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کمبود فشار و اکسیژن در ارتفاعات   

 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

  کمبود فشار و اکسیژن در ارتفاعات – 005ھای علمی : شگفتی  شگفتی

  مرگ، فشار جوی:

  ی مھربان بھ نام خداوند بخشنده

انسان نیاز مبرم بھ اکسیژن و فشار ھوای مشخصی دارد، ھفتاد و شش سانتی متر مکعب جیوه بر 

  سطح دریا.

  

  

اند: تا ده ھزار پا از سطح دریا نیاز انسان بھ اکسیژن تأمین و فشار ھوا مناسب است  دانشمندان گفتھ

ھایی آفریده است کھ کمبود اکسیژن و کم  اما از ده ھزار تا شانزده ھزار پا خداوند در انسان سیستم

کند. اما از شانزده  ھای بسیار پیچیده آن را جبران می کند. انسان با مکانیزم ا را جبران میفشاری ھو

  ھزار
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کند بنابراین تراکم اکسیژن برای  فیزیولوژیکی بھ درستی کار نمیھای  تا بیست و پنج ھزار پا سیستم

اش احساس درد  رود. انسان در سینھ دھد؟ تپش قلب باال می ھا کافی نیست. چھ اتفاقی روی می بافت

  کند و اگر کند و پس از بیست و پنج ھزار پا فشار بسیار افت پیدا می کند. این درد افزایش پیدا می می

  

  

ھا و  شود تا این کھ انسان در روده انسان اکسیژن را بھ شکل کامل تنفس کند گازھا در جسم وارد می

شود. دردھای ناشی از افت  ھایش دچار دردھای شدید غیرقابل تحمل می راست روده و معده و ریھ

  فشار غیر قابل تحمل است.

  

  

بنابراین در ھواپیماھا اگر سیستم فشار از کار بیفتد باید فرود اضطراری انجام شود حتی اگر در 

  میرند. بیابان یا روی دریا باشد در غیر این صورت مسافران می
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  فرماید: ی مبارک دقت کنید کھ خداوند می اکنون بھ این آیھ

عَُّد فِي السََّماِء﴾﴿ َوَمْن یُِرْد أَْن یُِضلَّھُ یَْجعَْل َصْدَرهُ ضَ    یِّقاً َحَرجاً َكأَنََّما یَصَّ

گرداند چنانكھ گویى بھ زحمت در آسمان باال   ﴿ و ھر كھ را بخواھد گمراه كند دلش را سخت تنگ مى

  رود.﴾ مى

  ]125[انعام: 

  آیا این آیھ از دالیل اعجاز قرآن نیست ؟

  اعجاز قرآنی دلیل بزرگی آفریدگار:

ھواپیما وجود داشتھ است؟ آیا مردم در زمان پیامبر بھ آسمان رفتھ بودند؟ این آیھ آیا در زمان پیامبر 

ھنوز تفسیر نشده بود. اکنون تفسیر شد. یعنی ھواپیماھای امروزی اکنون ھوایشان را ھشت برابر 

کنند تا ھوای آن با ھوای زمین یکی باشد. اگر سیستم کنترل فشار از کار بیفتد باید فرود  پمپ می

  طراریاض
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شود. بعد از بیست و پنج ھزار پا  انجام شود. آیھ بسیار ظریف است. ابتدا فشار در سینھ احساس می

کند گویی بھ سختی بھ آسمان باال  شود و خلقش را تنگ می دردھای غیر قابل تحمل احساس می

  رود. می

  

  

این خدا؟! آیا باید از او روی برگرداند؟! آیا باید از وعده و وعیدش روی گردان بود؟! آیا نباید بھ 

فرمانروایی تمام چیزھا بھ دست او است و او خودش رحمتش امید داشت؟ آیا نباید از عذابش ترسید؟! 

  این قرآن را نازل کرده است.

باشد برای این کھ  آیات ھستی در قرآن کریم بیش از ھزار وسیصد آیھ است کھ یک سوم قرآن می

خداوند را از این طریق بشناسیم. اما بنا بھ حکمت واالیی پیامبر آن را تفسیر نفرموده و برای این 

  کند. ای از اعجاز علمی قرآن را کشف می کند گوشھ ذاشتھ کھ ھر چھ علم بیشتر پیشرفت میدوران گ

   

 


