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البراكين
بأنه عبارة عن ثقب ف القشرة األرضية يرافقه خروج مواد من  (Volcano يعرف البركان (باإلنجليزية: 
باطن األرض إل سطحها وتُعرف هذه المواد بالصهارة (باإلنجليزية: Magma) وه تشتمل عل شظايا
الصخور، والرماد، والغازات الساخنة وغيرها، وتعد البراكين إحدى الظواهر المهمة الت ساهمت بتشيل
نظام كوكب األرض والقشرة األرضية، فه كذلك يمن أن تحدث عل سطح الواكب األخرى، وتندلع
البراكين عل األرض بشل مستمر حيث يثور ما يقارب مئة بركان خالل العام الواحد، ويون منها إثنا
توجد عل ونات التالعديد من م ندلعاً خالل وقت واحد، ويؤثر حدوث البراكين علعشر واحداً م

األرض كالمياه والغالف الجوي والقشرة األرضية.[1][2][3]

تم االستفادة من البراكين ف عدة مجاالت، فعل الصعيد االقتصادي أصبح باإلمان استغالل الحرارة
البركانية الامنة داخل األرض لتوليد الطاقة الحرارية، وتُعتبر الواليات المتحدة األمريية من أكثر الدول
تفعيال لمجال إنتاج الطاقة الحرارية من طاقة البراكين، كما وتُعتبر مصدراً هاماً إلنتاج العديد من المعادن
والخامات المتنوعة كالذهب والفضة، والرصاص، والزنك، والنحاس، أما من الناحية الطبيعية فتُساعد
البراكين عل جعل األرض والتربة أكثر خصوبة بحيث يمن االستفادة من زراعتها بأنواع مختلفة من

#.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.83.D9.8A.D9.86
#.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.83.D9.8A.D9.86
#.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.83.D9.8A.D9.86
#.D8.B7.D8.B1.D9.8A.D9.82.D8.A9-.D8.AA.D9.83.D9.88.D9.86-.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.83.D9.8A.D9.86
#.D8.B7.D8.B1.D9.8A.D9.82.D8.A9-.D8.AA.D9.83.D9.88.D9.86-.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.83.D9.8A.D9.86
#.D8.B7.D8.B1.D9.8A.D9.82.D8.A9-.D8.AA.D9.83.D9.88.D9.86-.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.83.D9.8A.D9.86
#.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.AC.D8.B2.D8.A7.D8.A1-.D8.A7.D9.84.D8.B1.D8.A6.D9.8A.D8.B3.D9.8A.D8.A9-.D9.84.D9.84.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.83.D9.8A.D9.86
#.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.AC.D8.B2.D8.A7.D8.A1-.D8.A7.D9.84.D8.B1.D8.A6.D9.8A.D8.B3.D9.8A.D8.A9-.D9.84.D9.84.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.83.D9.8A.D9.86
#.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.AC.D8.B2.D8.A7.D8.A1-.D8.A7.D9.84.D8.B1.D8.A6.D9.8A.D8.B3.D9.8A.D8.A9-.D9.84.D9.84.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.83.D9.8A.D9.86
#.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.83.D9.8A.D9.86-.D8.AD.D8.B3.D8.A8-.D8.A7.D9.84.D8.B4.D9.83.D9.84
#.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.83.D9.8A.D9.86-.D8.AD.D8.B3.D8.A8-.D8.A7.D9.84.D8.B4.D9.83.D9.84
#.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.83.D9.8A.D9.86-.D8.AD.D8.B3.D8.A8-.D8.A7.D9.84.D8.B4.D9.83.D9.84
#.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B1.D9.83.D8.A8.D8.A9
#.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B1.D9.83.D8.A8.D8.A9
#.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B1.D9.83.D8.A8.D8.A9
#.D8.A7.D9.84.D8.AF.D8.B1.D8.B9.D9.8A.D9.91.D8.A9
#.D8.A7.D9.84.D8.AF.D8.B1.D8.B9.D9.8A.D9.91.D8.A9
#.D8.A7.D9.84.D8.AF.D8.B1.D8.B9.D9.8A.D9.91.D8.A9
#.D9.85.D8.AC.D9.85.D8.B9.D8.A7.D8.AA-.D9.83.D8.A7.D9.84.D8.AF.D9.8A.D8.B1.D8.A7-.D8.B1.D9.8A.D9.88.D9.84.D9.8A.D8.AA
#.D9.85.D8.AC.D9.85.D8.B9.D8.A7.D8.AA-.D9.83.D8.A7.D9.84.D8.AF.D9.8A.D8.B1.D8.A7-.D8.B1.D9.8A.D9.88.D9.84.D9.8A.D8.AA
#.D9.85.D8.AC.D9.85.D8.B9.D8.A7.D8.AA-.D9.83.D8.A7.D9.84.D8.AF.D9.8A.D8.B1.D8.A7-.D8.B1.D9.8A.D9.88.D9.84.D9.8A.D8.AA
#.D8.A7.D9.84.D8.AD.D9.82.D9.88.D9.84-.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B1.D9.83.D8.A7.D9.86.D9.8A.D8.A9
#.D8.A7.D9.84.D8.AD.D9.82.D9.88.D9.84-.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B1.D9.83.D8.A7.D9.86.D9.8A.D8.A9
#.D8.A7.D9.84.D8.AD.D9.82.D9.88.D9.84-.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B1.D9.83.D8.A7.D9.86.D9.8A.D8.A9
#.D8.A8.D8.A7.D8.B2.D9.84.D8.AA-.D8.A7.D9.84.D9.81.D9.8A.D8.B6.D8.A7.D9.86
#.D8.A8.D8.A7.D8.B2.D9.84.D8.AA-.D8.A7.D9.84.D9.81.D9.8A.D8.B6.D8.A7.D9.86
#.D8.A8.D8.A7.D8.B2.D9.84.D8.AA-.D8.A7.D9.84.D9.81.D9.8A.D8.B6.D8.A7.D9.86
#.D8.B3.D9.84.D8.A7.D8.B3.D9.84-.D8.B8.D9.87.D8.B1-.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.AD.D9.8A.D8.B7
#.D8.B3.D9.84.D8.A7.D8.B3.D9.84-.D8.B8.D9.87.D8.B1-.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.AD.D9.8A.D8.B7
#.D8.B3.D9.84.D8.A7.D8.B3.D9.84-.D8.B8.D9.87.D8.B1-.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.AD.D9.8A.D8.B7
#.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.83.D9.8A.D9.86-.D8.AD.D8.B3.D8.A8-.D8.A7.D9.84.D9.86.D8.B4.D8.A7.D8.B7
#.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.83.D9.8A.D9.86-.D8.AD.D8.B3.D8.A8-.D8.A7.D9.84.D9.86.D8.B4.D8.A7.D8.B7
#.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.83.D9.8A.D9.86-.D8.AD.D8.B3.D8.A8-.D8.A7.D9.84.D9.86.D8.B4.D8.A7.D8.B7
#.D8.A3.D9.86.D9.88.D8.A7.D8.B9-.D8.AB.D9.88.D8.B1.D8.A7.D9.86-.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.83.D9.8A.D9.86
#.D8.A3.D9.86.D9.88.D8.A7.D8.B9-.D8.AB.D9.88.D8.B1.D8.A7.D9.86-.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.83.D9.8A.D9.86
#.D8.A3.D9.86.D9.88.D8.A7.D8.B9-.D8.AB.D9.88.D8.B1.D8.A7.D9.86-.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.83.D9.8A.D9.86
#.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.83.D9.8A.D9.86-.D8.AD.D9.88.D9.84-.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.A7.D9.84.D9.85
#.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.83.D9.8A.D9.86-.D8.AD.D9.88.D9.84-.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.A7.D9.84.D9.85
#.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.83.D9.8A.D9.86-.D8.AD.D9.88.D9.84-.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.A7.D9.84.D9.85
#.D9.85.D8.AE.D8.A7.D8.B7.D8.B1-.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.83.D9.8A.D9.86
#.D9.85.D8.AE.D8.A7.D8.B7.D8.B1-.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.83.D9.8A.D9.86
#.D9.85.D8.AE.D8.A7.D8.B7.D8.B1-.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.83.D9.8A.D9.86
#.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.AE.D8.A7.D8.B7.D8.B1-.D8.A7.D9.84.D8.A3.D9.88.D9.84.D9.8A.D8.A9
#.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.AE.D8.A7.D8.B7.D8.B1-.D8.A7.D9.84.D8.A3.D9.88.D9.84.D9.8A.D8.A9
#.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.AE.D8.A7.D8.B7.D8.B1-.D8.A7.D9.84.D8.A3.D9.88.D9.84.D9.8A.D8.A9
#.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.AE.D8.A7.D8.B7.D8.B1-.D8.A7.D9.84.D8.AB.D8.A7.D9.86.D9.88.D9.8A.D8.A9
#.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.AE.D8.A7.D8.B7.D8.B1-.D8.A7.D9.84.D8.AB.D8.A7.D9.86.D9.88.D9.8A.D8.A9
#.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.AE.D8.A7.D8.B7.D8.B1-.D8.A7.D9.84.D8.AB.D8.A7.D9.86.D9.88.D9.8A.D8.A9
#.D9.81.D9.8A.D8.AF.D9.8A.D9.88-.D8.B9.D9.86-.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.83.D9.8A.D9.86
#.D9.81.D9.8A.D8.AF.D9.8A.D9.88-.D8.B9.D9.86-.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.83.D9.8A.D9.86
#.D9.81.D9.8A.D8.AF.D9.8A.D9.88-.D8.B9.D9.86-.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.83.D9.8A.D9.86
#.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B1.D8.A7.D8.AC.D8.B9
#.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B1.D8.A7.D8.AC.D8.B9
#.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B1.D8.A7.D8.AC.D8.B9
https://baytdz.com/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://baytdz.com/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9


النباتات.[3][4]

طريقة تون البراكين
الموجود ف تخفيف حدة الحرارة والضغط الداخل تعمل عل تُعتبر البراكين من الظواهر الطبيعية الت
ون نتيجة النخفاض كثافة الحمم المصهورة فواكب بما فيها األرض، حيث أن البركان يتأعماق ال
باطن األرض بالنسبة إل كثافة ما يحيط بها من صخور ، مما يؤدي إل ارتفاع تلك الصهارة للسطح او
ألعماق تُحددها كثافة الصهارة ووزن الصخور الت تحيط بها، وتُشل فقاعات الغاز الذائب ف الصهارة
ضغطـاًَ كـبيراً عليهـا ممـا يـؤدي إلـ خروجهـا إلـ سـطح األرض وارتفاعهـا لمسافـات عموديـة قـد تـون

كبيرة.[5]

األجزاء الرئيسية للبراكين
[6]:كما يأت ون البراكين من عدة أجزاء وهتت

المخروط: معلَم تفريغ مخروط الشل مون من المواد البركانية، ويتراوح ارتفاعه ما بين
صغير إل كبير جداً.

الفتحة: فتحة ف أعل البركان تسمح بخروج الحمم.
الفوهة: انبعاج عل شل حوض فوق الفتحة.

الاليرا: فوهة منهارة، تحدث عند انسحاب الصهارة إل خزاناتها ف اإلرض.
حجرة الصهارة: خزان تحت أرض يحتوي عل الصهارة.

المدخنة: الممر الذي يصل بين حجرة الصهارة وسطح األرض

البراكين حسب الشل
ف كتابهما براكين  (Lee Siebert) ول سيبرت   (Tom Simkin) ينحسبما أشار العالمان توم سيم
فإن هناك 26 نوع من أنواع البراكين المختلفة، إال أن هذه معظم  (Volcanoes of the World) العالم

 :اآلت ونها،[7] وهل تن جمعها وتصنيفها تحت ستة أنواع رئيسة للبراكين تبعاً لشمهذه األنواع ي
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المركبة
تُعتـبر الـبراكين المركبـة (باإلنجليزيـة: Composite volcanoes) أكثـر أنـواع الـبراكين ارتباطـاً بـالمفهوم
التقليدي الذي يرسمه الناس لشل البراكين، وتتون هذه البراكين نتيجة تراكم العديد من طبقات الحمم
ارتفاعات كبيرة قد تترواح بين مئات إل ركبة إلالبركانية وموادها المختلفة، وتصل قمم البراكين الم
بضعة آالف من األمتار، وقد يثور هذا النوع من البراكين من خالل قمة البركان أو عبر جوانبها مما يؤدي
إل تۇن طبقات متداخلة ومتعددة، وعل الرغم من طبقات البراكين المركبة قد تتشل خالل بضعة آالف
من األعوام إال أنها قد تبق نشطة لمئات اآلالف من السنين، وتتراوح شدة انحدار طبقات البراكين المركبة

بين 30 إل 35 درجة.[8]

الدرعية
تتون البراكين الدرعية نتيجة لخروج الحمم المنصهرة وتراكمها بالقرب من فوهة البركان ومان خروج
الحمم من باطن األرض، ويعود ذلك إل أن المواد المنصهرة الت تخرج من هذا النوع من البراكين تمتاز
بلزوجتها القليلة مما يمنعها من االنحدار ألسفل، وهذا هو السبب ف أن البراكين الدرعية قليلة االنحدار،
أكبر أنواع البراكين الموجودة عل سطح  (Shield  volcanoes وتُعتبر البراكين الدرعية (باإلنجليزية: 
األرض وهـ تمتـاز بثورانهـا قليـل االرتفـاع حيـث أن الحمـم التـ تخـرج منهـا والتـ تُشـل منهـا المـواد
ما نسبته 90 % من إجمال المواد المتدفقة عبر البركان  (lava) المنصهرة السائلة الت تُعرف بالالفا 
هاواي أحد أكثر األمثلة الشائعة عل تصل التفاعات قليلة نسبياً عند ثورانها، وتُعتبر البراكين الموجودة ف

البراكين الدرعية.[9]

مجمعات كالديرا ريوليت
يطلق البعض عل هذا النوع من البراكين بالبراكين العسية، ويعود السبب ف هذه التسمية إل أن هذه
البراكين تثور بعس طريقة ثوران البراكين االعتيادية فه تثور إل الداخل من نفسها، مونة منخفضات
تحدث عل أرض البركان، ويعتبر هذا النوع من البراكين أشد األنواع قوة وتفجيراً فه تقوم بإطالق
كميات من الرماد قد تمتد إل آالف اليلومترات المحيطة بالبركان ومن جهاته األربع، ولم يشهد العالم
الحديث حدوث مثل هذه اإلنفجارات حيث أن العام 83م كان شاهداً عل آخر بركان بهذه القوة والتأثير،
(Yellowstone) ويوجد العديد من األمثلة عل مجمعات كالديرا ريوليت البركانية كبركان يلوستون 

[Rabaul).[10) وبركان رابول   (La  Primavera) وبركان البريمافيرا 

https://baytdz.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86
https://baytdz.com/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%8A
https://baytdz.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86


الحقول البركانية
تُعتبر المجاالت البركانية األحادية (Monogenetic fields) مساحات شاسعة ممتدة من األرض تحتوي
عل مئات أو آالف الفتحات والمنافذ البركانية الت تنشأ بسبب انخفاض تدفق الصهارة من باطن األرض،
وعند ثوران إحدى هذه الفتحات فإن الحمم البركانية الت تخرج منها تتوزع عل مساحة كبيرة وتنتشر
بشل ال يمن تنبؤه فه ال تمش ضمن مسار موجود بشل مسبق عل سطح األرض، ويحتوي العالم
San) و البركانيوجد بها مثل هذه الحقول البركانية كحقل سان فرانسيس العديد من األماكن الت عل
وحقل ميتشواكان‐غواناخواتو  (San  Martín  Tuxtla) وحقل وسان مارتن توكستال   (Francisco

[Michoacan-Guanajuato).[11)

بازلت الفيضان

يعد بازلت الفيضانات أحد أشال التدفق البركان الت يعتقد أنها تحدث نتيجة للحمل الحراري الموجود
ف بعض البقع الساخنة، ويحدث هذا النوع من التدفقات البركانية بشل متقطع وف أماكن مختلفة بحيث
يغط مساحات شاسعة وممتدة، ويعتبر تدفق البازلت أحد أشال الثوران البركان ذات الخطر البير
والبالغ عل البيئة ففضال عل أنها تُعتبر من مصادر تلوث المياه فه كذلك تؤدي إل تلويث الغالف
الجـوي مـن خالل إطالق العديـد مـن الغـازات التـ تنتـج أثنـاء ثـوران الحمـم كغـاز ثـان أكسـيد الـبريت

وبميات ضخمة وكبيرة.[12]

سالسل ظهر المحيط
تنشأ سالسل ظهر المحيط نتيجة ابتعاد الصفائح الت يتون منها قعر المحيط عن بعضها البعض مما
يؤدي إل تدفق الصهارة من باطن األرض لملء الفراغ الذي حصل نتيجة ابتعاد الصفيحتين، وقد تون
الصهارة نفسها سبباً بابتعاد الصفائح عن بعضها البعض عندما تقوم بدفعها لتستطيع الخروج إل سطح
قاع المحيط، وتُعتبر الصخور البركانية البازلتية أكثر المواد الموجودة ف الحمم الت ينتج عنها التالل
المحيطية، ومن هنا فإن صخور البازلت أكثر أنواع الصخور المنشرة عل األرض فه تُشل معظم قيعان
mid-ocean) عرف بتالل وسط المحيططول ما ي المحيطات عبر العالم، وتنتشر هذه الحمم بسماكة عل

ridges) مع وصول القليل منها إل قمة هذه التالل.[13]

https://baytdz.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
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البراكين حسب النشاط
[14]:اآلت ثالثة أنواع، وه تقسم البراكين تبعاً لنشاطها إل

ط فون البركان النششترط أن يال ي  ،(Active  Volcano البراكين النشطة: (باإلنجليزية: 
حالة ثوران فعل ل يصنف تحت هذا النوع، فالبراكين النشطة ه تلك البراكين الت استطاع
العلماء أن يقوموا بتسجيل نشاط بركان لها خالل تاريخ توثيق البراكين، ويوجد عل األرض ما

يقارب 600 بركان نشط، تثور بشل دوري ف فترة تتراوح من 50 إل 60 عاماً.
وهو ذلك النوع من البراكين الذي ال  ،(Extinct  Volcano البراكين الهامدة: (باإلنجليزية: 
،تاريخ أنه قد حدث له ثوران أو نشاط حديث أو حت أية عالمات تُشير إل يحتوي عل
احد البراكين تبعاً لفترة حدوث آخر نشاط بركان انية إطالق اسم بركان هامد علوتختلف إم

فيه.
عرف بالبراكين الخاملة، وهأو ما ي  ،(Dormant Volcano :باإلنجليزية) :البراكين الساكنة
الماض أن هناك نشاطاً بركانياً قد حدث ف أدلة جيولوجية تُشير إل تحتوي عل تلك الت
ولن هذا النشاط البركان حدث قبل فترة تسجيل األنشطة البركانية، ويعتبر هذا النوع خطراً
عل قاطن المناطق المحيطة به، إذ قد يصعب إقناعهم بوجود عالمات تُشير إل انه قد يتجدد

.وساكناً لفترة طويلة من الزمن الجيولوج نشاط البركان الذي كان خامال

أنواع ثوران البراكين
يمن تقسيم البراكين تبعاً لطريقة ثوران الحمم والصهارة منها، وفيما يأت أنواع الثوران الت قد تحدُث

للبراكين:[14]

االنبثاق البركان: (باإلنجليزية: Effusive Eruptions)، ويحدث هذا النوع من الثوران عندما
تون لزوجة الصهارة منخفضة، حيث تتدفق الحمم ف الثوران التدفق من سطح البركان
ان تحتويه منطقة البركان، وقد تخرج الصهارة علأسفل م وتنساب بهدوء مثل السوائل إل
أو أنها قد تخرج لتصل إل ،(curtain of fire) عرف بشبه بجدار يون ما يل مقذوفات لتش
الماء لتُشل تحته ما يعرف بالحمم الوسادية (pillow lavas)، وف حال كان الصهارة محتوية
عل نسبة قليلة من الغازات الذائبة فيها، باإلضافة إل لزوجتها العالية فإن الحمم سوف تستقر

وتتراكم عل فوهة البركان.
ويحدث هذا النوع من الثوران عندما تون  ،(Explosive  Eruptions)  :االنفجار البركان
لزوجة الصهارة عالية وتحتوي عل نسبة عالية من الغازات المذابة بها، فعندما تنفجر فقاعات
هذه الغازات داخل الصهارة فإنها سوف تتحول إل حبيبات صغيرة من الصهارة الساخنة،
ويؤدي انفجارها وتطايرها ف الهواء إل تبريدها لتنزل عل األرض عل شل حبيبات من

https://baytdz.com/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://baytdz.com/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86


الرماد البركان أو عل شل مواد صلبة تُسم بالبيروكالست.

البراكين حول العالم
قارب 1500 بركان فضالالعديد من المناطق المختلفة عبر العالم حيث يوجد منها ما ي تنتشر البراكين ف
ستمرة، وكان العالم شاهداً علل سلسلة مش تتواجد عل قيعان المحيطات والت توجد ف عن تلك الت
ثوران ما يقارب 500 بركان عل مر التاريخ، وتُعتبر منطقة حافة المحيط الهادئ أحد االماكن الت تتركز

فيها العديد من البراكين، وتُعرف هذه المنطقة باسم حزام النار (باإلنجليزية: Ring of Fire)،[15] ويحتوي
185 أي وقت، كما يحتوي عل ن أن يتعرض للثوران فمط ي50 بركان نش 40 إل عل العالم الحال

بركاناً لها آثار كبيرة.[16]

الموجـود فـ (Long Mountain) عـرف بالجبـل الطويـلأو مـا ي (Mauna Loa) عتـبر بركـان مونـا لـواي
جزيرة هاواي أكبر بركان نشط ف العالم، إذ يبلغ ارتفاعه 96.5كم تقريباً وعرضه 46.28كم، وقد ثار هذا
البركان آلخر مرة ف العام 1984م، وذلك بعد سلسلة من الثورانات بلغ عددها تسعة وثالثون منذ العام
1832م، ويشير العلماء إل أن هذا البركان كان يثور مرة واحدة كل ستة أعوام، وظل هذا الوضع قائماً

عل مدار ثالثة آالف عام عبر التاريخ.[17]

مخاطر البراكين
يمن أن يتسبب حدوث البراكين بالعديد من المخاطر والت يمن تقسيمها إل نوعين رئيسيين من

[14]:المخاطر، وهما اآلت

المخاطر األولية
يوجد العديد من المخاطر المباشرة الت قد تترتب عل ثوران البراكين وانفجارها، حيث تُعتبر الحمم
البركانية الت تنتج عن ثوران هذه البراكين خطراً داهماً عل الممتلات بشل خاص، فهذه الحمم تنتشر
بسرعات معتدلة قد تصل إل 64 كم ف الساعة الواحدة مما يجعل هروب ساكن المناطق المجاورة أمراً
ممناً، وتستطيع الحمم البركانية القضاء عل أي شء قد يصادف طريق مرورها وانتشارها، وال يقتصر
(Pyroclastic) عرف بسحابة الحمم البركانيةما يتدفق من صهارة وحمم ساخنة فما ي تأثير البراكين عل
الت تنتج من البراكين تُعتبر خطراً داهماً ومحدقاً عل البشر حيث أنها تتسبب بالحرق واالختناق، فهذه
التيارات تسير بسرعة كبيرة وبشل قد ال يجعل باإلمان تجنُبها، ويعتبر تساقط الرماد البركان واحداً من

https://baytdz.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://baytdz.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://baytdz.com/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%81%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://baytdz.com/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%81%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9


اآلثار المباشرة األخرى الت تترتب ثوران البراكين فهذه الرواسب البركانية يمن أن تُلحق األذى بمناطق
بعيدة عن مان حدوث البركان، كما تُعتبر خطراً محدقاً عل النباتات أو حت الحيوانات الت تأكل تلك
النباتات، بل إن تساقط الرماد البركان قد يسبب عقماً زراعياً لبضعة أعوام بعد حدوثه، وتُعتبر الغازات
السامة الت ترافق ثوران البراكين خطراً آخر عل الائنالت الحية حيث أن هذه الغازات يمن ان تتسب
بالموت من خالل ابتالعها مباشرة أو من خالل النباتات المسممة بفعل هذه الغازات العديدة كغاز كلوريد
وغاز كبريتيد  (HF) وغاز فلوريد الهيدروجين   (CO2) وغاز ثان أكسيد الربون   (HCl) الهيدروجين 

.(H2S) الهيدروجين 

المخاطر الثانوية
 :ن أن يتسبب بها حدوث ثوران للبراكين، ومنها اآلتمي يوجد العديد من المخاطر الثانوية الت

التدفقات الطينية: وه تنشأ عن تلۇث مصادر المياه بالرماد والمواد الناتجة عن البراكين، وقد
تظهر هذه التدفقات من الطين بعد مرور أعوام عل ثوران البركان.

االنهيارات األرضية والجليدية: فحدوث البراكين قد يعمل عل زيادة ارتفاع الجبال البركانية
ورفـدها بميـات إضافيـة مـن المـواد، األمـر الـذي قـد يجعلهـا غيـر مسـتقرة ومغرضـة لحصـول
انهيارات أرضية أو حت جليدية، وليس بالضرورة أن تحدث مثل تلك االنهيارات عند حدوث

ثوران جديد ف البركان، فقد يحدث مثل هذا األمر حت ف حالة عدم ثوران البركان.
الفيضانات: يعتبر خطر حدوث الفيضانات من األخطار الت قد تنتج عن حدوث البراكين
والمائ ات الصرف الصحانسداد شب تُطلقها البراكين قد تعمل عل وثورانها، فالمواد الت
األمر الذي قد يؤدي إل حدوث فيضانات ف المناطق الت تعرضت النسداد ف شبتها المائية
والصحية، كما أن حدوث الراكين ف مناطق جليدية يعمل عل إذابة الجليد ف تلك المناطق
األمر الذي قد يعرضها للغرق، وال تقتصر أضرار البراكين عل حدوث الفيضانات العادية، فهذه
الظاهرة الطبيعية قد تتسب بحدوث ما يعرف بموجات التسونام الت تنتج من خالل تدفق
الحمم البركانية إل البحر، ويعتبر التسونام الذي حدث ف العام 1883م ف مضيق سوندا
أحــد األمثلــة الشاهــدة علــ حجــم الخــراب والخســائر التــ يمــن أن يلحقهــا هــذا األمــر، فهــذا
التسونام الذي تشل نتيجة لثوران بركان كراكاتاو أدى إل مقتل ما يقارب 36400 شخص

منهم من كان يبعد مسافة 200 كم عن مان حدوث البركان.
الزالزل البركانية: تتسبب البراكين بحدوث الزالزل الت تُرافقها أو حت تسبقها، ويعود ذلك
نتيجة لخروج الصهارة من باطن األرض وتدفقها إل داخل البركان، وتتراوح شدة تأثير الزاللزل
البركانية فمنها ذو تأثير بسيط يقتصر عل المناطق الت تحيط بمنطقة البركان، ومنها ما يعد

تأثير كبيراً وبالغاً، حيث يمن أن يؤدي إل حدوث االنهيارات الجليدية واألرضية.
تأثيرات الغالف الجوي: يمن أن يتسبب حدوث البراكين بالعديد من التغييرات الت قد تحدث
للغالف الجوي، ويعود ذلك إل الغازات الت يتم إطالقها ف الهواء بشل قد يتسبب بتبريد

الغالف الجوي وتقليل درجة حرارة الجو.
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فيديو عن البراكين
للتعرف أكثر شاهد الفيديو 
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