الرد علي بعض ادلة قدم االرض مثل
ترسيبات الكهوف
Holy_bible_1

من بعض االدلة التي يستخدمها مؤيدي التطور علي عمر االرض الطويل وخطأ الكتاب المقدس
في قصر عمر االرض والطوفان وهو الترسيبات الجيلوجيه في الكهوف
)Stalagmites (bottom), Stalactites (Top
التي يدعوا انها تترسب في مئات االلوف الي ماليين من السنين وكل ملي يتكون في مئة سنه او
اكثر ,وغيره من المعلومات التي نسمعها
وعندما نجد واحده بطول  01سم تعني انها  01111سنة وبالطبع الكبيرة منها يقولوا عنها انها
من ازمنة سحيقة وبهذا يقدموا ادلة على قدم عمر االرض وخطا الكتاب وايضا ان الطوفان لم
يحدث النه لو حدث لما بقيت هذه الترسيبات البطئية.

وهي تتكون من ماء به احماض يعبر خالل الشقوق حامال معه بعض الترسيبات الكلسية يتركها
وراؤه فيسبب هذا النوع من االشكال

الماء يحمل احماض مثل حمض الكربونيك
Carbonic acid H2CO3
حمض الكاربونيك هذا يتكون من عدة مصادر منها انه يتكون من تحلل المواد العضوية بنسبة
صغيرة .عندما تسقط االمطار علي منطقة غنية بالمواد العضوية المتحللة مثل الغابات المليئة
باوراق الشجر الميته المتراكمة وايضا بعض الحيوانات الصغيرة الميته هذه االمطار تاخذ معها
نسبة صغيرة من حمض الكربونيك وتتحول الي حمضية الي حد ما او اي امطار حمضية بسبب
غبار حمضي او مواد حمضية علي سطح التربة هذه المياه تبدا تتخلل التربة .حمض الكربونيك
هذا يتفاعل مع المواد القاعدية مثل مركبات الكالسيم الصخرية اي الصخور التي بها كالسيوم.

هذه المياه عندما تدخل الي منطقة بها كهوف تبدا تتساقط كنقط هذه النقط تتبخر وتترك خلفها
ترسيبات كالسيوم
Ca(HCO3)(aq)2 → CaCO(s)3 + H2O(l) + CO(aq)2
فكان يقال  011111سنه ليكون بوصه واحده في هذا الكهف .وكانوا يقدموا جداول لالعمار مثل
هذه يخدعوا بها البسطاء مثل هذه القائمة
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والبعض بدا يدرسها لمعرفة التغير في مياه االمطار من مئات األلوف من السنين
ولكن هذا غير صحيح بل بالبديهي ان معدل الترسيب ال بد ان يقل جدا بمرور الوقت والسبب ان
رسبات ،أو بصفة أكبر بفعل
دائما هذه القنوات أن تضيق تدريجيا بفعل المو ّاد اّلتي ترد في ال ّت ّ
يحول الماء وجهته بعد أن تع ّذر عليه المرور عبر القناة ويتبقي كميه
المتغيرات
ّ
ّ
الخارجية عندئذ ّ
قليله جدا تعبر وتسبب ترسيبات سرعتها ضعيفه جدا .بمعني ما يترسب االن هو كل سنه اقل
بكثير من معدل ترسيب السنه الماضيه والسنه الماضيه اقل بكثير من معدل ترسيب السنه السابقه
لها فلو كان حاليا يترسب عشر ملي في السنه فالسنه السابقه كان نصف ملي والسابقه كان ملي
وهكذا فعندما نقيس معدل ترسيب في السنه ال نستطيع ان نستخدمه كمقياس لعمر الترسيبات
بطريقه بسيطه فهذا خطأ
وهذا الدليل مليء بالفرضيات بل هو كله مبني على فرضيات
اوال افتراض ثبات معدل الترسيب وهذا بوضوح غير صحيح والترسيب معدله يقل بمرور الزمن

ثانيا افتراض ثبات المعدل خطأ النه يتاثر بتغيرة كمية حمض الكربونيك الذي يختلط بمياه االمطار
والمياه الجوفية
ثالثا تغير معدل الترسيب بتغير درجة الحرارة الن اتساع الشقوق وكمية المياه المتسربة منها
تتغير بتغير الحرارة والبرودة فقياسها في الشتاء يكون اقل كثير من الصيف
رابعا تتغير معدل الترسيب بكمية مياه االمطار الساقطة التي تتغير من سنة الي اخرى ففي مواسم
وسنين الجفاف يكون التنرسيب اقل بكثير واالمطار في الماضي كانت اكثر
خامسا ايضا يتغير بمنسوب المياه الجوفية
سادسا يتغير بتركيز الكالسيم الذي يتفاعل معه حمض الكربونيك وتركيز االمالح يقل في التربة
الن مياه االمطار باستمرار تحمله وتلقيه في البحار والمحيطات ولهذا بكل تاكيد المعدل االن اقل
من الماضي بكثير
سابعا يتغير المعدل باي شيء يؤثر على مسارات المياه مثل زالزل وهزات ارضية النها تؤثر على
كمية المياه المتسربة وتضيق بعض المسارات
هذه امثلة قليلة جدا من المتغيرات التي تؤثر على معدل الترسيب وتجعل ادعاء انها ثابت ويقيسوا
به السنين في الماضي هو خطأ علمي فادح
واقدم ادلة على ذلك

أحد المناطق بالقرب من داالس التي فيها ترسيبات ويقولوا انها قديمة جدا النها تنموا بمعدل
بطئي .في نفس المنطقه في بيت عمره  01سنة وجد اسفل بدرومه فوق االنابيب هذه
الترسيبات

اذا فهذا ال يتكون في مئات االف السنين كما افترضوا ولكن فقط عشرات السنين
بل وجد في بيت اخر

فهل هذا حدث ايضا في ماليين السنين في بيت عمره  01سنة ؟
ولهذا ذكرت جريدة دالس االتي

اي ما يزيد عن  011عمود من هذه التي تطابق الكهوف تكونت في خالل  01سنه فهي ال
تحتاج ال ماليين وال مئات الوف ولكن فقط سنوات قليله لتتكون .وهي تطابق الترسيبات التي في
الكهوف والفرق فقط ان هذه نعرف نقطة البداية
بل في استراليا  Jenolan Cavesفي نفق صناعه بشريه لمنجم زنك قفل لمدة  01سنة يوجد
به هذا المنظر

هذا منجم في استراليا قفل وبعد  55سنة فتحوه فوجدوا به هذه الترسيبات

لنعرف الحجم يوجد شخصين في الدائرة
االف من هذه االعمده .سرعت ترسيبه االن اجزاء من الملي ولكن بالطبع هذا لم يكن في البدايه
منذ  01سنه فقط.
ايضا نفس الترسيبات وجدت في سد للماء به محوالت للكهرباء بني سنة 0551
جمع عينات منها اين جوبي

حاولوا ان يقولوا انها مختلفة ولكن التحليل اثبت انها متطابقة من نفس مكونات الكالسيوم
الموجوده في الكهوف التي يدعوا انها ماليين السنين
تحليل تم في معمل في كالجري البرتا في كندا
تحليل كيميائي وايضا اشعه مقطعيه

X ray Difractoetry
وصور شهادات هذه التحليالت

ايضا فان نيلسون قام بتحليل عينه من اماكن مختلفة وايضا وجد انها نفس التركيب كالسيميت
وايضا غيرها من المناطق

هو بني في سنة  0511وهذه الصورة في بداية الستينيات اي اربعين سنة
ايضا درس كالرك بايرس  Mr. Clark Byersكهوف سيكويا  Sequoyah Cavernsفي
االباما وقدم دراستين عنهما توضح سرعة النمو وفي اثناء دراسة استمرت عشر سنوات اقام فيها
مقاييس بالستيكية بداية من ابريل 0511م وتابعها لمدة عشر سنوات ووجد معدل النمو هو
تقريبا بوصة في السنة ووجد اطول ما يوجد في الكهوف هو من زمن اقل من الطوفان فأطولها
هو تقريبا  011قدم فيكون عمره  0011سنة .بل وجد حفريا اسفل هذه الترسيبات لحيوانات مع
كائنات بحرية معا وهذا يؤكد ان هذا التشكيل من الطوفان وبدا الترسيب بعد الطوفان

Clark Byers. The Creation of Stalactites and Stalagmites January,
2009
ودراسة اخرى قدمت نفس النتائج
Duane Gish CRSQ, 25(4):161 (1989)

 وجدوا ايضا خفاش مات وترسبت عليه طبقةCarlsbad Caverns, New Mexico بل في
كلسية حتي قبل ان يتحلل وحفظته

فهذا يؤكد ان االمر ليس ماليين السنين ولكن هي عملية سريعة وتثبت ايضا قصر عمر االرض
فكيف يبقى دون تحلل الالف السنين؟ التفسير العلمى المقبول هو سرعة الترسيب .فتحول من
دليل قدم الي دليل حداثة فلو عمر االرض قديم اين الترسيبات التي تشهد لماليين السنين؟
وهذا نص الحد الشهادات
Many caves do have slow stalactite and stalagmite growth rates
today. However there is evidence which suggests that caves were
formed rapidly by sulfuric acid dissolution rather than weaker and
slower carbonic acid. This process would not only have sped up cave
formation but also the growth rates of stalactites and stalagmites.
Read more at http://www.environmentalgraffiti.com/news-biggeststalactites-and-stalagmites-earth?image=3#Y5Vm84JfbaquW5X8.99
وهذا حقيقي فاالختبارات الحديثة وجدت ان معدل الترسيب ليس  1.0ملي كما كان يقال هو من 0
ملي الي  051ملي في السنة وفي البداية يكون اسرع ثم المعدل يقل وبناء عليه وجد ان اكبر
واضخم ترسيب علي وجه األرض ( في البرازيل ويصل الي  11متر وبعده ايرلندا ثم لبنان ) عمره
تقريبا  0111سنة

والذي وجد في المكسيك وطولة  011قدم ودرس معدل ترسيبه ووجد انه  01بوصة فعمره
 0011سنة

Hall of Giants, Carlsbad Caves, New Mexico
In Sequoia Caverns, stalactites protected from tourists from 19771987 grew 10 inches, or 1 inch per year. At this rate they could have
grown 300 ft in just 3600 years.

اذا ترسيبات الكهوف هو في الحقيقة تشهد على قصر عمر االرض وهي بدات بعد الطوفان.

والمجد هلل دائما

