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  البراكين والمخاطر المتعلقة بها 
والغازات  األبخرةما( مع غالحارة )الما ارةنه مواد الصهالبركان هو ذلك المكان الذي تخرج أو تنبعث م

ويحدث ذلك من خالل فوهات او شقوق  األرضيةمعينة من القشرة  أعماقالمصاحبة لها والتي تنبثق من 
تتراكم المواد  خاللها.من  ارةالتي تسمح بمرور مواد الصه األرضيةوكسور او مناطق ضعف في القشرة 

مختلفة منها التالل  أرضية أشكالحسب نوعها لتشكل  األرضالمنصهرة او تنساب الى الخارج على سطح 
  المخروطية او البراكين الدرعية ...الخ.

 البراكين  اعأنو 
مميزا من النشاط والذي هو نتيجة للزوجة الصهارة. ان اللزوجة تصف  أسلوبايمتلك كل نوع من البراكين        

, والذي يمكن ان  2SiOتحدد لزوجة الصهارة من خالل كل من محتواها من السليكا  للجريان.مقاومة السائل 
صهارة ذات محتوى اعلى من السليكا  وبالتالي،درجة حرارة الصهير.  وأيضا %، 70 إلى 50يتغير من حوالي 

حرارة تعني لزوجة اقل. ان الصهارة اللزجة بشكل كبير تثور بشكل عنيف  أكثربينما صهارة  لزوجة اعلى،يعني 
 البراكين وخصائصها. أنواع( يمثل 1) جدول .التدفق إلىلزوجة  األقلوعلى العكس تميل الصهارة 

 البراكين أنواع (1جدول )

 الشكل نوع البركان
محتوى الصهارة 

 من السليكا
 مثال نوع االنفجار نوع الصخر اللزوجة

 بركان درعي
قوس معتدل مع انحدار بسيط. 

 بني من تدفقات الحمم
 ماونا لوا, هاواي تدفقات الحمم بازلت واطئة واطئ

بركان مركب 
 او متطبق

شكل المخروط جوانب حادة 
من تعاقب لتدفقات الميل. بني 

الحمم ورواسب المقذوفات 
 البركانية

 اندسايت متوسط متوسط
تدفقات الحمم 
 ونشاط انفجاري

جبل فوجي, 
 اليابان

 رايواليت عالي عالي شكل القبة قبة بركانية
انفجاري بشكل 

 كبير
جبل السن, 

 امريكا

 مخروط جمر
شكل المخروط, جوانب حادة 

 الميل,
 بازلت واطئ واطئ

انقذاف التفرا 
 )غالبا رماد(

سبرينغ فيل, 
 امريكا
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 Shield volcanoesالبراكين الدرعية 
في  وأيضاوهي شائعة في جزر هاواي  األخرى، األنواعمن بين  األضخمتعتبر البراكين الدرعية هي       

 معتدل،(. والبراكين الدرعية تكون على شكل قوس او درع 1وبعض الجزر في المحيط الهندي شكل ) آيسالندا
ت غير انفجارية ناتجة عن محتوى السليكا الواطئ . تتميز بثورااألرضعلى سطح  األطولوهي من بين الجبال 

على جوانب  األسفل%( في الصهارة. عندما يثور بركان درعي تميل الحمم لتتدفق نحو 50نسبيا )حوالي 
 األغلبلصخر الشائع الذي شكلته صهارة البراكين الدرعية هو البازلت والذي يتركب على البركان. ان نوع ا

ولكن  ،كثيرة من الحمممن فلدسبار ومعادن فيرومغنيسية. تبنى البراكين الدرعية بشكل كامل تقريبا من تدفقات 
 Pyroclasticبحطام المقذوفات البركانية  أيضاويشار لها  Tephraان تنتج الكثير من التفرا  أيضايمكن 

debris  الحطام البركاني الذي يقذف من البركان. حبيبات الحطام تمتد من رماد  أنواعوهي تتضمن جميع
ملم. تراكم التفرا  64من  أكبرملم الى كتل او قنابل بقطر  32الى  4ملم الى جمر بقطر من  2بقطر اقل من 

نية. ان رواسب المقذوفات البركانية قد تتماسك لتكون صخور مقذوفات بركانية. يشكل حطام المقذوفات البركا
 . هذا التغير يعود الى لزوجة الحمم المنسابة.األجنحةان ميل البركان الدرعي معتدل جدا قرب القمة ويزداد على 

 Composite volcanoesالبراكين المركبة 
(. وهي متميزة بصهارة ذات محتوى 1)شكل روطها الجميل ان البراكين المركبة معروفة بشكل مخ         

لزوجة من صهارة البراكين الدرعية. ان نوع الصخر الشائع  أكثر%( والتي تكون 60سليكا متوسط )حوالي 
من فلدسبار غني بالصودا  األغلبعلى  االندسايت المؤلفالذي شكلته صهارة البراكين المركبة هو صخر 

فيرومغنيسية مع كميات صغيرة من الكوارتز. تتميز البراكين المركبة بخليط من النشاط والكلس ومعادن 
 Stratovolcanoesعلى هذه البراكين بالبراكين المتطبقة  أيضااالنفجاري وتدفق الحمم. وكنتيجة لذلك يطلق 

اكين مسؤولة عن معظم وهي مركبة من طبقات متعاقبة من حطام المقذوفات البركانية وتدفق الحمم. ان هذه البر 
 المخاطر البركانية التي سببت الموت والدمار خالل التاريخ.
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 Cinder conesمخاريط الجمر 

من رماد بركاني وقنابل بركانية. هذه القنابل تتكون من  األغلبهي براكين صغيرة متكونة من التفرا, على 
قطرات لحمم منبثقة تدور في الهواء لتأخذ شكل مدور مع نهايات مدببة. ان مخاريط الجمر تكون دائما موجودة 

 (.1او على طول صدوع اعتيادية شكل ) أكبرعلى سفوح براكين 

 

 أنواع البراكين( 1شكل )

 Volcanic domesالقباب البركانية 
%(. ان نوع الصخر الشائع 70تتميز القباب البركانية بصهارة لزجة مع محتوى سليكا عالي )حوالي 

من فلدسبار غني بالصوديوم والبوتاسيوم  األغلبالناتج عن هذه الصهارة هو صخر الرايواليت المتركب على 
انفجاري جاعال  األغلبنشاط القباب البركانية هو على  ان وكوارتز وكميات ثانوية من معادن فيرومغنيسية.

 تلك البراكين خطرة جدا. 
 Volcanic activityالنشاط البركاني 

 أنحاءبركان في جميع  60الى  50. في كل سنة يثور األرضبركان نشط على  1500هناك حوالي         
وسط المحيط. يعيش مئات الماليين من البشر  الى إضافةوتتواجد البراكين على جميع القارات السبع  العالم،

على جوانب البراكين النشطة.  في  وأكثر أكثرومع تزايد النمو السكاني يتواجد البشر  البراكين،بالقرب من 
شخص نتيجة االنفجارات البركانية. لقد لعبت االنفجارات البركانية دورا  100,000القرن الماضي قتل حوالي 

ان االنفجارات البركانية المستمرة على  المثال،حاسما في تغيير بيئة الكوكب وجعلها مالئمة للبشر. على سبيل 
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في النهاية مكان يعيش عليه البشر.  أصبحتبركانية  وأقواسالجزر  أقواستكوين  الى أدىطول نطاق الغوران 
مهما جدا  امرأان ثوران الحمم البركانية يحرر بخار ماء يدخل الى الدورة الهيدرولوجية والذي في المقابل يعتبر 

د تشكلت نتيجة النشاط يعتقد العلماء ان معظم المحيطات ق الحقيقة،الحياة على الكوكب. في  أشكالالى معظم 
يوفر النشاط  والمياه، األرضالى توفير  إضافةالبركاني واصطدام المذنبات خالل التاريخ المبكر للكوكب. 

البركاني الرواسب المعدنية وكذلك التربة الخصبة المالئمة للزراعة. رغم ان االنفجارات البركانية تمثل مخاطر 
 سوف لن تكون ممكنة بدون البراكين. كيدبالتأان الحياة  إال البشر،جدية على 

 النشاط البركاني وتكتونية الصفيح 
ان النشاط البركاني متعلق بشكل مباشر بتكتونية الصفيح ومعظم البراكين النشطة تقع قرب حدود       

منتجة  األخرىتتفاعل مع المواد الصخرية  فإنهاالصفائح. عندما تتمدد او تغطس صفائح الغالف الصخري 
بخار ماء وثاني  األغلبصهارة او صخر مصهور مشتمل على كميات صغيرة من الغازات المذابة )على 

تدعى الحمم. ان ثلثي البراكين  األرضالكربون(. ان الصهارة التي تنبثق من البركان على سطح  أوكسيد
والتي تحيط بالمحيط الهادئ وهي منطقة متطابقة مع نطاق  Ring of Fireالنشطة تقريبا تقع في حلقة النار 

 .ن على حافة الصفيحة الهادئةالغورا
 Volcano originsنشأ البراكين م

تكتونية  أصلالنشاط البركاني متعلقة بشكل مباشر بتكتونية الصفيح. ان فهم  أسبابذكرنا سابقا ان 
الصخور المكونة للبراكين. ان شكل  أنواعالمختلفة للبراكين يساعد في تفسير االختالفات الكيميائية في  األنواع

 البراكين.  أنواعشكل مثالي يظهر عالقة العمليات التي تحدث عند حدود الصفائح مع  ( هو2)

 
 الصفيح وعالقتها بالنشاط البركاني ( مخطط مثالي)موديل( يظهر عمليات تكتونية2شكل )
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ان العملية البركانية التي تحدث عند حواجز وسط المحيط تنتج صخور بازلتية. ان الصخر البازلتي يمتلك  -1
من طبقة االسثينوسفير. تختلط الصهارة البازلتية بشكل  األعلىمحتوى سليكا واطئ نسبيا ويتدفق كصهارة نحو 

الحواجز  أنظمة. عندما تظهر باألساسعدا القشرة المحيطية والتي هي بازلتية  األخرىقليل جدا مع المواد 
 . آيسالنداعلى سبيل المثال  الدرعية،تتشكل البراكين  األرضالمتمددة تلك على 

على سبيل المثال براكين هاواي  الصخري،صفائح الغالف  أسفلتتكون البراكين الدرعية فوق البقع الساخنة  -2
صفيحة الهادئ حيث تنشا الصهارة  أسفلن صفيحة الهادئ. يعتقد مؤخرا وجود بقعة ساخنة التي تقع ضم

 صعودا خالل الصفيحة وتنتج بركان على قاع البحر. هذا البركان قد يصبح جزيرة في النهاية.
انية تتصاحب البراكين المركبة مع الصخور البركانية االندسايتية وانطقة الغوران. تتكون الصخور البرك -3

االندسايتية عند انطقة الغوران حيث الصهارة الصاعدة تختلط مع كل من القشرة القارية والمحيطية مما يؤدي 
 صخور ذات محتوى سليكا متوسط. إنتاج إلى
ان االنفجارات المكونة للكالديرا قد تكون عنيفة وانفجارية بشكل كبير. هذه االنفجارات تميل لتتصاحب مع  -4

اليتية والتي تتكون عندما تتحرك الصهارة صعودا وتمتزج مع القشرة القارية. ان الصخور الصخور الرايو 
 بسبب محتوى السليكا العالي للقشرة  األخرىالرايواليتية تحتوي سليكا اعلى من الصخور البركانية 

 الظواهر البركانية 
المناطق البركانية تشمل الفوهات البركانية  ان الظواهر الجيولوجية التي تتصاحب دائما مع البراكين او

Craters  الكالديرا ,Calderas  المخارج البركانية ,volcanic vents  السخانات ,geysers  والينابيع ,
 . hot springsالساخنة 
 الكالديرا والمخارج البركانية  البركانية،الفوهات 

حيث تتشكل من خالل انفجار  بركانية،المنخفضات الموجودة عادة عند قمم البراكين هي فوهات  ان
 او انهيار الجزء العلوي للمخروط البركاني. قطر هذه الفوهات يبلغ عادة عدة كيلومترات.

ب الكالديرا هي منخفضات دائرية الشكل ضخمة ناجمة عن القذف االنفجاري للصهارة واالنهيار المتعاق
 إلى إضافةكيلومتر او اكثر وتحتوي مخارج بركانية  20للجزء العلوي من المخروط البركاني. قد يبلغ قطرها 

مثل مخارج الغاز والينابيع الحارة. المخارج البركانية هي فتحات تثور من خاللها  األخرى،الظواهر البركانية 
 الحمم البركانية وحطام المقذوفات البركانية. 
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 الينابيع الحارة السخانات و 
السخانات والينابيع الحارة هي ظواهر هيدرولوجية موجودة في بعض المناطق البركانية. ان المياه 
الجوفية التي تكون في تماس مع صخور حارة تصبح ساخنة وقد تتصرف الى السطح كينابيع حارة. في حاالت 

تج تحرير دوري للبخار والمياه الحارة عند السطح انتشار وتسخين ين أنماطنادرة قد يتضمن نظام المياه الجوفية 
والواليات المتحدة  نيوزلندا آيسالندا،بظاهرة تدعى السخان. حقول السخانات المشهورة عالميا موجودة في 

 (.3شكل ) األمريكية

 
 رسم تخطيطي يوضح عمل السخانات (b)سخان في متنزه يولستون الوطني, امريكا  (a)( كيف تعمل السخانات3شكل )

 
 البيئية للبراكين المخاطر 

 وأيضاللنشاط البركاني والتي هي نتائج مباشرة لالنفجار البركاني  األولية التأثيراتتتضمن المخاطر البركانية 
نشاط المقذوفات  الحمم،هي تدفق  األولية التأثيرات. ان األولية التأثيراتتأثيرات ثانوية قد تكون ناتجة عن 

الثانوية فتشمل  التأثيرات أمااالنفجارات الجانبية وتحرر الغاز.  الرماد،تدفق  الرماد،البركانية المتضمن تساقط 
 والحرائق. األرضيةاالنزالقات  الطين،تدفق  الحطام،تدفق 
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 Lava flowتدفق الحمم  .1

السطح.  إلىالنواتج المعروفة للنشاط البركاني. وهي تتكون عندما تصل الصهارة  أكثرهي واحدة من 
انديسايتية  بازلتية،من الصخور البركانية التي تشكلها وهي  أسمائها تأخذان المجاميع الثالث الرئيسية للحمم 

. ان الحمم ببطءا وتتحرك ورايواليتية. ان تدفقات الحمم قد تكون مائعة تماما وتتحرك بسرعة او تكون لزجة نسبي
ودرجات حرارة  أوطئ% سليكا تظهر مدى من السرعة. حمم بازلتية ذات لزوجة 50البازلتية المتركبة تقريبا من 
وتدعى باهوي هوي  الساعة،حركة بسرعة عادة متر او نحو ذلك في  األسرعانفجارية اعلى تكون هي 

(Pahoehoe)  لزوجة تتحرك  واألكثر األبرد(. الحمم البازلتية أ4) شكلولزج عندما تتصلب  أملسولها نسيج
 .ب(4شكل ) (aa)أأ قليلة في اليوم ولها نسيج كتلي بعد ان تتصلب وتدعى  أمتاربمعدل 

 
 )أ( باهوي باهوي. )ب( أأ( الحمم البركانية 4شكل )

 طرق السيطرة على تدفقات الحمم البركانية 
هناك طرق عديدة كالتبريد بالمياه وبناء الجدران قد تم توظيفها لغرض حرف تدفقات الحمم بعيدا عن 

في تقليل الضرر الناتج عن ثوران  أحياناالمناطق السكنية. ان تبريد تدفقات الحمم بالمياه يكتب لها النجاح 
 .1973عام  األيسلنديةمرة في الجزر  ألولوقد طبقت هذه الطريقة  البراكين،
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 Pyroclastic activityنشاط المقذوفات البركانية  .2
الغالف  إلىيصف نشاط المقذوفات البركانية حالة االنفجار البركاني حيث تخرج كميات كبيرة من التفرا 

كميات ضخمة من شظايا صخرية من البركان الجوي. في انفجارات الرماد البركاني او تساقط الرماد تقذف عاليا 
جوانب البركان  أحداالنفجارات الجانبية هي انفجارات من الغاز والرماد من  .الهواء إلى زجاجية وغازوشظايا 

تكون  وأحيانايؤدي الى تدمير جزء من الجبل. ان المادة المقذوفة تنتقل بعيدا عن البركان بسرعة عالية جدا 
او تدفقات    Pyroclastic flowسرعة الصوت. تعد تدفقات المقذوفات البركانيةسرعة المادة المقذوفة تقريبا ب

من اكثر المظاهر المميتة لالنفجارات البركانية. وهي عبارة عن انهيارات من المواد الحارة  Ash flowالرماد 
 ي البركان.على جانب األسفلشظايا زجاجية بركانية وغاز( تتحرك بسرعة عالية جدا نحو  صخر، رماد،جدا )
  Ash fallتساقط الرماد  .3

ان انفجارات الرماد البركاني يمكن ان تغطي مئات او حتى االف الكيلومترات المربعة. وهي تخلف مخاطر 
 عديدة منها:

a) .تدمير النباتات 
b)  زيادة مؤقتة في حامضية المياه. هذه الزيادة في الحامضية  تلوث المياه السطحية بالرواسب مؤدية الى

 تدوم ساعات قليلة بعد توقف االنفجار.
c)   فالحمل المتزايد على السقو  ناجم عن األبنيةتركيبية في  أضرارقد تحدث. 
d) .مخاطر صحية مثل تهيج العين والنظام التنفسي 

 
  Ash flowتدفقات الرماد  .4

كيلومتر بالساعة نحو  100قد تصل درجة حرارة تدفقات الرماد الى مئات الدرجات وتتحرك بسرعة 
 .ركان محرقتا كل شيء بطريقهاالب أسفل

 Poisonous gasesالغازات السامة  .5
الكبريت  أوكسيدالكربون وثاني  أوكسيد وأولالكربون  أوكسيدبعث عدد من الغازات كبخار الماء وثاني ين

% من 90من  أكثرالكربون  أوكسيد وأولوكبريتيد الهيدروجين خالل النشاط البركاني. يشكل بخار الماء 
ان هناك  إالالمناطق السكنية.  إلىالغازات المنبعثة. ان خطر التراكيز السامة للغازات البركانية نادرا ما يصل 

تحذير مسبق  أي. حيث وبدون أفريقياميرون غرب في بحيرة نيوس في الكا 1986استثناء مأساوي حدث سنة 
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 أنسان 1700الكربون قتلت  أوكسيدبشكل رئيسي من ثاني  تتألفبركان خامد غيمة مشبعة بالغاز  أطلق
 .االف من الماشية 3000و

  Debris flows and Mudflowsت الحطام والتدفقات الطينية تدفقا .6
خطورة للنشاط البركاني هي تدفقات الحطام والتدفقات الطينية. ان التمييز  األكثرالثانوية  التأثيراتان 

من  أكثرحيث في تدفقات الحطام يكون  السائد،بين تدفق الحطام وتدفق الطين يعتمد على حجم الحبيبات 
ملم(. ان تدفقات الحطام البركاني هي خليط سريع الحركة من  2% من الحبيبات اخشن من الرمل )50
 سب المتضمنة كتل صخرية ومياه.الروا

 Distribution of volcanoes البراكين توزيع
 وهي: األرضفوق سطح  أماكنتتوزع البراكين النشطة في الوقت الحاضر في ثالثة 

حزام  والتي تشكل حزامًا يحيط بالمحيط الهادي والذي يسمى بحلقة النار او األولىالمنطقة البركانية  .1
 األرضويعتبر هذا الحزام البركاني من اهم المناطق البركانية فوق سطح  أيضا،النار وهو حزام زلزالي 

 انتشارًا. وأكثرها
والمحيط الهندي وشرق  األطلسيالمنطقة البركانية الثانية والتي تشكل حزامًا يمتد على طول المحيط  .2

 المحيط الهادي.
بارة عن براكين متناثرة او على شكل سالسل تتواجد بداخل المحيطات المنطقة البركانية الثالثة فهي ع .3

 والقارات.
يمكن فهم كيفية تكون هذه المناطق البركانية الثالثة اعتمادًا على نظرية تكتونية الصفيح التي تفسر 

فيحة ان الحزام البركاني حول المحيط الهادي ينشأ من جراء غوص او انغمار ص البراكين.ميكانيكية تكون 
داخل طبقة  إلىفعند وصول الصفيحة الغائرة  الشمالية، وأمريكاالجنوبية  أمريكاصفيحة  أسفلالمحيط الهادي 

الذي يؤدي الى تكون فان هذه الطبقة تبدأ باالنصهار التدريجي  كم،( 100االسثينوسفير ولعمق حوالي )
مما يحيط بها من االسثينوسفير وتستمر هكذا  األقلتبعا لكثافتها  األعلىما( التي ترتفع الى غالصهير )الما

لتتدفق  األرضحتى تصل الى الصفيحة القارية العلوية وتخرقها خالل الصدوع وفي النهاية تصل الى سطح 
 خالل فوهة مكونة بركانًا.
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الجنوبية التي تشكل  أمريكاعلى هذا النوع من البراكين هي سلسلة البراكين غربي  األمثلة أشهران من 
تحت صفيحة  األطلسيصفيحة  رانة النار البراكين المتكونة من غو يشمل حزام حلق أيضا االنديز.ال جب

وهنا تبدأ الصفيحة المحيطية الفائضة وتخرقها داخلة  والفلبين،كما هو الحال في مناطق اليابان  أخرى،محيطية 
لسطح الصفيحة المحيطية مكونة بركانًا في المحيط. يكون هذا النوع من البراكين جزيرة في المحيط يطلق عليه 

علمًا بان جزر اليابان والفلبين هي جزر  األعلى،من  لهنظرنا  إذاشكل قوس  يأخذ ألنهاسم جزيرة قوسية 
 قوسية.

طبقة االسثينوسفير  أسفلحراري  نطقة البركانية الثالثة توجد بداخل المحيط واصلها يعود الى مصدرالم
لصفيحة بسبب صعود عمود من صخور الغالف الساخنة بداخل االسثينوسفير الذي يصل للسطح السفلي ل

صخور الغالف الصاعدة قد كونت صهير يطلق عليها اسم البؤرة الساخنة حيث يخرق  المحيطية وحينئذ تكون
ان موقع البؤرة الساخنة يكون  المحيط.الصهير الصفيحة المحيطية ليصل الى السطح العلوي مكونا بركانا بقاع 

انه سوف يكون ثابت ولكن بسبب من تحرك الصفيحة المحيطية فوق البؤرة الساخنة انطالقًا من ظهر المحيط ف
موازية التجاه حركة  بالتكون وبصورةسلة من البراكين المحيطية ترة زمنية معينة وهكذا تبدأ سلبركانا ثانيًا بعد ف

الصفيحة المحيطية وهذا هو الذي يفسر تكون سلسلة من البراكين بداخل المحيط الهادي انطالقا من جزيرة 
 هاواي والتي يعتقد بوجود بؤرة ساخنة تحته.

 Volcanic eruptionsالثورات البركانية 
 ،التي تولدت عميقا داخل األرض بالصعود بسبب أنها اقل كثافة من الصخور  تبدأ الصهارة عموما

 الصلبة المحيطة.
 يقل الضغط ويبدأ الغاز بتكوين طور منفصل. عندما ترتفع الصهارة 
  الضغط.عندما تتكون فقاعة الغاز، سوف يستمر حجمها بالنمو مع نقصان 
  يتمدد بسهولة. عندما تصل  لزوجة واطئة، عندئذ يستطيع الغاز ان ء السائل من الصهارةإذا كان للجز

عادة  إلى سطح األرض، سوف تنفجر فقاعة الغاز بسهولة، ويحدث ثوران غير انفجاري، الصهارة
 .كتدفق للحمم

 القابلية على التمدد بسهولة  لزوجة عالية، سوف لن يكون للغاز إذا كان للجزء السائل من الصهارة
إلى السطح، سوف  اعة الغاز. عندما تصل هذه الصهارةجدا، وبالتالي، سوف يتعاظم الضغط داخل فق
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تمتلك فقاعات الغاز ضغط عالي داخلي، والذي سوف يسبب انفجار عند الوصول إلى ضغط الغالف 
 الجوي. هذا سوف يسبب ثوران بركاني انفجاري.

 بركانية أنواع الثورات ال
الثورات البركانية، خصوصا االنفجارية منها هي ظاهرة ديناميكية. يعني ان سلوك الثوران متغير 
باستمرار خالل كل مكان من مسار الثوران. هذا يجعل من الصعب جدا تصنيف الثورات البركانية. مع ذلك 

 يمكن تصنيفها وفقا ألنواع السلوك الرئيس الذي تظهره:
  هاواينHawaiian – الغاز ينتج نافورة نار  بازلتية ذات لزوجة واطئة. تصريف هي ثورات لصهارة

كم فوق الفجوة األنبوبية للبركان. ثورات هاواين تعتبر غير انفجارية.  1متوهجة تصل إلى  تطلق حمم
 تنتج شظايا بركانية قليلة جدا.

  ستروم بولينstrombolian – ة إلى انديسايتية من الفجوة بازلتي متميزة من خالل انفجارات صهارة
األنبوبية للبركان. تلك االنفجارات تنتج قنابل متوهجة تسقط قرب الفجوة األنبوبية. أخيرا تبني مخروط 

)مخروط جمر(. ثورات ستروم بولين تعتبر انفجارية بشكل معتدل وتنتج  tephraصغير من التيفرا 
 أعمدة ثوران ذات ارتفاع واطئ.

  فولكانينvulcanian – رايواليتية أو انديسايتية لزجة بشكل  ي متميزة من خالل انفجارات لصهارةوه
 الفجوة،الثورات يمكن ان تصل إلى عدة كيلومترات فوق  أعمدةكبير أو متصلبة من الفجوة األنبوبية. 

 ودائما تنهار لتنتج تدفقات شظايا بركانية وتعتبر انفجارية جدا.
  بيلينpelean – .تنتج من انهيارات قبة الفا رايواليتية أو انديسايتية. تعتبر انفجارية بشكل عنيف 
  بلينينplinian – انديسايتية إلى رايواليتية على شكل أعمدة ثوران قد تصل إلى  تنتج من قذف صهارة

 كم فوق الفجوة. أعمدة الثوران تنتج رواسب متساقطة واسعة االنتشار مع سمك يقل بعيدا عن 45
 الفجوة. غيوم رماد البلينين يمكن ان تحيط األرض في حوالي أيام. تعتبر انفجارية بشكل عنيف.

  فريتوماغماتيكphreatomagmatic – في تماس مع مياه جوفية ضحلة  تنتج عندما تصبح الصهارة
ن أل ا الصخر الموجود سابقا من الصهارة.مسببتا انفجار المياه الجوفية بشكل بخار وتقذف مع شظاي

 الماء يتمدد بسرعة جدا, هذه الثورات تعتبر انفجارية بشكل عنيف.
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  فرياتيكphreatic –  مياه جوفية  البخار( تنتج عندما تواجه الصهارة)تدعى أيضا ثوران انفجار
ور المتواجدة سابقا. ال تصل ضحلة، محولة المياه الجوفية إلى بخار يقذف بعنف مع شظايا الصخ

 جديدة إلى السطح. صهارة
 بالنشاط البركاني  التنبؤ

 التنبؤلنشاط بركاني هو عبارة احتمالية متعلقة بزمن ومكان وصفة االنفجار قبل وقوعه. يهدف  ؤتنب أي
 ما يلي: ويتضمن التنبؤ بالنشاط البركاني لتقليل المخاطر البركانية.

 long – term forecastingتنبأ طويل األمد 
دراسات التاريخ الجيولوجي ألي بركان ضرورية لعمل تقييم ألنواع المخاطر الناجمة عن البركان والتكرار 
الذي عنده حدثت تلك األنواع من المخاطر في الماضي. الطريقة األفضل لتحديد التصرف المستقبلي ألي 

ن خالل الثورات القديمة. بركان هو من خالل دراسة تصرف ماضيه ويتم ذلك من خالل الرواسب المنتجة م
 بسبب ان البراكين لها هكذا عمر طويل نسبة إلى تاريخ البشر، تعتبر الدراسات الجيولوجية أساسية.

 حالما تتوفر هذه المعلومات، يمكن للجيولوجيين عندئذ عمل تنبأت فيما يتعلق بالمناطق المحيطة باي بركان. -
. مع المعلومات حول تابعات رواسب متطبقة وتدفقات حممتمن خالل هكذا دراسات، يفحص الجيولوجيون  -

 يمكن تحديد السلوك الماضي ألي بركان. مميزات الرواسب المتروكة من خالل أنواع مختلفة من الثورات،
 استخدام حساب العمر اإلشعاعي للرواسب يمكن من تحديد حوادث التكرار الماضي. -

  short-termتنبأ قصير األمد 
إلى السطح ومراقبة الحوادث المنذرة التي دائما ترسل  وصول الصهارةتتضمن مراقبة البركان لتحديد 

 بثوران وشيك. إشارة
 االستكشاف الزلزالي والمراقبة  .1

ال تستطيع المرور من خالل  Sوبما ان موجة  واالنفجارات،بما ان الموجات الزلزالية تتولد من خالل الزالزل 
جات واي انفجارات صغيرة يمكن ان تولد مو  بركان،يمكن وضع أنظمة مرتسمات زلزالية حول أي  السوائل،

 Sعندئذ سوف يكون هناك نطاق حيث ال تصل موجة  البركان،موجود تحت  صهارةزلزالية. إذا كان جسم ال
يمكن رسم موقع وحركة جسم  Sالذي يمكن كشفه. من مراقبة حركة نطاق ظل موجة  (Sظل موجة  )نطاق
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وبالتالي هناك عادة زيادة  الزالزل،وتشوه الصخور قد تكون مسئولة عن توليد  صهارةتتحرك ال. عندما صهارةال
 في النشاط الزلزالي يسبق الثوران البركاني.

 التغيرات في المجال المغناطيسي  .2
التي هي مغناطيسية. هكذا معادن مغناطيسية تولد مجال  تحتوي الصخور على معادن مثل الماغنيتايت

إذا دخل  وبالتالي، تلك المعادن المغناطيسية ال تظهر صفات مغناطيسية. كوري،فوق درجة حرارة  مغناطيسي.
ذا سخن هذا الجسم الالجسم نفسه سوف لن يظهر مغناط ما،بركان  صهاريجسم  الصخور  صهارييسية. وا 

درجة مئوية للماغنيتايت( المجال المغناطيسي  500 )حواليمن درجة حرارة كوري  أكبر المحيطة لدرجات حرارة
ة حركيمكن أحيانا تقفي  المغناطيسي،في المجال  المقاسةمن خالل التغيرات  وبالتالي،فوق البركان سوف يقل. 

 .صهارةال
 تغيرات في المقاومة الكهربائية  .3

محتوى الماء. الكهربائي الذي هو معتمد بشكل كبير على درجة الحرارة و تمتلك الصخور مقاومة لتدفق التيار 
إلى داخل البركان سوف تقل هذه المقاومة الكهربائية. عمل قياسات للمقاومة الكهربائية  صهارةعندما تتحرك ال

 .صهارةاألرض قد تسمح بتعقب حركة الفي  أقطابمن خالل وضع 
 تشوه األرض  .4

يمكن مراقبته.  بحيثهذا سوف يسبب تشوه األرض و  التركيب،قد ينتفخ  البركان،ل داخ صهارةعندما تتحرك ال
 تتعقب التغيرات في المسافة بين نقاط عدة على األرض لمراقبة التشوه. أجهزةهناك 

 تغيرات في نظام المياه الجوفية  .5
مسببتا ارتفاع أو هبوط منسوب  الجوفية،في بركان ما قد تسبب تغيرات في نظام المياه  صهارةعندما تدخل ال

وحرارة  اآلبارفي  الجوفيةومسببتا زيادة درجة حرارة المياه. من خالل مراقبة عمق منسوب المياه  الجوفيةالمياه 
 ومياه الينابيع يمكن كشف التغييرات التي قد تدل على أي تغير في تصرف النظام البركاني. اآلبارمياه 

 تغيرات في تدفق الحرارة  .6
إلى السطح أو عندما تزداد درجة حرارة  صهارةإلى سطح األرض. عندما تصل الفق الحرارة في كل مكان تتد

إال  صغيرة،على الرغم من ان تلك التغيرات قد تكون  سوف تزداد كمية تدفق الحرارة السطحية. الجوفية،المياه 
 تحت الحمراء. باألشعةتقاس باستخدام التحسس النائي  أنها
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 تغيرات في تركيب الغازات  .7
والمداخن دائما تتغير تماما قبل أي ثوران. عموما  vents األنبوبيةان تركيب الغازات المنبعثة من الفجوات 

 الكبريت وبخار الماء. أوكسيدوثاني  HCLتشاهد زيادات في نسب كلوريد الهيدروجين 

 فوائد البراكين:
تعتبر المواد التي تخرج من البراكين هي مواد غنية بالمواد المعدنية المفيدة للزراعة التي تزيد من  .1

خصوبة التربة مثل احتوائها على البوتاسيوم والحديد والكبريت فضال عن ان التربة البركانية تعتبر من 
 التربة للنبات. أنواع أفضل

مثل هضبة الدك في الهند وهضبة نهر  والسهول، وتكوين الجبال والهضاب األرضيةتجدد القشرة  .2
 .أمريكاكولومبيا في 

 األمراضطبية في عالج بعض  ألغراضركاني بتستخدم مياه الينابيع الحارة التي تنفجر نتيجة النشاط ال .3
 الجلدية والروماتزم فضال عن اعتبارها مناطق سياحية جميلة كونها ظواهر طبيعية نادرة.

 استخدام المياه الحارة المنبثقة من البراكين كمصدر للطاقة وخاصة في تشغيل المولدات الكهربائية. أمكن .4
 ( كيلومتر.3من البراكين عن ) األنواعتكون فوهات البراكين بحيرات يزيد قطرها في بعض  .5
تصاعدة من منتجات البراكين والذي ينتج من تكثف ثم تجمد الغازات الكبريتية الم أحديعتبر الكبريت  .6

 فوهات البراكين.
 .األرضخروج الضغط والحرارة من باطن  .7
 تكوين معدن الماس. .8

 مضار البراكين
 تدمير المباني والمنشآت .1
 األرضيةتشققات وانزالقات في القشرة  .2
 بيئية خطيرة أضرارحدوث موجات بحرية زلزالية التي تعرف باسم تسونامي التي تؤدي الى حصول  .3

 تدمير المدن الساحلية مع حدوث ضحايا كثيرةاألشجار و اقتالع و  يف رمال الشواطئكتجر 
 تدمير الغطاء النباتي بما فيه المحاصيل الزراعية .4
  ثلوث مصادر المياه السطحية .5
 والحيوان األنسانبصحة  األضرار .6

 


