداری زمتین   د هتا  آنرا با تعبیتر صتخوربه نقتش     ها کوهدر این خطبه بعد از سپاس خداوند به حرکت بادها اشاره کرده و بعد 

 پرداخته است. 
طَفِقُ مُتَقَاذِفَتاتُ أَثْبَاجِهَتا وَ تَرْغُتو زَبَتداً     کَبَسَ الْأَرْضَ عَلَى مَوْرِ أَمْوَاجٍ مُسْتَفْحِلَةٍ وَ لُجَ ِ بِحَارٍ زَاخِرَةٍ تَلْتَطِمُ أَوَاذِیُّ أَمْوَاجِهَتا وَ تَصْت   -2

بِکَلْکَلِهَتا وَ ذَلَّ مُسْتتَخْذِیاً إِذْ تَمَعَّکَتتْ     حُ الْمَاءِ الْمُتَلَاطِمِ لِثِقَلِ حَمْلِهَا وَ سَکَنَ هَیْ ُ ارْتِمَائِهِ إِذْ وَطِئَتْتهُ کَالْفُحُولِ عِنْدَ هِیَاجِهَا فَخَضَ َ جِمَا
نْقَاداً أَسِیراً وَ سَکَنَتِ الْأَرْضُ مَتدْحُوَّةً فِتی لُجَّتةِ تَیَّتارِهِ وَ     عَلَیْهِ بِکَوَاهِلِهَا فَأَصْبَحَ بَعْدَ اصْطِخَابِ أَمْوَاجِهِ سَاجِیاً مَقْهُوراً وَ فِی کَمَةِ الذُّلِّ مُ

فَتانِ وَثَبَاتِتهِ فَلَمَّتا    هِ فَهَمَدَ بَعْدَ نَزَقَاتِهِ وَ لَبَدَ بَعْتدَ زَیَ رَدَّتْ مِنْ نَخْوَةِ بَأْوِهِ وَ اعْتِلَائِهِ وَ شُمُوخِ أَنْفِهِ وَ سُمُوِّ غُلَوَائِهِ وَ کَعَمَتْهُ عَلَى کِظَّةِ جَرْیَتِ
رَ یَنَابِی َ الْعُیُونِ مِنْ عَرَانِینِ أُنُوفِهَتا وَ فَرَّقَهَتا   سَکَنَ هَیْ ُ الْمَاءِ مِنْ تَحْتِ أَکْنَافِهَا وَ حَمَلَ شَوَاهِقَ الْجِبَالِ الشُّمَّخِ الْبُذَّخِ عَلَى أَکْتَافِهَا فَجَّ

نَ الْمَیَتدَانِ  وَ عَدَّلَ حَرَکَاتِهَا بِالرَّاسِیَاتِ مِنْ جَلَامِیدِهَا وَ ذَوَاتِ الشَّنَاخِیبِ الشُّمِّ مِنْ صَیَاخِیدِهَا فَسَکَنَتْ مِت فِی سُهُوبِ بِیدِهَا وَ أَخَادِیدِهَا 
 (.105-101ه.ق: 1010، شریف الرضی لِرُسُوبِ الْجِبَالِ فِی قِطَ ِ أَدِیمِهَا وَ تَغَلْغُلِهَا مُتَسَرِّبَةً فِی جَوْبَاتِ خَیَاشِیمِهَا وَ رُکُوبِ. )

هتر  ، خورد و در تالطمتى ستخت   به هم مى ها آنهایى که باالى  هاى پر خروش و دریاهاى موّاج فرو پوشاند موج زمین را به موج
هاى سترکش   قسمت، به هر سوى روان بودند. پس، فریاد کنان و کف بر لب، زد. چونان شتران نر مست یک دیگرى را واپس مى

غلطیتد و آن   زیرا زمین با پشت بر آن متى  ؛بر اثر تماس با سینه زمین آرام گرفت ها آنآب از سنگینى زمین فرو نشست و هیجان 
و آب را از ، گستترد ، هاى زمتین در دل امتواج   چون اسب افسار شده رام گردید. خشکى، همه سر و صداى امواج ساکن و آرام شده

و پتس از  ، ، هاى تند ساکت شد و بعد از آن همه حرکت، ى و خروش باز داشت و از شدّت حرکتش کاسته شدکبر و غرور و سرکش
هتاى   و کتوه  آن همه خروش و سرکشى متکبّرانه به جاى خویش ایستاد. پس هنگامى که هیجان آب در اطراف زمین فرو نشست

هتاى   هتا و زمتین   ها را در شتکاف بیابتان   ها بیرون آوردو آب هاى آب از فراز کوه چشمه، سخت و مرتف  را بر دوش خود حمل کرد
، هتا در ستطح آن   و زمین به جهت نفوذ کتوه ، هاى بلند نظم داد هاى عظیم و قلصه کوه و حرکت زمین را با صخره، هموار روان کرد

 از ایستاد.از لرزش و اضطراب ب، ها و صحراها هاى آن و سوار شدن بر پشت دشت ها در شکاف فرو رفتن ریشه کوه
ه بیان های عظیم وقله کوههای بلند حرکاتش تعدیل شد. در قسمت پایانی خطبوسیله صخرهه در این خطبه بیان کرده که زمین ب

-0هتای آن. در شتکاف  ها کوهفرو رفتن ریشه -.2در سطح آن ها کوهنفوذ -1کرده که زمین به جهت عوامل زیر از حرکات ایستاد:
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وان به این نتیجه رسید کته در ایتن خطبته بته نقتش      تصحراها. با جم  بندی این مطالب می در پشت دشتها و ها کوهسوار شدن 
 پرداخته است ها کوههمچنین به خصوصیت میخواری  اشاره کرده است.ها در پایداری زمین موثرکوه

مِ الْمُتَقَاصِفِ یَبَساً جَامِداً ثُمَّ فَطَرَ مِنْهُ أَطْبَاقتاً  وَ کَانَ مِنِ اقْتِدَارِ جَبَرُوتِهِ وَ بَدِی ِ لَطَائِفِ صَنْعَتِهِ أَنْ جَعَلَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ الزَّاخِرِ الْمُتَرَاکِ -0
لُهَا الْأَخْضَرُ الْمُثْعَنْجِرُ وَ الْقَمْقَامُ الْمُسَخَّرُ قَتدْ  فَتَقَهَا سَبْ َ سَمَاوَاتٍ بَعْدَ ارْتِتَاقِهَا فَاسْتَمْسَکَتْ بِأَمْرِهِ وَ قَامَتْ عَلَى حَدِّهِ وَ أَرْسَى أَرْضاً یَحْمِفَ

وَ  مِنْهُ لِخَشْیَتِهِ وَ جَبَلَ جَلَامِیدَهَا وَ نُشُوزَ مُتُونِهَا وَ أَطْوَادِهَا ]أَطْوَادَهَا[ فَأَرْسَتاهَا فِتی مَرَاسِتیهَا   ذَلَّ لِأَمْرِهِ وَ أَذْعَنَ لِهَیْبَتِهِ وَ وَقَفَ الْجَارِی 
هَا عَنْ سُهُولِهَا وَ أَسَتاخَ قَوَاعِتدَهَا فِتی مُتُتونِ     الَأَلْزَمَهَا قَرَارَاتِهَا ]قَرَارَتَهَا[ فَمَضَتْ رُءُوسُهَا فِی الْهَوَاءِ وَ رَسَتْ أُصُولُهَا فِی الْمَاءِ فَأَنْهَدَ جِبَ
زَهَا فِیهَا أَوْتَاداً فَسَکَنَتْ عَلَى حَرَکَتِهَا مِنْ أَنْ تَمِیدَ أَقْطَارِهَا وَ مَوَاضِ ِ أَنْصَابِهَا فَأَشْهَقَ قِلَالَهَا وَ أَطَالَ أَنْشَازَهَا وَ جَعَلَهَا لِلْأَرْضِ عِمَاداً وَ أَرَّ

مِیَاهِهَا وَ أَجْمَدَهَا بَعْدَ رُطُوبَةِ أَکْنَافِهَا فَجَعَلَهَتا لِخَلْقِتهِ    أَهْلِهَا أَوْ تَسِیخَ بِحِمْلِهَا أَوْ تَزُولَ عَنْ مَوَاضِعِهَا فَسُبْحَانَ مَنْ أَمْسَکَهَا بَعْدَ مَوَجَانِبِ
إِنَّ فِی  -دٍ لَا یَجْرِی وَ قَائِمٍ لَا یَسْرِی تُکَرْکِرُهُ الرِّیَاحُ الْعَوَاصِفُ وَ تَمْخُضُهُ الْغَمَامُ الذَّوَارِفُمِهَاداً وَ بَسَطَهَا لَهُمْ فِرَاشاً فَوْقَ بَحْرٍ لُجِّیٍّ رَاکِ

 (.211ه.ق: 1010، ) شریف الرضی  ذلِکَ لَعِبْرَةً لِمَنْ یَخْشى
، و امواج فراوان شتکننده ، ز آب دریاى موج زنندههاى صنعت او آن است که ا و شگفتى ظرافت، هاى توانایى و عظمت خدا از نشانه

و در ، که به فرمان او برقرار ماندند، و هفت آسمان را آفرید، ها را از هم گشود سپس طبقه، و به طبقاتى تقسیم کرد، خشکى آفرید
زمتین در برابتر فرمتان ختدا     ، کشتد  هاى معیّن استوار شدند. و زمین را آفرید که دریایى سبز رنگ و روان آن را بر دوش مى اندازه
، هاى بتزرگ را آفریتد   و کوه، ها تپه، ها و آب روان از ترس او ایستاد سپس صخره، و در برابر شکوه پروردگارى تسلیم است، فروتن

، هتاى آن در آب رستوخ کترد    ها در هوا و ریشه شان استقرار بخشید.پس کوه و در قرارگاه، را در جایگاه خود ثابت نگاه داشت ها آن
ها سر به ستوى   قلصه، و ریشه آن در دل زمین ریشه دوانید، ها از جاهاى پست و هموار سر بیرون کشیده و کم کم ارتفاع یافتند کوه

ستپس زمتین بتا حرکتات     ، هتاى نگهدارنتده آن باشتد    و میخ، گاه زمین را طوالنى ساخت تا تکیه ها آنو نوك ، آسمان بر افراشت
یا از جاى خویش منتقل نگتردد.  ، و آنچه بر پشت زمین است سقو  نکند، ساکنان خود را نلرزاند تا، شدیدى که داشت آرام گرفت

و پس از رطوبت آن را خشک ساخت و آن ، نگه داشت، پس پاك و منزصه است خدایى که زمین را در میان آن همه از امواج نا آرام
اى که روان نیست. و تنها  روى دریایى عظیم و ایستاده، بگستراندرا جایگاه زندگى مخلوقات خود گردانید و چون بسترى بر ایشان 

ها درس عبرتى است بتراى کستى کته     و توجه به این شگفتى»جنباند  و ابرهاى پرباران آن را مى، زند بادهاى تند آن را بر هم مى
 «بترسد

همچنین در این ، باشدمیآن  مان مای  بودندر آب رسوخ کرده که شاید منظور از آب ه ها کوهدر این خطبه اشاره کرده که ریشه 
را طوالنی ساخت تا تکیه گاه زمین ومیخ نگهدارنده آن باشند وبیان کترده کته زمتین حرکتات      ها کوهخطبه اشاره کرده که نوك 

که با جم  بندی از ایتن  . باعث شدند که زمین نلرزد وآنچه بر پشت آن است سقو  نکند ومنتقل نشود ها کوهشدیدی داشت ولی 
 در پایداری زمین اشاره کرده است. ها کوهعبارات به این نتیجه می رسیم که امام علی )ع( در این خطبه نیز به نقش موثر 

 

 بيان پدیده ایزوستازی و سير مراحل تکوین و تکميل این پدیده در طول زمان 
 ایزوستازی یا هم ایستایی

در 0انبستا  گرمتایی   »بیان شد. وی بیان نمود که  2ایتالیایی بوسکوویچ دان ریاضیو  شناس ستاره از سوی 1اولین بار واژه جبران
شود و این باال آمدگی دلیلی بر وجود جرم اضتافی در  ی سطحی زمین میها الیهدر 0مواد اعماق زمین منجر به ایجاد باال آمدگی 

در طی یک قرن بعد دانشتمندان   «.شود میرای جرم اضافه در سطح منجر به جبران جرمی ب ها کوهدر  مسئلهاعماق نیست و این 
، کردنتد های که در طبیعت و آثار انسان انجام دادند سعی در درك و گسترش مفهوم ایزوستازی  گیری اندازهبر اساس مشاهدات و 

 هتای  کتوه ش محور شتاقولی در کنتار   در ایتالیا و یا خم 5از این میان می توان به آثار باال و پایین رفتن ستون های معبد سراپیس

                                                                                                                                                                                      
1 Compensates. 
2 R. G. Boscovich (1711-1787). 
3 Thermal expansion. 
4 Uplift. 
5 Serapis. 
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 منجتتر شتتد.  2و پتترات 1ایتتن مشتتاهدات در نهایتتت بتته دو فرضتتیه بنیتتادی آیتتری    کتترد.هیمالیتتا در هندوستتتان اشتتاره  

(watts,A.B.,2001.Isostasy and Flexure of th lithosphere) 
 الف( ایزوستازی بر مبنای آیری

آیری اعتقاد داشت که پوسته با چگالی پایین روی الیه مایعی با چگالی بیشتر از پوسته شناور است. وی وضعیت پوسته ای که بتر  
د. با این فرضیه وی این گونه متصور شد که نواحی مرتفت  ریشته   کرروی گدازه شناور است را با تکه های الوار روی آب مقایسه 

متاثر از جاذبه مثبت مناطق مرتف  و جاذبه منفی پوسته کتم چگتال   ، گاه وی آنومالی گرانشی محلیای با چگالی کمتر دارند. در ن
 .انستت دبه صورت خالصه وی چگالی پوسته را بته صتورت قتائم در منتاطق مختلتف متفتاوت متی       ، 1 -1است. مطابق تصویر 

(watts,A.B.,2001.Isostasy and Flexure of th lithosphere.) 
 
 

 
 

ثابت است اما  compensationبر این مبنا ضخامت ستون سنگی روی سطح  Airy-Heiskanenمدل ایزوستازی بر مبنای  -1 شکل
 (.Watts, 2001کند ) چگالی تغییر می

 

 ب( ایزوستازی بر مبنای پرات 
 شتناختی  زمینهای چگال بودن پوسته و این که بر مبنای مدلکم، فرض کردن پوسته نازك، مبنای 0نظریه آیری را که بر ، پرات
گرفتته و  کیلومتر در نظر  153وی پوسته را با ضخامت  کرد.ارائه  1850مورد انتقاد قرار داد و مدل خود را در سال   ،نبود 10قرن 

چگالی مواد در عمق زیاد و در مناطق ، هاارتفاع مانند دشتکه در مناطق کمکرد گونه متصور میاین دانست وپوسته را ضخیم می

                                                                                                                                                                                      
1 G.B. Airy (1801-1892). 
2 J. H. Pratt (1809-1871). 
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تغییتر چگتالی بته صتورت      2در نتیجه مطابق تصویر ، شوددهنده پوسته در اعماق کم میتف  و کوهستانی چگالی مواد تشکیلمر
 (.atts,A.B.,2001.Isostasy and Flexure of th lithosphere) اعتقاد داشتجانبی و نه قائم 

 

 
 compensationبر این مبنا ضخامت ستون سنگی روی سطح  Pratt- Hayfordمدل ایزوستازی بر مبنای  -2 شکل

 (.Watts, 2001متغير است اما چگالی ثابت است )

 

 1هیفتورد ، که در اواخر قترن  در رابطه با آن وجود نداشت تا این مؤثریایزوستازی تنها یک ایده بود و شواهد ، تا پایان قرن نوزده
مناطق ساحلی برخورد کرد که حتی با تصتحیح اثتر    برداری نقشهبه خطایی در  متحده ایاالت برداری نقشهسازمان مساحی و  رئیس

برای اولین بار تصحیح ایزوستازی به صورت محلی به کتار گرفتته شتد.     بنابرایننمود.  می قبول غیرقابلتوپوگرافی این خطا هنوز 
  .کردهیفورد را ارائه -هیفورد به دالیل نامشخص نظریه پرات را به صورت عملی درآورد و مدل پرات

مشتخص شتد کته    میالدی  53و  03های ای از ساختارهای پوسته و گوشته در دههو تهیه مقاط  عرضی لرزه فناوریبا پیشرفت 
و به این ترتیب مشخص شد که نظریه آیری بسیار به واقعیت نزدیتک   ها بودتر از اقیانوسها بسیار ضخیمضخامت پوسته در قاره

همچنتان در علتوم زمتین ایتن مفهتوم      ، ژئودزی درك شده بودپژوهشگران از سوی خوبی اما با اینکه مفهوم ایزوستازی به، است
داران ایتن میتزان تصتحیح    بتر بر استاس مشتاهدات و تجربیتات نقشته     نمود. الزم به ذکر است که میملموس ب و غیربسیار غری

 دانستتتتند محلتتتی متتتی کتتتامالًپدیتتتده ایزوستتتتازی را  هتتتا آننمتتتود و  کتتتافی متتتی هتتتا آنبتتترای اطالعتتتات ایزوستتتتازی 
(watts,A.B.,2001.Isostasy and Flexure of th lithosphere.) 
 

 و خمش سنگ کره ای ناحيهایزوستازی 

برای ایزوستازی مشکل داشتند. دلیل آن این بود کته   شده ارائه های مدلان با شناس زمینبا نزدیک شدن به قرن بیستم بسیاری از 
بته   یا هرانتدازه گرفت و هر ساختاری با زمین ساختی صورت نمی های پدیدها ی ها جرمبحثی از اندازه  عنوان هیچ به ها مدلدر این 

آمریکتایی بتر    شناس زمین 2همچون گیلبرت  ها آنشد. این در حالی بود که برخی از میلی جبران ایزوستازی را باعث صورت مح
های که در مدل دیگر عبارت بهتواند تا حدی جبران ایزوستازی را مان  شود. که استحکام پوسته و الیه زیرین آن می داین باور بودن

                                                                                                                                                                                      
1 J. F. Hayford (1868-1925). 
2 G. K. Gilbert (1843- 1919). 
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نشده بود. عملکترد ایتن فتاکتور در فرآینتد      در برابر بارگذاری ها الیهای به استحکام و مقاومت این بود اشاره شده ارائهتا آن زمان 
بردار آمریکایی به شدت مورد توجه واق  شتد. وی  نقشه 1باررل از سویاین باور  ای بودن این پدیده بود.ایزوستازی به معنی ناحیه

ها در فرآیند ایزوستازی پرداخت. وی عقیده داشت به نقش استحکام الیه «2نستحکام پوسته زمیا»مقاالتی تحت عنوان  با انتشار
یتا   هتا  تپته تتر ماننتد    های کوچتک ساختار، ها در تعادل ایزوستازی هستندها و قارهبزرگی همچون اقیانوس های پدیدهدر حالی که 

در جایی میان  ها کوه رشتهو  شوند میپوسته حمایت 0یریذتوسی سختی خمش پ، ها رودخانهکوچک و رسوبات دلتایی در  های کوه
توسی پوسته و با عبتور کتردن میتزان بتار      الجزایر مجم ها یا کوه رشتهبخشی از بار ، دیگر عبارت بهاین دو عضو نهایی قرار دارند. 

 ,.Watts, 2001; Kirby and Swain, 2006; Tassara et al) شتوند  متی توسی ایزوستازی حفت   ، از حد تحمل پوسته ها آن

پوسته و گوشته  های ویژگی ٔ  درزمینهگرانشی حاوی اطالعاتی  های آنومالی(. باررل برای اولین بار به این نکته پی برد که 2007
چون اعتقاد ، نمود0ضعیف در زیر آن به نام سست کره  ای الیهکره و  سنگ ناممستحکم به  ای الیههستند. وی همچنین اشاره به 

استتفاده   1803در ستال   5دانا از سویامت قسمت مقاوم با ضخامت پوسته متفاوت است. واژه سنگ کره اولین بار داشت که ضخ
بته طتور    بعدهااستفاده شد که  ای صفحهنظریه تکتونیک  گیری شکلباررل قبل از از سوی شد اما واژه سست کره برای اولین بار 

 (.Watts 2001گسترده به کار گرفته شد )

و ژئوفیزیکی در نواحی مختلتف شتواهد مستتحکمی بترای عملکترد       شناختی زمیناطالعات  آوری جم با پیشرفت علوم زمین و  
بر استاس   بعدها ژئوفیزك دان هلندی اولین شواهد مستحکم را در این مورد ارائه نمود.3ایزوستازی بدست آمد. ون مینز  ای ناحیه

. ایتن  شتود  متی هد مغناطیس سنجی مشخص شد که سنگ کره در حضور بار دچتار خمتش   از ساختار زمین و شوا ای لرزهتصاویر 
 (.Watts 2001شناسایی شد ) خوبی بهرسوبی ضخیم  های نهشتهعظیم یخ و  های توده، اقیانوسی میان های پشتهپدیده در 

 

 شناسی لرزه 
 درواقت  پردازد.  طبیعی یا مصنوعی به مطالعه ساختار درونی زمین می ای لرزههای  ای از ژئوفیزیک است که با استفاده از موج شاخه

زمین  توان اطالعات ارزشمندی از درون وسیله آن می این علم مانند استفاده پزشکان از پرتو ایکس به درون بدن انسان است و به
 شناستی  لرزهشاخه -1شود  شاخه تقسیم میبه دو ای لرزههای  حسب چشمه و تولید کننده موج را بر ای لرزههای  روش بدست آورد.

شتاخه  -2برنتد   ساختمان درون زمتین پتی متی    های طبیعی حاصل از زمین لرزه به خواص فیزیکی و زمین لرزه که با مطالعه موج
اطالعتاتی   پتردازد و  های انفجاری مصتنوعی متی   حاصل از چشمه ای لرزههای  انفجاری یا اکتشافی که به مطالعه موج شناسی لرزه

 .(38 :1082، زلزله شناسی، شهاب، توکلی ) دهد ای یا محلی می درباره ساختارهای منطقه

 

  ای لرزههای  فرایند توليد موج
جرم زیادی از ستنگ جابجتا و    پیوندد و هنگامی که تنش تجم  یافته در سنگ از حد کشسانی تجاوز کند گسیختگی به وقوع می

باشتند.   هتای ستطحی متی    متوج  -های پیکری ب موج-شامل الف ای لرزههای  انواع موج شود. منتشر می تولید و ای لرزههای  موج

 (.38 ص، 1082، زلزله شناسی، شهاب، )توکلی

 

 های پيکری: موج-الف
موج تراکمتی یتا    P(.موج 0)شکل  شود تقسیم می S موج و P کنند و به دو گروه موج عبور میدرون زمین  ها از پیکره و این موج

این موج اولین متوج  ، کششی است و حرکت آن مشابه موج صوتی است و راستای ارتعاش ذرات در راستای انتشار موج قرار دارند
راستتای ، یک متوج عرضتی یتا برشتی استت      Sموج . نامند میآن را موج اولیه  شود و است که روی لرزه نگاشت ثبت می ای لرزه

                                                                                                                                                                                      
1 J. Barrell (1869- 1919). 

2 The strength of the Earth’s crust. 
3 Rigidity. 

4 Asthenosphere. 

5 Dana. 
6 F. A. Vening Meinesz (1887- 1966). 
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است که روی یک لرزه نگاشت ثبتت   ای لرزهارتعاش ذرات عمود بر امتداد انتشار موج است از آن جایی که این موج دومین موج  
افقتی ایجتاد    قتائم و جهت  نامند. این موج قادر به عبور از سیاالت نیست این موج حرکات برشی در شود آن را موج ثانویه می می

زلزلهه  ، شتهاب ، تتوکلی ) هاست. ها و ساختمان همین حرکات برشی باعث آسیب رساندن به سازه و انرژی بیشتری دارد و کند می
 (.38 ص، 1082، شناسی

 
 ..اقتباس از در سنگ. ها آنو نحوه ارتعاش و حرکت  Sو  Pامواج پيکری  -3شکل 

 1383، دانشگاه پيام نور، هرانت، ئوفيزیکژ، هابش، توکلی

 های سطحی موج -ب
هتا مشتابه چتین و     شوند حرکتت ایتن متوج    ها در امتداد سطح آزاد زمین یا دیگر سطوح نا پیوسته درون زمین منتشر می این موج
شتوند   میها تقسیم بندی  ها به دو دسته موج این موج. (0)شکل  یابد های سطح آب است که در سطح یک دریاچه انتشار می شکن

در یتک صتفحه قتائم در امتتداد      ها حرکت ذرات در محیی به صورت بیضوی پس گراست و (در این موجLR) های ریلی موج-1:
 در صفحه افقی است. انتشار موج و (حرکت ذرات در این موج در راستای عمود برLQ) موج الو-2. انتشار موج است

تواننتد   های قائم نمی لرزه نگاشت شود. ست معموالً زودتر از موج ریلی ثبت میهای افقی قابل ثبت ا موج الو که روی لرزه نگاشت
 :1082، زلزله شناسی، شهاب، توکلی ) حالی که موج ریلی روی مؤلفه قائم به خوبی قابل تشخیص است موج الو را ثبت کنند در

01.) 

 

 

 هران، ت، ئوفيزیکژهاب، ، شسنگ. اقتباس از توکلیها در  امواج سطحی الو و ریلی و نحوه ارتعاش و انتشار آن -0شکل 

 .1383، دانشگاه پيام نور
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 ها لرزه نگاشت 0-0-1-0
کنند. ایتن   ی ایفا میشناس ستارهها در  ایکس در پزشکی یا تلسکوپ های پرتو نقشی مشابه نقش دستگاه شناسی لرزهلرزه نگارها در 

به  های لرزه نگاشت وجود دارد. امروزه انواع متعدد دستگاه، کنند آشکار می های غیر قابل مشاهده زمین را ها ماهیت بخش دستگاه
است همراه با کلیه اطالعتات زمتانی    ای لرزههای  که ناشی از ورود موج دستگاهی است که ارتعاشات زمین را، کلی لرزه نگار طور

رزه سن  در حالتت کلتی از یتک سیستتم حستاس      . یک لکند میبسیار دقیق اندازه گیری و به صورت تابعی پیوسته از زمان ثبت 
هتای حاصتل در آن پتس از تقویتت در یتک       تشکیل شده است و نوستان ، آید میمتحرك که بر اثر وقوع زمین لرزه به حرکت در

بته   ای لترزه قسمت نوسان کننده آن است که به صورت یتک مبتدل   ، رسد. قسمت اصلی یک لرزه سن  دستگاه ثبات به ثبت می
های گوناگونی صتورت   به روش ای لرزههای  حساس است. ثبت موج، جنبش زمین و، شتاب، و به جابجایی کند میل الکتریکی عم

وسیله قلم جوهری ظریف متصل به آونگ روی کاغذ معمتولی یتا توستی     به حرکات ارتعاشی.، زه نگارهای قدیمی لر گیرد. در می
ای کته بته    آینه، کردند ها از ثبت نوری مکانیکی استفاده می از دستگاهشدند. برخی دیگر  ای ثبت می سوزن محکم روی کاغذ دوده

تاباندن پرتو نوری بر روی کاغذ حستاس عکاستی    حرکات ارتعاشی آونگ را با باز، های متحرك متصل است آونگ یا دیگر بخش
شود. در این  کترواستاتیکی استفاده میهای امروزی از ثبت الکترومغناطیسی یا در مواردی ال ساخت. اکثرا در دستگاه امکان پذیر می

حرکات نوستانی آونتگ را بته    ، کنند و با افزودن یک سیم پیچ مغناطیسی ها از حرکات نوسانی آونگ استفاده می گونه لرزه نگاشت
 (.00زلزله شناسی:، شهاب، وکلیت ) کنند یک جریان الکتریکی متغیر تبدیل می

نیز یکی دیگر از روشهایی استت کته بوستیله آن اطالعتات دقیتق و       لرزه نگاشتها و اطالعات ثبت شده توسیروش لرزه نگاری 
ی که دانشمندان از این طریق بدست می آوده اند گویتای خصوصتیت میختواری    های دادهکه  آید میبدست  زمینمفصلی از اعماق 

 .در اعماق زمین است ها کوهو نفوذ ریشه  ها کوه
 

 ساختمان زمين

این الیه  .باشد میترین الیه کره زمین پوسته گوشته( و هسته تشکیل شده است. خارجی) جبه، اصلی پوسته کره زمین از سه الیه
 133هتا تتا حتدود    ها کمتتر و در زیتر قتاره   زمین ضخامت کمتری دارد. ضخامت آن در زیر اقیانوس های الیهدر مقایسه با دیگر 

کیلومتر( دارد. گوشته از سه  2033این الیه ضخامت باالیی )در حدود  .قرار داردجبه یا گوشته ، در زیر پوسته .رسدکیلومتر هم می
میانی و درونی تشکیل شده است که گوشته میانی حالت نیمه جامد و خمیری دارد ولی دو قستمت دیگتر گوشتته    ، قسمت بیرونی

هتای هستته   ارد. این الیه از دو قسمت به نامسومین الیه زمین یعنی هسته قرار د، در زیر گوشته .)بیرونی و درونی( جامد هستند
. هستته  باشتد  متی کیلتومتر   2233بیرونی و هسته درونی تشکیل شده است. هسته بیرونی مذاب است و دارای ضخامتی در حدود 

 (.www.iiees.ac.irباشد ) میکیلومتر  1253درونی جامد است و عمدتا از آهن و نیکل تشکیل شده است و ضخامت آن حدود 

 
کره زمين تشکيل دهنده هایالیه -5شکل 
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 شتناخته  کره یا لیتوسفر سنگ نام)شامل پوسته و گوشته فوقانی( که از مواد سخت تشکیل شده است به  قسمت فوقانی کره زمین
تا  83گیرد از ضخامتی بین یا استنوسفر نام دارد. این قسمت که زیر سنگ کره قرار می کره سست، کره سنگ زیرین الیه. شودمی
کتره عامتل و    گوشته حالت شناور دارد. جابجایی سنگ کره بر روی سستکیلومتر برخوردار است. سنگ کره بر روی جبه یا  233

  (. www.iiees.ac.ir). منشا بسیاری از پدیده ها و تغییرات در سطح زمین )از جمله زمین لرزه و آتش فشان( است
که بخشی از پوسته زمین هستند همانطور کته اشتاره شتد     ها کوهر مورد نکته قابل توجه در بیان قرآن در بکار بردن واژه رواسی د

کته دقیقتا بتا آنچته در     (.213: 1083، صادقی تهرانییکی از معانی واژه رواسی قرار گرفتن جسم سخت بر روی جسم سیال است 
بتر روی استنوستفر متای  قترار     پوسته جامد و استنوستفر   چراکهمورد پوسته زمین و الیه زیر آن که حالت سیال دارد صادق است 

  .گرفته است

 
 

 ..ساختمان زمين. اقتباس از -7شکل 
Monroe,j.s. and Wicander,R.,The changing earth,exploring geology and evolution,USA,Brooks Cole 

Publisher,Third edition,2002 
 

 گيری  نتيجه
براین بنا، شود میایستایی گفته هم یا برداشته شدن بارهای بزرگ پدیده ایزوستازی یا بارگذاریبه رفتار قشر بیرونی زمین در برابر 

بتر   درواقت   (0و0)شتکل   رودتر باشد داخل گوشته بیشتر فترو متی  وقتی که سنگین آید میوقتی که کوه سبک شود به طرف باال 
توستی   زیرستطحی که وجود این جبتران   شود میتوسی مناطقی با اختالف چگالی در ژرفنا جبران  ها کوهاساس پدیده ایزوستازی 

از که اطالعات دقیتق و کتاملی    ای لرزههای بازتاب . عالوه بر آن دادهشود میتغییرات میدان گرانشی زمین در نواحی وسی  تأیید 
مانند میخی  ها کوهکند که پوسته زمین در زیر حقیقت را تأیید می یننیز ا دهدمین در اختیار دانشمندان قرار مینقا  ز ترین عمیق

و ارتفاعات وقتی کته فرستایش    ها کوهکه در یک تخته فرو رفته باشد داخل گوشته فرو رفته است. بر اساس پدیده ایزوستازی در 
پوسته زمتین   فرونشستو مناطق فعال آتشفشانی وزن مواد باعث  گذاری رسوبآید. در نواحی باال میپوسته  برد یممواد را از بین 

کوه در  ابتدا کهدر  درواق فرسایش است  شود مییکی از عواملی که باعث به هم خوردن تعادل ایزوستاتیکی یک منطقه ، شود می
ریشه کتوه   کند میه ادامه پیدا که فرسایش کو تدری  بهحال تعادل ایزوستاتیکی است ریشه کوه تا درون گوشته فرو رفته است اما 

 باالآمدهریشه آن نیز ، رفتن کوه از بین و با باالآمده کامالًدیگر ریشه کوه  کنید میمشاهده  0که در شکل طور و همان آید میباال 
بتا دقتت در شتکل     دهتد  نمیرخ  گذاری رسوبآن فرسایش و  و درسطح مبنا که همان سطح دریاها است رسیده است  و بهست. 

را  هتا  کوهقرار دارد که این با آیات بیان شده که با تعبیر رواسی و اوتاد  زیرزمینکوهی  هرکه قسمت عمده  شود میدیده 13و 0و0

http://www.iiees.ac.ir/
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در درون زمین قرار دارد و این  اش عمدهقسمت ، میخ، دانیم میطور که  همان چراکهتطابق دارد  کامالًزمین معرفی کرده  های میخ
 با این آیات تطابق دارد.  کامالًدست آمده است ه ب و نظریه ایزوستازی ژئوفیزیکی های دادهحقیقت علمی که با استفاده از 

 

 
و  ها کوه. به گسترش و ایجاد ریشه کوه رشتهو ایجاد  ای قارهمختلف برخورد بين دو صفحه  های حالت -3شکل 

 237...ص .ضخيم شدن پوسته توجه شود. اقتباس از
Moores, E.M., and Twiss, R.J., Tectonics, New York, Freeman and Company, 1995. 

 

 
 .83همرفتی در گوشته زمين. اقتباس از .... ص  های و جریانزمين  های الیه -8شکل 

Tomecek, S.M., Science foundations: Plate Tectonics, Chelsea House Publisheres, 2009.
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است.  پيداکردهکه همچون ميخی در اعماق زمين امتداد  در زیرزمينتعادل ایزو استاتيکی به امتداد کوه  -7شکل

 اقتباس از ...

 1387، کوشا مهر، شيراز، زمين ساختی و فرایندهای ای صفحهزمين ساخت ، فریدوسروش مدبری، مر
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 .03ص ... های آتشفشانی. اقتباس از کوه قرارگيریساختمان پوسته و موقعيت  -14شکل 

Moores, E.M., and Twiss, R.J., Tectonics, New York, Freeman and Company,1995 
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