
(1) 

 ال
 
 
 
 
 

 منطقة المصب
 
 
 
 

 تأليف الشيخ
 عبــــد الـمـجـيـــــــــد بـــــــن عـــــــزيــــــــز الــــزنـــــــدانــــــــــي

 حــفــظـــــه الـلــــــــــه تعـــــــالـــــــى
  



(2) 

 
 
 
 
 

 ال
 

 
  



(3) 

  منطقة المصب والحواجز بين البحار
علــى دــيدنا محمــد وعلــى هلــه وبــحبه ومــن تــبع    الحمــد ر را العــالمين والصــسال وال ــس 

فـإن مبحاـاه مامـاه جديـداه  بـيف ب ـتا اللىـاا إلـى  بحـاف ا عجـا  فـي : بإح ان إلى يو  الدين وبعـد
القـــ هن وال ـــنةه  لـــ  مـــو مبحـــي )امعجـــا  العلمـــي(و مـــا لـــان ليعطـــي   ـــ   لـــو  تلـــ  اللشـــوفا  

إ ا  باف بتل  تأييداه جديداه بدر من  فـوا  وـو  والىجارا والودائل وا دوا  المخى عة الحدياةه 
لـان  ي ىمون بالعل  وووانينه وعسواته  ما شأن الدين بالن ـبة إلـي   فبعيـد عـن امىمـام   ومىابعـات  هو

فــي تق يــب المقارنــة  مــام   بــين حصــيلة مــا الىشــفو  مــن القــوانين العلميــة ومــا ت ــمنه القــ هن اللــ ي  
هراء في  ل ه مدعاال  ن يـممن بع ـ   وتأخـت الحيـ ال بع ـ   امخـ و ممـا وال نة النبوية من  خبار و 

يجعل و ية امعجا  تشمل المـممنين والمعانـدين فـي مـتا العصـ  لمـا اشـىمل  علـي   بصـنفي   يـو  
نزل الق هن الل ي   ول م الهوملتا تىجدد الصورال من وجو   خ ى لىلون مع لـة الىحـدذ  ا  وجـه 

 ن يىحـدف ب ـا   منجـزا   و ملىشـفا  علميـة مـا لـان لمحمـد ردـول ارجديد يأخـت اليـو  بـاب  
عــا  دون وحــي مــن ار تعالىهولقــد مــ  ب ــا  1011 و يخبــ  عن ــا  و يىلومــا علــى م ــام  البشــ  وبــل 

الناس هنتاك م ى لمين ل ا دون إدراك  بعادما وووانين ـا حىـى جـاء العلـ  الحـديي بعلمائـه وخب ائـه 
سحظاتــه فلشــف عــن  بعــاد فــي و ــايا الخلــن والمــادال والجنــين والجبــال والبحــار وودــائل ويادــاته وم

والنبـــا  والحيـــوان والفلـــ و مـــا   مـــل العلمـــاء حـــين ع فـــوا دـــبن القـــ هن اللـــ ي  وال ـــنة النبويـــة إلـــى 
امشارال إلي ا والىفصيل علـى نحـو مـا فـي بعـي و ـاياما وخفاياماهولىـاا )منطقـة المصـب والحـواجز 

حد مت  اللىب الىي تلشف عن مدلول علمـي الىشـفه علمـاء العصـ  الحـديي  شـار  بين البحار(  
﴿ومــو الــتذ مــ ر البحــ ين مــتا عــتا فــ ا  ومــتا : إليــه مــن وبــل هيــا  فــي لىــاا ار تبــارك وتعــالى
﴿مـ ر البحـ ين يلىقيـان بين مـا بـ  و   : هووولـه تعـالىملح  جار وجعل بينمـا بـ  و وحجـ اه محجوراه 

 -حفظـه ار–لىبـه الشـيخ عبدالمجيـد الزنـداني  ﴿وجعل بين البح ين حاجزاه : تعالى هووولهيبغيان 
جم  فيه ادىقصاءا  لغويةو وحقائن علميةو وهراء للمفل ين والمف  ينو ما جعله   ـ اه علميـاه نفي ـاهو 

الن عـز ومح باه عقلياه ونف ياه فيه ما يب   العقول وياي  النفوسو تىحـ ك بقلـب مفىـوق مقبلـة علـى الخـ
 ه﴿فبأذ ه ء ربلما تلتبان وجل التذ م ر البح ين وجعل بين ما ب  خاه   يبغيانه

ـــن   وفـــى اللىـــاا علـــى الغايـــة فـــي لشـــف  دـــ ار مـــن اللـــون العظـــي  ت ىـــدذ إلـــى اميمـــان وتعم 
م ي تهه   بد للل منصف مىشوق للحقيقة  ن يق    فيـ ى فيـه مـن عجائـب الخلـن ووـدرال الصـان  مـا 

ص على و اءته الم ال بعد ا خ ى فيزداد إيماناه يفيي به على مـن حولـهو يقـد  الخيـ  للـل يجعله يح  
 …وهخ  دعوانا  ن الحمد ر را العالمين من ي يد له الخي ه
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 ب   ار ال حمن ال حي 

الحمــد ر را العــالمين والصــسال وال ــس  علــى دــيدنا محمــد وعلــى هلــه وبــحبه ومــن تــبع   
( عــا  بعــي 1011ت ـمن القــ هن اللـ ي  الــتذ  نــزل وبـل  لاــ  مـن ): ين وبعــدبإح ـان إلــى يـو  الــد

المعلومـــا  عـــن بـــوام  بح يـــة لـــ  تلىشـــف إ  حـــديااه بوادـــطة بعـــي ا ج ـــزال المىطـــوراله ففـــي وولـــه 
﴿ومــو الــتذ مــ ر البحــ ين مــتا عــتا فــ ا  ومــتا ملــح  جــار وجعــل بين مــا ب  خــاه وحجــ اه : تعــالى

لنظــا  المصــبو وتوبــيح  مىــزار المــاء العــتا ومــاء البحــ و و ن [ وبــف 33: ]الف وــانمحجوراه 
منطقـة ا مىـزار محميــة بـبعي القيــود علـى مـا يــدخل إلي ـا  و يخــ ر من ـاه ووـد بــ من العلـ  الحــديي 
علـــى خـــواص المصـــب مـــت ه لمـــا ب منـــ  علـــو  ا حيـــاء الحدياـــة علـــى  ن مـــت  المنطقـــة مـــي منطقـــة 

 ابة ب ت  البيئةهمحصورال تعيش في ا بعي الحيوانا  الخ

وبامبافة إلى بيان وجود مت  الحواجز بين الماء العتا وماء البحـ  المـالح فقـد  لـ  القـ هن 
﴿م ر البحـ ين يلىقيـانب بين مـا بـ  و : الل ي   ي اه وجود حواجز مما لة في البحار نف  ا وال تعالى

ن ميــا  المحــيط ا بل ــي [ وتشــبه مــت  الحــواجز الحــدود المائيــة بــي21-11: ]الــ حمن   يبغيــان 
 والبح  ا بيي المىودطو وبين ميا  البح  ا حم  وخليج عدن وفي مواو   خ ى من بحار العال ه

  



(3) 

 المقـــدمة
علــ  البحــار علــ  حــديي يعنــى بمخىلــف بــوام  عــال  البحــاره وبــال    مــن  ن امن ــان ا ول  

ــه لــ  يحــاول ف ــ   مــتا الحقــل ف مــاه علميــاهه إ  لــان لــان علــى بــلة وويــة مــ  ا ن ــار والبحــار إ   ن
امىمامه منصباه على الىع ف على خواص ا رض الىي يعيش علي او وعلى ما يحيط به مـن  مـور  خـ ى 
دــ لة المنــاله ووــد  لــ  الفسدــفة ا وائــل وبــل ع ــد الم ــيح عليــه ال ــس  بعــي امراء عــن الظــوام  

 ن المفامي  القديمة ود لونـ  بعـي  دـل العلـو  الطبيعية إ   ن   ل  يىط ووا إلى  ل  البحاره وم  
الحدياةه إ   نه   يوجـد  لـ  عـن القيـا  بأيـة محاولـة لف ـ   دـ ار الحبـارو مـا عـدا بعـي المحـاو   
حول المسحة لى  يل  م  رحست   البح ية وتجنب مخاب ماه وود وا  )بيايل( في الق ن ال اب  وبـل 

 المد والجزرهالميسد ب بط العسوة بين القم  و 

وود درس  ردطو في نفل الفى ال الحياال في بح  إيجه وناوش نظ يـا  الفسدـفة ا وائـله ووـد 
جمـــ  )دـــى ابوا( بعـــد  لـــ  فـــي القـــ ن الاـــاني وبـــل المـــيسد بعـــي المعلومـــا  عـــن المـــد بط يقـــة  يـــ  

 مع وفةه

 :  للباحي محمد إب امي  ال م ال ما نصه وود جاء في بحي
)يحد نا الىـاريخ  ن العـ ا والفـ س بعـد ب ـور امدـس  لانـ  ل ـ  محـاو   علميـة فـي مجـال 

( ميسديـة فـي لىابـه )الم ـال  608-مـ232عل  البحارو ويتل  العال  الجغ افي ابن خ دا بة دنة )
والممال (  ن المسحين الع ا والف س في بح  الع ا على عل  بأن الىيارا  تعلل اتجام ـا منـاك 

 تين فـــي ال ـــنةه وبعـــد مـــ ور مائـــة عـــا  وبـــف الم ـــعودذ فـــي مودـــوعىه )مـــ ور الـــتمب ومعـــادن مـــ
)إن البحــ  الحبشــي يمىــد مــن الشــ ق إلــى : الجــوم ( ح لــا  المحــيط فــي جنــوا بحــ  العــ ا وــائسه 

الغــ ا علــى بــول خــط ا دــىواءو وإن الىيــار يىغيــ  فــي معظــ   نحــاء مــتا البحــ  عنــدما تىغيــ  ال يــاق 
ــاريخ  ي ــاه  ن ابــن ماجــد وــد دون معارفــه عــن بحــ  العــ ا فــي  ربعــين لىابــاهو المودــمية(  ويحلــي الى

ــ ال  ــاق فــي شــمال خــط ا دــىواء وجنوبــهو فليــف إب تى ــمن إرشــادا  مسحيــةو ولــان ملمــاه بــدورال ال ي
البوبلة على وـ ص فـي علبـة ت ـ  دورال ال يـاقو لمـا لـان يىحـدف عـن )فصـول المسحـة فـي المحـيط 

 ال ندذ(ه

ــد مــن الــ حس  حــول العــال و بــين القــ نين الخــامل عشــ  )وبــا ل    مــن ويــا  اللايــ ين بالعدي
( 1: ويوبــح )الشــلل والاــامن عشــ و للــن   لــ  يحــاولوا تودــي  دائــ ال معلومــات   العلميــة عــن البحــار

عن تيار الخليج ليف  ن اللىاا ا ول التذ ب   عن عل  البحار في الق ن الاامن عشـ  لـان بـدائياه 
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معلوماتــــه(ه)   بــــد  علــــ  المحيطــــا  يأخــــت ملانـــه بــــين العلــــو  الحدياــــة عنــــدما وامــــ  ال ــــفينة فـــي 
ــــ  1688-1682مـــــ( )1213الب يطانيــــة تشــــالنج  ب حلى ــــا حــــول العــــال  مــــن عــــا  ) ــــ  توال   ) 

وفــي ن ايــة القــ ن العشــ ين بــد  ا مــل يــزداد فــي ف ــ  امن ــان هالــ حس  العلميــة  لىشــاف البحــار(
(ويشـــ د الىطـــور Thurman, 1163ا ومـــار الصـــناعية والىصـــوي  عـــن بعـــد ) للبحـــ  عـــن ب يـــن

( عـا و فـي فىـ ال 1011الىاريخي في دـي  علـ  البحـار بعـد  وجـود معلومـا  دويقـة عـن البحـار وبـل )
نزول الق هن الل ي  على نبي  مي في  مة  ميةو في بح اء جزي ال الع او وم   ل  فقد  خـ  القـ هن 

لون الىي ع ف امن ان بع  ا فـي عصـ نا الحابـ و ومن ـا  دـ ار علـ  البحـارو الل ي  بتل   د ار ال
 : والىي من ا ما يبينه متا البحي فيما يأتي

  د ار المصب والحاجز بين الن   والبح  -1
﴿ومـو الـتذ مـ ر البحـ ين مـتا عـتا فـ ا  ومـتا ملـح  جـار : وال تعالى: في الق هن الل ي 

: [هالمعــاني اللغويــة و وــوال المف ــ ين فــي اميــة33: ]الف وــان جــوراه وجعــل بين مــا ب  خــاه وحجــ اه مح
 الخلط: ا ول: اللفظ م ر يأتي بمعنيين بار ين

[هوجاء فـي ل ـان العـ ا 3: ]ق﴿بل لتبوا بالحن لما جاءم  ف   في  م  م يج : وال تعالى
: ووــال الزبيــدذالخلــط( : ) بــل المــ ر:  ذ مخــىلط( ووــال ا بــف اني فــي المفــ دا : ) مــ  مــ يج

 …(ه)وم ر ار البح ين العتا والمالح خلط ما حىى الىقيا

 خلط يعني البح  الملح والبح  العتبز: م ر: ووال الزجار
)وار الــتذ خلــط البحــ ين فــأم ر  حــدمما فــي امخــ  و فابــه فيــه( : ووــال ابــن ج يــ  الطبــ ذ

طهوروذ عــن ابــن عبــاس فــي وولــه مخــىل: )فــي  مــ  مــ يج(  ذ: الخلــط ومنــه وــول ار: و بــل المــ ر
 فــاض  حــدمما علــى امخــ ه : )مــ ر البحــ ين( يعنــي خلــ   حــدمما علــى امخــ ه وعــن مجامــد: تعــالى

الق ببــي : وعــن ال ــحاك بماــل وــول ابــن عبــاس و مــب إلــى مــتا المعنــى جم ــور مــن المف ــ ين مــن  
 وال ا ذ والشولاني والشنقيطيه والخا ن و بو حيان واملودي

 مجيء و ماا وابط اا )ولن(: الااني
)المـي  والـ اء والجـي   بـل بـحيح يـدل علـى مجـيء : وال ابن فارس في معج  مقاييل اللغـة

ولـنه وويـاس البـاا للـهو منـه )وم جـ   مانـا  : مـ ر الخـات  فـي ا بـب : و ماا وابط اا( ووـال
 ن العــ اول ــا ابــط ب  واخىلطــ ه وجــاء نفــل المعنــى فــي الصــحاق للجــوم ذ: القــو  وع ــودم (

 هوا بف اني وبتل  وال الزبيدذ
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 )البح ين متا عتا ف ا  ومتا ملح  جار(

 ن مـاء مـتا : ومعنامما وف ا  وعتا: مو الن  و ووبفه الق هن الل ي  بوبفين البح  العتا
البح  شديد العتوبةو ويدل عليه وبف )ف ا (و وب ـتا الوبـف خـ ر مـاء المصـب الـتذ يملـن  ن 

 وللن   يملن  ن يوبف بأنه ف ا ه يقال إن فيه عتوبةو
 ومـــا لـــان مـــن المـــاء ملحـــاه  جاجـــاه ف ـــو مـــاء البحـــارو ووبـــفه القـــ هن اللـــ ي  بوبـــفين )ملـــح(

و جار معنا  شديد الملوحةو وب تا خ ر ماء المصب  نه مـزيج بـين الملوحـة والعتوبـة فـس  و) جار(
 ملح  جاره: ينطبن عليه وبف

 :  دود اللىل المائية الاسفوب ت  ا وباف ا ربعة تحدد  ح
 ماء الن  ه: متا عتا ف ا 

 ماء البح ه: ومتا ملح  جار
 الب  و مو الحاجز المائي المحيط بالمصبه: وجعل بين ما ب  خاه وحج اه محجوراه 

 فما مو الحج  المحجور؟

 والى يين مو المن : الِحْج  والَحْج 
﴿مــل فــي  لــ  و ــ  لــتذ : وــال تعــالى ينبغــي نــه يمنــ  مــن إتيــان مــا   : ي ــمى العقــل ِحْجــ اه 

ــ  عليــه القابــي مــن الىصــ ف فــي مالــه ف ــو فــي ِحْجــ   و َحْجــ  3: ]الفجــ  حجــ   [ وال ــفيه َيْحج 
روا   بو داود والى متذ  "لقد تحج   وادعاه": لألع ابي  وجاء في حديي ال دولهوالل    فصح

 ذ بـــيق  مـــا ودـــعه ار وخصصـــ  بـــه )لقـــد تحجـــ   وادـــعاه( : وـــال ابـــن منظـــورهوالن ـــائي و حمـــد
بـأن اللائنـا  الحيـة فـي منطقـة اللقـاء بـين البحـ  : ون ـىطي   ن نف ـ  الحجـ  منـا هنف   دون  ي ك

 والن   تعيش في حج  بين ممنوعة  ن تخ ر من متا الحج ه
ووبــف  مــت  المنطقــة  ي ــاه بأن ــا محجــورال  ذ ممنوعــةو ونف ــ  مــن مــتا اللفــظ معنــى م ــىقسه 

 : ل  ذ  ن ا  ي اه منطقة ممنوعة على لائنا   خ ى من  ن تدخل إلي ا ف يعن ا و 
 حج  )حبلو محج ( على اللائنا  الىي في اه

 محجورال على اللائنا  الحية بخارج اه

الحـاجز المـائي المحـيط بمـاء : وجعل بين البحـ  والن ـ  ب  خـاه مائيـاه مـو: ويلون المعنى عندئت  
  والبح  حب اه على لائناته الحية ممنوعاه عن اللائنا  الحيـة الخابـة المصبو وجعل الماء بين الن 
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بالبح  والن  هول  يىي   للمف ـ ين امحابـة بىفابـيل ا دـ ار الىـي  لمحـ  إلي ـا اميـةو  ن ـا لانـ  
ــة ــه تعــالى:  ائبــة عــن مشــامدت   وتعــدد   وــوال   فــي تف ــي  معاني ــا الخفي : فقــال بع ــ   فــي وول

ــانه وي ــىند مــتا القــول إلــى 33: ] الف وــانالبحــ ين ﴿ومــو الــتذ مــ ر  [  ذ خلط مــا ف مــا يلىقي
ـــتذ مـــ ر  )مـــ ر(و ووـــ ر  بائفـــة  خـــ ى مـــن المف ـــ ين  ن معنـــى: المعنـــى اللغـــوذ للفـــظ ﴿ومـــو ال

: وـال المف ـ ون:  ذ )ومو التذ  ردل ما فـي مجاري مـا فـس يخىلطانه(هوـال ابـن الجـو ذ البح ين 
ووـال هوالمعنى  نه  ردل ما في مجاري ما فما يلىقيانو و  يخـىلط الملـح بالعـتاو و  العـتا بـالملح

:  ذ خسممــا مىجــاورين مىسبــقين بحيــي   يىما جــانو مــن: )ومــو الــتذ مــ ر البحــ ين:  بــو ال ــعود
 ــي  وبنطــاوذ جــوم ذ فــي تف والشــنقيطي فــي  حــد ووليــه وبمالــه وــال البي ــاوذه خسمــا: مــ ر دابىــه
﴿وجعـــــل بين مـــــا ب  خـــــاه وحجـــــ اه : والـــــتين وـــــ روا مـــــتا المعنـــــى نظـــــ وا إلـــــى وولـــــه تعـــــالى هالجـــــوام 

وتق ي  اخىسط الماءين يبدو مىعارباه مـ  وجـود البـ  و والحجـ  المحجـوره ولـتل  رجـح  محجوراه ه
 ر بعي المف  ين معنى الخلطه ورجح امخ ون معنى المن هولتل  الحال في تف ي  الب  وو فقـد وـ

ــــــان وحــــــاجزاه مــــــن ا رض: بعــــــي المف ــــــ ين  ن ب  خــــــاه   واملودــــــي والــــــ ا ذ وبمالــــــه وــــــال  بــــــو حي
) ن ار تعالى  ل    خبـ  فـي  ول اميـة  نـه : ولقد رد ابن ج ي  الطب ذ متا القولو فقالهوالشنقيطي

ن مــ ر البحــ ينو والمــ ر مــو الخلــط فــي لــس  العــ ا علــى مــا بينــ  وبــل فلــو لــان البــ  و الــتذ بــي
العـتا الفـ ا  مـن البحـ ينو والملــح ا جـار  ربـاه  و يب ـاه لـ  يلــن منـاك مـ ر للبحـ ينو ووـد  خبــ  

ووــال ابــن هحــاجزاه   يــ ا   حــد(: ﴿وجعــل بين مــا ب  خــاه : جــل  نــان   نــه م ج مــاه وبــين البــ  و فقــال
مـن ودرتـه( لقولـه  )حـائسه : ووال الزمخش ذه)مان  من ودرال ار   ي ا   حد(: الجو ذ عن متا الب  و

فىأمــل  هوالبقــاعي الق ببــي: [ وبمــال  و وــال ا لاــ ونو مــن  2: ]ال عــد ﴿بغيــ  عمــد ت ون ــا : تعــالى
ليف عجز عل  البش  عن إدراك تفابـيل مـا وـ ر  القـ هن اللـ ي هفمن المف ـ ين مـن  لـ   ن البـ  و 

)مـو حـاجز   : له فقـالومن   من  علـن عجـز  عـن تحديـد  وتفصـيه رباه  و يب اه )حاجز من ا رض(
فيــه مــا مــو فــوق إدراك العقــل البشــ ذ فــي   يــ ا   حــد(و ومــتا يبــين لنــا  ن العلــ  الــتذ  وتيــه محمــد

و وبعــــد عصــــ   بق ونهولــــتل  ا مــــ  فــــي الحجــــ  المحجــــوره فقــــد  مــــب بعــــي  عصــــ  ال دــــول
يةهوال المف ــ ين إلــى حمل ــا علــى المجــا و و لــ  ب ــبب نقــو العلــ  البشــ ذ بــوال القــ ون المابــ

مـــي الللمـــة الىـــي يقول ـــا المىعـــو  ووـــد : )فـــإن ولـــ و حجـــ اه محجـــوراه مـــا معنـــا ؟ ولـــ : الزمخشـــ ين
: ف ــ ناماو ومــي منــا واوعــة علــى دــبيل المجــا  لــأن لــل واحــد مــن البحــ ين يىعــو  مــن بــاحبه ويقــول

ودــيو وامل والــ ا ذ حجــ اه محجــوراه( وبماــل مــا وــال الزمخشــ ذ وــال  يــ   مــن المف ــ ين لــأبي حيــان
 هوالشنقيطي
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 الىحقين العلمي

لونـه  -بالىـدريج–شامد امن ان منت القدي  الن   يصب في البح و و حظ  ن ماء الن   يفقد 
المميــزو وبعمــه الخــاص للمــا تعمــن فــي البحــ و فف ــ  مــن مــت  المشــامدال  ن الن ــ  يمىــزر بالىــدريج 

 يو  حىى يطغى على البح هبماء البح و ولو   ل  للان الن   بح اه عتباه يى   لل 
ــين البحــ   ــة اللقــاء ب ومــ  تقــد  العلــ  وانطسوــه  لىشــاف  دــ ار اللــون  خــت يبحــي عــن ليفي
والن  و ودرس عينا  مـن المـاء حيـي يلىقـي الن ـ  بـالبح و ودرس درجـا  الملوحـة والعتوبـة بـأج زال 

ئنـــا  الحيـــة ووـــا  دويقـــةو ووـــاس درجـــا  الحـــ ارالو وحـــدد مقـــادي  اللاافـــةو وجمـــ  عينـــا  مـــن اللا
 بىصنيف او وحدد  مالن وجودماو ودرس وابليى ا للعيش في البيئا  الن  ية والبح يةه

وبعــد م ــح لعــدد لبيــ  مــن منــابن اللقــاء بــين ا ن ــار والبحــار ات ــح  للعلمــاء بعــي ا دــ ار 
 : الىي لان  محجوبة عن ا نظارو والىشف الباحاون  ن الميا  تنق   إلى  س ة  نواع

 ( ميا  ا ن ار ومي شديدال العتوبةه1)
 ( ميا  البحار ومي شديدال الملوحةه2)

( ميا  في منطقة المصب مزيج من الملـوق والعتوبـةو ومـي منطقـة فابـلة بـين الن ـ  والبحـ  3)
مىح لة بين ما بح ب مد البح  وجزر و وفي ان الن   وجفافهو وتزداد الملوحة في ـا للمـا و بـ  مـن 

 درجة العتوبة للما و ب  من الن  هالبح و وتزداد 

( يوجد ب  و مائي يحـيط بمنطقـة المصـب ويحـافظ علـى مـت  المنطقـة بخصائصـ ا المميـزال 0)
 ل ا حىى ولو لان الن   يصب إلى البح  من ملان م تف  في بورال شسله

 ( عد  اللقاء المباش  بين مـاء الن ـ  ومـاء البحـ  فـي منطقـة المصـب بـال    مـن ح لـة المـد3)
والجزر وحا   الفي ان وا نح ار الىي تعىب  من  ووى عوامل المزرو  ن البـ  و المحـيط بمنطقـة 

 ه(2المصب يفصل بين ما على الدوا  )انظ  شلل

( يمىزر ماء الن ـ  بمـاء البحـ  بصـورال بطيئـة مـ  وجـود المنطقـة الفابـلة مـن ميـا  المصـبو 8)
 ودماهوالب  و المائي التذ يحيط ب ا ويحافظ على وج

( تخىلـــف اللىـــل المائيـــة الـــاسف )مـــاء الن ـــ و مـــاء البحـــ و ومـــاء المصـــب( فـــي الملوحـــة 8)
 :  والعتوبةو وود شامد الباحاون التين واموا بىصنيف اللائنا  الحية الموجودال في ا ما يلي

 معظ  اللائنا  الىي في البح  والن   والمصب   ت ىطي   ن تعيش في  ي  بيئى اه - 
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ا نـــواع القليلـــة ماـــل دـــم  ال ـــلمونو و عـــابين البحـــ  ت ـــىطي   ن تعـــيش فـــي  ]ويوجـــد بعـــي
البيئــا  الـــاسفو ول ـــا وـــدرال علـــى  ن تىليـــف مـــ  لـــل بيئـــة فعديـــدا  ا شـــواك )فيفيـــنل( َوَمِعـــِدي ا   

)لبىوريناو ني يىا( وال  لانا  توجد في المصبا  وللن ا يملن  ن تعيش في المنابن البح يـة  ا رجل
بة الظـ وف البيئيـةو  مـا )النيـ يل( ومـي مـن عديـدا  ا شـواكو وَمِعـِدي ا  ا رجـل )ني يىينـاو عند منادـ

ـــا  لمنطقـــة المصـــب و  توجـــد فـــي البحـــ و ومعظـــ    ـــ  حيوان ميـــدروبيا( والقشـــ يا  )دـــياناورا( فىعىب
 هلائنا  البيئا  الاسف تمو  إ ا خ ج  من بيئى ا الخابة ب ا[

باعىبار اللائنا  الىـي تعـيش في ـا تعىبـ  منطقـة المصـب منطقـة وبىصنيف البيئا  الاسف  -ا
حجـ  علـى معظـ  اللائنــا  الحيـة الىـي تعــيش في ـاو  ن مـت  اللائنــا    ت ـىطي   ن تعـيش إ  فــي 

فـي تلـ  اللائنـا و  نفل الودط المائي المىنادب في ملوحىه وعتوبىه مـ  درجـة ال ـغط ا دـمو ذ
 ادبة ل او ومي منطقة المصبهوتمو  إ ا خ ج  من المنطقة المن

ومـــي فـــي نفـــل الووـــ  منطقـــة محجـــورال علـــى معظـــ  اللائنـــا  الحيـــة الىـــي تعـــيش فـــي البحـــ  
 والن  و  ن مت  اللائنا  تمو  إ ا دخلى ا ب بب اخىسف ال غط ا دمو ذ  ي اهه

فــإن مــتا النظـا  البــدي  وــد جعلــه ار تعـالى لحفــظ اللىــل المائيـة الملىقيــة مــن  ن يف ــد : وبعـد
بع  ا خصائو البعي امخ و ليبقى  ل  ا خىسف رحمة للناس ودائ  اللائنا هوإ ا لان  العـين 
المجــ دال   ت ــىطي   ن تــ ى مــتا الحــاجز الــتذ يحفــظ ار تعــالى بــه منطقــة المصــبو فــإن ا ومــار 

عية اليو  ود  ودتنا بصورال بام الو تبين لنا حدود مت  اللىل المائية الـاسفو الىـي تـزداد وبـوحاه  الصنا
]وبـــال    مـــن  ن المـــاء هللمـــا ا داد الفـــارق فـــي حـــ ارال المـــاء ومـــا يحملـــه مـــن مـــواده )انظـــ  الشـــلل(

تفــ ض  العــتا يمىــزر مــ  مــاء البحــ  فــإن منــاك حــدوداه علــى ب فــي منطقــة ا مىــزار المحــدودالو الىــي
ويــوداه علــى مــا يــدخل ا  و يخــ ر من اهومــتا الوبــف ينطبــن تمامــاه علــى نظــا  المصــبهويوجد اليــو  
اخــىسف حــول الىع يــف ا دادــي ل ــتا المصــطلحو وللــن العلــ  الحــديي   بــ  وجــود حــدود علــى 

 فـي -بعد نزول القـ هن اللـ ي –فانظ  ليف حار  العقول اللبي ال عدال و ون هب في منطقة ا مىزار[
﴿ووــل الحمــد ر : ف ــ  الــدوائن وا دــ ارو وليــف جــاء العلــ  مبينــاه لىلــ  ا دــ ارو وبــدق ار القائــل

ــه فىع فون ــا  : [هوانظــ  ليــف ادــىق  المعنــى بعــد  ن لــان ولقاههوــال تعــالى13: ]النمــل دــي يل  هيات
: ]ص ﴿ولـىعلمن نبـأ  بعـد حـين : [ه ووـال تعـالى88: ]ا نعـا  ﴿للل نبـأ م ـىق  ودـوف تعلمـون 

[هفمــن  خبــ  النبــي ا مــي فــي ا مــة ا ميــة فــي البيئــة الصــح اوية حيــي   وجــود لن ــ  و  لمصــبه 66
عــتا فــ ا و مــالح  جــارو وبين مــا : عــن مــت  ا دــ ار الدويقــة عــن اللىــل المائيــة المخىلفــة الى ليــب

بيئـا  المائيـة مـو الملـان المحجـور للائنـا  حيـة تعـيش فـي مـت  ال: ب  خاه وحجـ اه محجـوراههوالَحْج 
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الاسف؟!هول  ادىغ ق امن ان من الزمن؟ ولـ  ادـىخد  مـن ام   الدويقـة وا ج ـزال الحدياـة حىـى 
تملــن مــن الوبــول إلــى مــت  الحقــائن الىــي جــ   علــى ل ــان النبــي ا مــي وبــل  لــف و ربعمائــة عــا  

ن لـ  يلـن مـن عنـد بأوجز تعبي  و وبح بيان؟من  يـن جـاء مـتا العلـ  لمحمـد عليـه الصـسال وال ـس  إ
 التذ  حاط بلل شيء علماهه

 وبف الحاجز بين البح ين -2
﴿م ر البح ين يلىقيانب بين مـا بـ  و   يبغيـانب فبـأذ ه ء ربلمـا تلـتبانب يخـ ر : وال تعالى

: النمـل] ﴿وجعـل بـين البحـ ين حـاجزاه : [هووال تعالى22-11: ]ال حمن من ما اللملم والم جان 
 و ووال المف  ين [هالمعاني اللغوية81

دمي البحـ  بحـ اه  دـىبحار  ومـو : )الباء والحاء وال اءه وال الخليل: وال ابن فارس: البح ين
ووــــال هويقــــال للمــــاء إ ا  لــــظ بعــــد عتوبىــــه ادــــىبح و ومــــاء بحــــ ذ  ذ مــــالح(… انب ــــابه ودــــعىه

: ابــن منظــورووــال هالبحــ  يقــال فــي ا بــل للمــاء المــالح دون العــتا(: )ووــال بع ــ  : ا بــف اني
فإ ا  بلـن البحـ  دل علـى البحـ  المـالحو وإ ا ويـد دل ه)وود  لب على المالح حىى ول في العتا(

ــا  العتبــةهويطلن البحــ  ليــدل علــى  علــى مــا ويــد بــههوالق هن ي ــىعمل لفــظ ا ن ــار للد لــة علــى المي
: ]إب امي  ن ـار ﴿ودخ  لل  الفل  لىج ذ في البح  بأم   ودخ  لل  ا: البح  المالح وال تعالى

يقصــد بــتل   )إنــا ن لــب البحــ  ومعنــا القليــل مــن المــاء( [هولــتل  إ ا  بلــن البحــ  فــي الحــديي32
 البح  المالحه
 إلى  نه   ي ىه وود  مب  لا  المف  ين: مو الحاجز: الب  و
 هوا بف اني وبماله وال الجوم ذ )و بل البغي مجاو ال الحد(: وال ابن منظور: البغي

ــــن الجــــو ذ: الم جــــان ــــم  : وــــال اب )وحلــــى القابــــي  بــــو يعلــــى  ن الم جــــان بــــ ا مــــن اللمل
الم جـــان : ووــال ابـــن م ـــعوده)الم جــان  بـــيي شـــديد البيـــاض(: وروذ عـــن الزجـــار وولـــه لالق ــبان(

الم جـــان الحجـــ  ا حمـــ و ووـــال : )ووـــال  بـــو عبـــدار و بـــو مالـــ : ووـــال  بـــو حيـــانهالخـــ   ا حمـــ 
ووـــال ه نـــه بـــ ا مـــن اللملـــم لالق ـــبان(: لبيـــاضو وحلـــى القابـــي  بـــو يعلـــيحجـــ  شـــديد ا: الزجـــار
)وويل الم جان عظا  اللملم ولبـار  والـه علـي وابـن عبـاس ربـي ار عن مـاو واللملـم بـغار و : الق ببي

: ووـال املودـيهوعن ما  ي اه بالعلل  ن اللملم لبار اللملم والم جان بـغار  ووالـه ال ـحاك ووىـادال(
ووــد رووا  لــ  عــن علــي ومجامــد وابــن عبــاسو هبــغار الــدره والم جــان لبــار (: اللملــم )يخــ ر من ــا

ــم معنــى الىأللــم  ــ  فــي اللمل ــه إن اعىب ــادال العلــلو )و بــن  ن وروذ  ي ــاه عــن ابــن عبــاس ومجامــد ووى
وروذ عــن ابــن هواللمعــانو وفــي الم جــان معنــى المــ ر وا خــىسط فــا وفن لــتل  مــا ويــل  انيــاه في مــا(
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وحابـل مـا دـبن  ن الم جـان نـوع مـن الزينـة يلـون بـألوان ه)الم جان الخـ   ا حمـ (: نه والم عود  
ــ اه وبــغي اهو ومــو حجــ  يلــون لالق ــبانو ووــد يلــون بــغي اه لــاللملم  و  مخىلفــة بي ــاء وحمــ اء ولبي
 الخـ  و ومــو فــي اميــة  يـ  اللملــمو وحــ ف العطــف بين ــا يقى ـي المغــاي اله والم جــان   يوجــد إ  فــي
البحــار المالحــةهوميا إلــى الــنو الق هنــي اللــ ي  لنــ ى دوــائن ا دــ ار الىــي لشــف عن ــا اليــو  علـــ  

﴿م ر البح ين يلىقيانب بين ما بـ  و   يبغيـانب فبـأذ ه ء ربلمـا تلـتبانبيخ ر : وال تعالى: البحار
 [ه22-11: ]ال حمن من ما اللملم والم جان 

 :  المالحةو ودليل  ل تصف اميا  اللقاء بين البحار 
 لقد  بلق  امية البح ينو فدل  ل  على  ن البح ين مالحانه - 

بينــ  اميــة ا خيــ ال  ن البحــ ين يخــ ر من مــا اللملــم والم جــان ووــد تبــين  ن الم جــان    -ا
 يلون إ  في البحار المالحةو فدل  ل  على  ن امية تىحدف عن بح ين مالحينه

للقـــاء بـــين البحـــ  والن ـــ  فـــي دـــورال الف وـــان بينـــ  اميـــة  ن بين مـــا عنــدما  لـــ   منطقـــة ا -ر
﴿ومو التذ م ر البح ين مـتا عـتا فـ ا  : ( الحج  المحجورو وال تعالى2( الب  وو )1): شيئين

[  ما في مت  اميـا  مـن دـورال 33: ]الف وان ومتا ملح  جار وجعل بين ما ب  خاه وحج اه محجوراه 
بــل مــو البــ  و فــدل  لــ  علــى  ن اللقــاء منــا بــين بحــ ين   بــين عــتا الــ حمن فقــد بينــ   ن الفا

 ومالحه ب بب اخىسف ما يحدف عند اللقاء في الحالىينه

فمــن الــتذ لــان يعلــ   ن البحــار المالحــة تىمــايز فيمــا بين ــا ر ــ  اتحادمــا فــي ا وبــاف الىــي 
ـــدرل ا ا بصـــار والحـــواس ـــف تىمـــايز ومـــي- روـــاء-)مالحـــة: ت تلىقـــي مـــ  بع ـــ ا؟   ا   مـــوار( ولي

والمعـ وف  ن الميـا  إ ا اخىلطـ  فـي إنــاء واحـد تجان ـ و فليـف وعوامــل المـزر فـي البحـار لايــ ال 
 من مد وجزر و موار وتيارا  و عابي ؟؟

واميــة تــتل  اللقــاء بــين بحــ ين مــالحين يخىلــف لــل من مــا عــن امخــ و إ  لــو لــان البحــ ان   
ــا بحــ اه وا حــداهو وللــن الىف يــن بين مــا فــي اللفــظ الق هنــي دال علــى يخىلــف  حــدمما عــن امخــ  للان

 اخىسف بين ما م  لون ما مالحينه
و)مــ ر البحــ ين يلىقيــان(  ذ  ن البحــ ين مخىلطــانو وممــا فــي حالــة  مــاا وإيــاا واخــىسط 
وابـــط ااه ومـــتا مـــا لشـــفه العلـــ  مـــن مـــد وجـــزر فـــي البحـــار يجعل ـــا م ـــط بة بألمل ـــا فـــي منـــابن 

لبحار يجعل ا م ط بة بألمل ا في منابن ا لىقاءو للـن البحـار المخىلطـة تخـىلط مـ  ا لىقاءو للن ا
بع  ا بـبطء شـديدهومن ي ـم  مـت  اميـة فقـطو يىصـور  ن امىزاجـاه واخىسبـاه لبيـ اه يحـدف بـين مـت  
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ــة بعــدما ﴿بين ــا بــ  و    البحــار يفقــدما خصائصــ ا المميــزال ب ــاه وللــن العلــي  الخبيــ  يقــ ر فــي امي
 ذ ومــ  حالــة ا خــىسط وا بــط اا مــتا الىــي توجــد فــي البحــار فــإن حــاجزاه يحجــز بين مــا يــان يبغ

يمنــ  لــسه من مــا  ن يطغــى ويىجــاو  حــد ه ومــتا مــا شــامد  امن ــان بعــدما تقــد  فــي علومــه و ج زتــهو 
فقــد وجــد مــاء  الاــاه يخىلــف فــي خصائصــه عــن خصــائو لــل مــن البحــ ينو ويفصــل لــسه مــن البحــ ين 

حين المىمايزين في خصائص ما من حيي الملوحة والح ارالو واللاافةو وا حيـاء المائيـةو ووابليـة المال
 وبان ا ول جينه ووجـد  ن مـتا الحـاجز المـائي مىحـ ك بـين البحـ ين علـى اخـىسف فصـول ال ـنةو 

ط )مــ ر( الــتذ يعنــي  ي ــاه الــتماا واميــاا وا خــىس: ومــتا المعنــى ينــدرر  ي ــاه تحــ  وولــه تعــالى
وا بــط ااه ومــ  وجــود البــ  و فــإن مــاء البحــ ين المىجــاورين يخــىلط بــبطء شــديدو وللــن دون  ن 
يبغي  حد البح ين على امخ ه  ن الب  و منطقة تقلب فيه الميا  العاب ال من بح  إلى هخـ  لىلى ـب 

الـتذ  الميا  المىنقلة من بح  إلى بح  هخـ  بـفا  البحـ  الـتذ دـىدخل إليـهو وتفقـد بـفا  البحـ 
جــاء  منــه وب ــتا يمىنــ  بغيــان بحــ  بخصائصــه علــى البحــ  امخــ  مــ   ن مــا يخىلطــان   نــاء اللقــاء 

ه   انظــ  ليــف جــاء الوبــف ﴿مــ ر البحــ ين يلىقيــانب بين مــا بــ  و   يبغيــان : وبــدق ار القائــل
اء الوبـف الق هني في هيـة دـورال الف وـان مبينـاه خصـائو اللقـاء بـين البحـ  العـتا والبحـ  المـالحو جـ

الدوين  ي اه في هيا  دورال الـ حمن مبينـاه خصـائو اللقـاء بـين البحـ ين المـالحينو فظ ـ  فـي عصـ نا 
 :  اليو  د  تل  الفوارق الدويقة بين الوبفين

 النو النوع الفابل بين ما ما يخ ر من ا

 ( بين ما ب  خاه 1)  
 ( وحج اه محجوراه 2)

عـــــــــــتاا فـــــــــــ ا  
 وملح  جار

البحــ ين ﴿ومــو الــتذ مــ ر 
متا عتا ف ا  ومـتا ملـح 
 جــــار وجعــــل بين مــــا ب  خــــاه 

 وحج اه محجوراه 

يخــــــــ ر من ــــــــا 
اللملــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 والم جان

ـــــــ ر البحـــــــ ين يلىقيـــــــان  البح ين بين ما ب  و ﴿م
بين مــا بــ  و   يبغيــان فبــأذ 
ه ء ربلمـــا تلـــتبان يخـــ ر 

 من ما اللملم والم جان 

اللقــاء بــين بحــ ين عــتا ومــالح يزيــد بشــيء جــدول يبــين الفــ ق فــي الوبــف الق هنــي لمنطقىــي 
)حجــ اه محجــوراه(و ومــتا مــا بينــه الداردــون فيمــا ي ــمى بمصــبا  ا ن ــار :  لــ   القــ هن اللــ ي  ومــو
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الىي تحاط بب  و مائي يفصل ا عـن البحـ  والن ـ و وتعىبـ  منطقـة حجـ  لللائنـا  الحيـة الخابـة ب ـاو 
 لبح  والن  هومنطقة محجورال على اللائنا  الحية الخابة با

وبين  امية  ن البح ين المتلورين في او يخ ر من ما اللملم والم جانو والم جان   يلـون إ  
في البحـار المالحـةو ولـتل    توجـد بـين البحـ ين المـالحين منطقـة )حجـ اه محجـوراه( علـى اللائنـا  

ل اللاي  مـن ا حيـاء البح يـة الحيةو  ن ا خىسف في درجة الملوحة ليل شديداه ليلون مانعاه  نىقا
 من بيئة إلى بيئة  خ ىه

ولقد  مب  لا  المف  ين إلى  ن الحاجز التذ يفصل بين البح ين المتلورين مـو حـاجز مـن 
و يــ  و و لــ  يوبــح عجـــز  لــاب  العلمــاء عــن  ن يحيطـــوا  وــدرال ار   يــ ى لمــا وــال ابـــن الجــو ذ

و  يحيطــــون بشــــيء مــــن علمــــه إ  بمــــا ﴿: القائــــلبىفابــــيل ودوــــائن مــــا  لــــ   القــــ هنه وبــــدق ار 
[ وعنــدما شــاء المـولى  ن ي ــ ذ امن ــان تفابـيل مــت  اميــة لشــف 233: ]دــورال البقــ الو اميـة  شـاء

ل   ودراه من العلو  ا دادوا به علمـاه فـي مـتا المجـالو ومـ  لـل لشـف يى ـح لون ـان حـدود علمـهو 
 وار  عل ه ور در المف  ين التين يقولون بعد لل تف ي 

ووــد  شــلل علــى المف ــ ين الىوفيــن بــين وجــود بــ  و حــاجز مــن بغيــان بحــ  علــى امخــ  وبــين 
وجود حالة اخـىسط بـين البحـ ين ومـو مـا يـدل عليـه لفـظ )مـ ر(  ن مـن وـ ر  ن البحـ ين مخىلطـانو 

ابـط  إلـى  فقد  ممل دور الب  و ووبيفىه في من  البغي بين البح ينو ومن و ر وجود الحاجز المـان 
 تأويل لفظ )م ر( إلى معنى  ي  معنا  ا بلي الدال على ا خىسطه

 الىحقين العلمي

لقد توبل علمـاء البحـار بعـد تقـد  العلـو  فـي مـتا العصـ  إلـى الىشـاف الحـاجز بـين البحـ ين  
 :  لما يلي

ب ـة الىـي مناك ب  و بين البحـ ين يىحـ ك بين مـا ي ـميه علمـاء البحـار )الجب ـة( تشـبي اه لـه بالج
تفصل بين الجب ىينو وب تا يحافظ لل بح  على خصائصه الىي ودرما ار لهو ويلون منادباه لمـا فيـه 

 من لائنا  حية تعيش في تل  البيئةه
ومناك اخىسط بين البح ين ر   وجود متا الب  و للنه اخىسط بطيء يجعل القدر الـتذ يعبـ  

  الـــتذ ينىقـــل إليـــهو دون  ن يـــم   علـــى تلـــ  مـــن بحـــ  إلـــى بحـــ  هخـــ  يىحـــول إلـــى خصـــائو البحـــ
 الخصائوه

 ( علـى 1683مــ 1260الىشف علماء البحار د  اخىسف ت ليب البحار المالحة في عـا  )
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يد البعاة العلمية البح ية امنجليزية في رحلة )تشالنج ( فع ف امن ان  ن الميـا  فـي البحـار تخىلـف 
ةو ودرجــة الحــ ارالو ومقــادي  اللاافــةو و نــواع ا حيــاء فــي ت ليب ــا عــن بع ــ ا مــن حيــي درجــة الملوحــ

المائيةو ولقد لان  مت  ا د ار  م ال رحلة علمية ادىم    س ة  عـوا  ومـي تجـوا فـي جميـ  بحـار 
 العال ه

و وــا  امن ــان مئــا  المحطــا  البح يــة لدرادــة خصــائو البحــار المخىلفــة فقــ ر العلمــاء  ن 
ميـا  البحـار المخىلفـة بع ـ ا عـن بعـيو للـن لمـا ا   تمىـزر ا خىسف في مـت  الخصـائو يفصـل 

البحار وتىجانل ر   تأ ي  ووتي المد والجزر الىـي تحـ ك ميـا  البحـار مـ تين لـل يـو و وتجعـل البحـار 
فــي حالــة  مــاا وإيــااو واخــىسط وابــط ااو إلــى جانــب العوامــل ا خــ ى الىــي تجعــل ميــا  البحــ  

 مىح لة م ط بة على الدوا ؟

 (و فقـد 1102-مــ1381ول م ال يظ   الجواا على بـفحا  اللىـب العلميـة فـي عـا  )و 
 دــف   الدرادــا  الوادــعة لخصــائو البحــار عــن وجــود خــواص مائيــة تفصــل بــين البحــار الملىقيــةو 
وتحافظ على الخصائو المميزال للل بح  من حيـي اللاافـة والملوحـةو وا حيـاء المائيـةو والحـ ارالو 

ول ــجين فــي المــاءو ويلــون ا خــىسط بــين مــاء البحــار عبــ  مــت  الحــواجز بط يقــة ووابليــة  وبــان ا 
بطيئــةو يىحــول مع ــا المــاء الــتذ يعبــ  الحــاجز إلــى خصــائو البحــ  الــتذ دخــل فيههوملــتا يحــدف 
ا خـىسط بـين البحـار المالحـةو مـ  محافظـة لـل بحـ  علـى خصائصـه وحـدود  المحـددال بوجـود تلــ  

بحـارهو خي اه تملـن امن ـان مـن تصـوي  مـت  الحـواجز المىح لـة المىع جـة بـين الحواجز المائية بين ال
 البحار المالحة عن ب ين تقنية خابة بالىصوي  الح ارذ بوادطة ا ومار الصناعيةه

 :  ما يلي وود جاء في بحي الظوام  البح ية
بعـي اللىـل المائيـة  إن ميا  البحار بال    من  ن ا تبدو مىجان ة إ   ن مناك ف ووـاه لبيـ ال بـين

 في بعي منابن البحار العالميةه

وتىحــ ك مــت  اللىــل علــى شــلل وحــدا  مىف وــة تفصــل ا عــن بع ــ ا الــبعي حــدود وابــحة 
 وتحىفظ بخواب ا ر   تح ل ا إلى م افا  بعيدال دون  ن تمىزر م  بع  اه

ول ــا فــي ( حــدود ميــا  البحــ  ا بــيي المىودــط ال ــاخنة والمالحــةو عنــد دخ3ويبــين )الشــلل
المحيط ا بل ي  ذ الميا  الباردال وا ول ملوحة من اهلما توجد ماـل مـت  الحـدود بـين ميـا  البحـ  

( يوبـــح ا نـــواع المخىلفـــة لللىـــل المائيـــة فـــي المحيطـــا  0و)الشـــللها حمـــ  وميـــا  خلـــيج عـــدن
لعال هومنـاك العالمية والحدود الموجودال بين اهلمـا يوبـح لىـل الميـا  ال ـطحية المخىلفـة فـي بحـار ا

نقطة م مة  خ ى ومي الف ق الدوين بين نوعي الحاجز لما ب   بالدرادا  العلمية الحدياة ووبـف 
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وبـفاه دويقــاهه إ    توجــد بـين اللىــل المائيــة فـي البحــار منطقــة محـدودال لىلــ  الىــي توجـد فــي منطقــة 
البحــارو و ن   نجــد المصــبهومن الم ــ  جــداه  ن نجــد  لــ اه للملــم والم جــان فــي مــت  المنطقــة مــن 

مال  ل  عند بحي )الىقاء الميـا  العتبـة مـ  الميـا  المالحـة(و ويـدل  لـ  علـى  ن اللملـم والم جـان 
يىلونان في المنابن البح ية النقية و  يىلونان في منابن امىزار الميا  العتبة م  ميـا  البحـ ه وتملـد 

 يـ   -دون ا دـىوائية–ي المنابن المدارية الدرادا  البح ية الحدياة على  ن الم جان يوجد فقط ف
الممطـ ال  و وليلــة المطـ و و  ينمــو فــي منـابن الميــا  العتبـةهومن المــدمش جــداه  ن نـ ى مــتا الىمييــز 
بـــين المنطقىـــين دون الحاجـــة إلـــى فحـــو ميـــا  البحـــار بـــا ج زال الحدياـــة المعقـــدالهوللباحي محمـــد 

لـو  البحـارو فـي جامعـة وطـ  درادـة ميدانيـة فـي خلـيج و ـ  ع–إب امي  ال م ال ا دـىا  بلليـة العلـو  
عمــان الخلــيج الع بــي  لــ  في ــا نىــائج درادــا  ليميائيــة وامــ  ب ــا دــفينة البحــوف )مخىبــ  البحــار( 

-1160–مـــ 1018-1010الىابعــة لجامعــة وطــ و فــي الخلــيج الع بــي وخلــيج عمــان فــي الفىــ ال )
با روــا  والح ــابا  وال دــوما  والىحليــل   ( وت ــمن البحــي مقارنــة واوعيــة بــين الخليجــين1168

الليميائيو وبين اخـىسف خـواص لـل من مـا عـن امخـ  مـن الناحيـة الليميائيـة والنباتـا  ال ـائدال فـي  
لـــل من مـــاه ووبـــح البحـــي وجـــود منطقـــة بـــين الخليجـــين ت ـــمى فـــي علـــو  البحـــار )منطقـــة الميـــا  

 )منطقة الب  و(ه Mixed-Water Areaالمخىلطة( 
النىائج  ن عمود الماء في مت  المنطقة يىلون من ببقىين من الميا و إحـدامما دـطحية وبين  

 بل ا من خليج عمانو وا خ ى دفلية  بل ا من الخلـيج الع بـيه  مـا فـي المنـابن البعيـدال والىـي   
( بين الخليجين فإن عمود الماء يىلون من ببقـة واحـدال Mixingيصل إليه تأ ي  عملية ا خىسط )

ىجان ــة ولـــيل مـــن ببقىينهو لـــد  النىــائج  نـــه بـــ    مـــتا ا خـــىسط )فــي المنـــابن الىـــي ب ـــا ميـــا  م
مخىلطة(و وتواجد نوعين من الميا  فوق بع  ما البعي فإن حاجزاه  ابىـاه لـه ادـىق ار الجا بيـة وووت ـا 

(Gravitational Stability يقــ  بـــين ببقىــي الميـــا و ويمنـــ  مزج مــا  و تجان ـــ ما حيـــي )
(و و وبــح  النىــائج  ن Heterogeneous Mixtureىلــون بــتل  مخلــوط  يــ  مىجــانل )ي

مىــ ( إ ا لــان اخــىسط ميــا  الخليجــين ر دــياه 31إلــى11مــتا الحــاجز إمــا  ن يلــون فــي ا عمــاق )مــن 
 ذ  ن  حــدمما فــوق امخــ و وإمــا  ن يلــون مــتا الحــاجز علــى ال ــطح إ ا تجــاو   الميــا  ال ــطحية 

 (ه8و8و3رو  ): )انظ  ا شلال للل من الخليجينه

  وجه امعجا  في اميا  ال ابقة
 :  مما دبن يىبين

 ن العلمــاء الداردــين لمنــابن اللقــاء بــين ا ن ــار والبحــار )منــابن المصــبا ( الىشــفوا  ن مــاء 
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الن   والبح  في منطقة اللقاء بين ما في حالة  ماا وإياا واخىسط وابـط ااو ويفصـل بين مـا مـاء 
الــتذ يعىبــ  حجــ اه علــى اللائنــا  الحيــة الىــي فيــه محجــوراه علــى اللائنــا  الخابــة بالبحــار المصــب 

 وا ن ارو و ن ماء المصب محاط بب  و مائي يفصل بين البح  والن  ه

ــة عــا  علــى ل ــان نبــي  مــي عــا  فــي  رض  و لــ  مــا وــ ر  القــ هن اللــ ي  وبــل  لــف و ربعمائ
﴿ومـو الـتذ مـ ر البحـ ين مـتا عـتا فـ ا  ومـتا : عـالىبح اوية ليل في ـا ن ـ  و  مصـبو وـال ت

في  منه مـن  بحـاف وه     هف ل تي   ل دول ارملح  جار وجعل بين ا ب  خاه وحج اه محجورا 
ودرادـا  مــا تي ــ  للعلمــاء الــتين الىشــفوا تلـ  ا دــ ار بالبحــي والدرادــة؟؟والواو   ن الــتذ تي ــ  

﴿وــل  نزلــه الــتذ : النبــأ مــن العلــي  الخبيــ  الــتذ  نــزل عليــه لبــ  مــن  لــ  فقــد جــاء    ل دــول ار
[هولقـد دل الوبـف الىـاريخي فـي  ول 8: ]دـورال الف وـانو اميـة يعل  ال   في ال ـماوا  وا رض 

البحي عن تطور علو  البحار على عد  وجود  ية معلوما  علمية في متا الموبوع وبـل  ربعـة عشـ  
هلمــا  ن علــو  البحــار لــ  تىقــد  إ  فــي اللــ ي  علــى ردــول ار و نــاه مــن الزمــان عنــد نــزول القــ هن

ــ  مــن القــ ن العشــ ينه ووبــل  لــ  لــان البحــ  مج ــو ه  القــ نين ا خيــ ين وخابــة فــي النصــف ا خي
مخيفــاه تلاــ  عنــه ا دــابي  والخ افــا و ولــل مــا ي ــى  بــه رالبــو  مــو ال ــسمةو وا مىــداء إلــى الط يــن 

طويلــــةو ومــــا عــــ ف امن ــــان  ن البحــــار المالحــــة بحــــار مخىلفــــة إ  فــــي الصــــحيح   نــــاء رحست ــــ  ال
ا ربعينـا  مــن مــتا القــ نو بعـد  ن  وــا  الداردــون ه ف المحطــا  البح يـة لىحليــل عينــا  مــن ميــا  
البحارو ووادـوا فـي لـل من ـا الفـ وق فـي درجـا  الحـ ارالو ون ـبة الملوحـةو ومقـدار اللاافـةو ومقـدار 

ــت   ن البحــار مىنوعــةهوما عــ ف  وبــان ا ول ــجين فــي  ــا  البحــار فــي لــل المحطــا  فــأدرلوا بعدئ مي
امن ان البـ  و الـتذ يفصـل بـين البحـار المالحـةو إ  بعـد  ن  وـا  محطـا  الدرادـة البح يـة المشـار 
إلي ــاو وبعــد  ن و ــى ووىــاه بــويسه فــي تىبــ  وجــود مــت  البــ ا و المىع جــة المىح لــةه الىــي تىغيــ  فــي 

غ افــي بىغيــ  فصــول العا هومــا عــ ف امن ــان  ن مــاءذ البحــ ين منفصــسن عــن بع ــ ما مووع ــا الج
بالحاجز المائيو ومخىلطان في نفل الوو  إ  بعد  ن علف يدرس بأج زته ودفنه ح لة الميـا  فـي 
منابن ا لىقاء بين البحارو ووا  بىحليـل تلـ  اللىـل المائيـة فـي تلـ  المنابنهومـا وـ ر امن ـان مـت  

عدال على لل البحار الىي تلىقي إ  بعد ادىقصـاء وم ـح علمـي وادـ  ل ـت  الظـام ال الىـي تحـدف القا
تلــ  المحطــا  البح يــةو و ج ــزال تحليــل لىــل الميــا و   بــين لــل بح ينهف ــل لــان يملــ  ردــول ار

والقدرال على تىب  ح لة اللىل المائيـة المىنوعـة؟هومل وـا  بعمليـة م ـح شـاملةو ومـو الـتذ لـ  ي لـب 
البحـــ  وـــطو وعـــا  فـــي  مـــن لانـــ  ا دـــابي  مـــي الغالبـــة علـــى تفليـــ  امن ـــان وخابـــة فـــي ميـــدان 

﴿دـن ي   هياتنـا فـي امفـاق وفـي  نف ـ   حىـى يىبـين ل ـ   نـه الحـن  ولـ  : البحار؟؟وبدق ار القائل
 متا وار تعالى  عل ه [ه33: ]دورال فصل و امية يلف ب ب   نه على لل شيء ش يد 



(16) 

  الم اج 
 : لق هن الل ي ا

 ط دار الفل  بي و ه: ط دار إحياء الى اف الع بي بي و ه جام  البيان: الجام   حلا  الق هن
 ط دار الفل  بي و ه الفخ  ال ا ذ ط دار إحياء الى اف الع بي بي و ه: روق المعاني لآللودي

 ط دار المع فة بي و ه : ط دار الفل  بي و ه فىح القدي  للشولاني: البح  المحيط  بي حيان
 ط دار المع فة بي و ه : ال ياضهاللشاف للزمخش ذ:  بواء البيان للشنقيطي

 ط الملىب امدسمي بي و ه:  اد الم ي : للبقاعي: نظ  الدرر
 ط دار إحياء الى اف الع بي بي و ه : تف ي   بي ال عود
 ط دار اللىب العلمية بي و ه : تف ي  ابن لاي 

 بنطاوذ جوم ذه : الجوام : الىفادي مجموعة 
 م ند  حمد

 تحفة ا حو ذ
 دنن  بي داود
 دنن الى متذ
 دنن ابن ماجة
 دنن الدارمي
 هدنن الن ائي

 هالمف دا  لألبف اني
 ط دار الفل  للنش  والىو ي ه : ط دار بادر بي و ه تار الع وس: ل ان الع ا

 مص ه  –ط ملىبة ومطبعة الحلبي : القام الهمقاييل اللغة: الصحاق للجوم ذ
 :  ا عس  للزرللي

 للزندانيه: بحي  وجه امعجا  في ملىقى البح ين
 للزندانيه : بحي  وجه امعجا  في اللقاء بين البح  والن  

 لمحمد إب امي  ال م اله: بحي م ر البح ين يلىقيان
 للزندانيو ده راره: بحي الظوام  البح ية

  



(11) 

 الف  س
 3 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه منطقة المصب والحواجز بين البحار

 3 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه المقـــدمة
 8 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  د ار المصب والحاجز بين الن   والبح  -1
 11هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وبف الحاجز بين البح ين -2

 18ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  وجه امعجا  في اميا  ال ابقة
 16هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الم اج 
 11هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الف  س

 


