
 :Volcano البراكين 
 من ليا مصاحبة وغازات أبخرة مع حارة مصيورة مواد منيا تنبعث أو تخرج بحرية أو برية تضاريس عن عبارة وىي

 لتشكل نوعيا حسب تنساب أو المنصيرة المواد وتتراكم. شقوق أو فوىات خالل من ذلك ويحدث األرضية القشرة أعماق
 البراكين من 475 نحو اآلن العالم في ويوجد. العالية البركانية الجبال أو المخروطية التالل منيا مختمفة أرضية أشكالً 
 الصخري الغالف في ضعف مناطق الخامدة. ان سبب حدوث البراكين ىو وجود البراكين من 4444 من وأكثر ، النشطة
 المنصيرة المواد تستطيع خالليا من التي و لألرض

 من خالليا الى السطح. وتنفذ عمييا تتغمب أن شديد ضغط تحت تقع والتي
 صورة لحد النفجارات البركانية

 



 : وهي أربعة لمبركان الرئيسية األجزاء
صيير متصمب  أو صخري حطام من يتركب. البركانية الحمم من مكونة منحدرة جوانب عن عبارة:  البركاني المخروط .1

 منصيرة. حالة في بعضيا أو كميا وكانت فوىتو من البركان يقذفيا التي المواد وىي
 من آلف بضعة بين اتساعو يتراوح ، المخروط قمة في تقريبا الشكل مستدير تجويف عن عبارة وىي  :. الفوهة2

 فوىة من أكثر لمبركان يكون وقد منصيرة ومواد وحمم وقذائف صخرية وكتل غازات فترات عمى الفوىة من وتنبثق األمتار
 قمتو. في الرئيسية الفوىة جانب إلى ثانوية

الصيارة  منو تصعد والذي والفوىة األرض تحت الصيارة خزان بين يصل الذي األنبوب وىي :القصبة أو . المدخنة3
 عدة لمبركان يكون قد الرئيسية، المدخنة وبجانب. البركان بعنق أحيانا وتعرف الفوىة إلى البركانية المواد خالليا وتندفع
 .الثانوية بالفوىات تتصل مداخن

 .البركاني والرماد والغازات األبخرة سحابة وىي :الغازية . الموافظ4
 . سائمة ومواد صمب صخري حطام ثوراتيا حين البراكين من يخرج :البركانية المواد أنواع
 الفترة في عادة واألحجام األنواع مختمف صمب صخري حطام البركانية لالنفجارات نتيجة ينبثق :الصخري الحطام .1
 الحمم لدفع نتيجة العنق جدران من تنتزع التي المتصمبة القشرة من الصخري الحطام ويشتق البركاني الثوران من األولى
 الكتل منيا أحجاميا في تختمف مواد من الصخري الحطام ويتركب وعنف بقوة الصيير من المنطمقة الغازية والمواد

 . البركاني والغبار والرمل ، والجمرات والقذائف ، الصخرية
 ىائمة سحب مكونا عظيمة بكميات ينبثق وىو الماء بخار غازات نشاطيا أثناء البراكين من تخرج  :الغازات .2
 البركان ويصاحب محيط في تتساقط غزيرة امطار مسببة األبخرة ىذه وتتكاثف األخرى والغازات الغبار معو يختمط

البركان  كما ينفث ببعضيا البركاني الرماد حبيبات احتكاك من تنشأ كيربائية أضواء حدوث األمطار وسقوط النفجارات
 واألوكسجين. والكربون والنتروجين والكبريت والكمورين الييدروجين أىميا متعددة غازات ايضا
 من وتنبثق درجة مثوية 1244 و 1444 بين حرارتيا درجة وتبمغ ، البراكين تقذفيا سائمة كتل : ىيLavaالحمم  .3
 النفجارات تنشئيا التي الكسور تمك البركاني، المخروط جوانب في والكسور الشقوق خالل من تطفح كما البركان  فوىة

 :نوعان وىي منو تنبعث الذي الصيير لكتل الكيماوي التركيب عمى ومظيرىا الحمم طبيعة وتتوقف الصيير. كتل وضغط
 التحرك ليذا عمى تقدر لم أنيا لدرجة التدفق بطيئة فإنيا ثم ومن ، لزوجتيا بعظم تتميز وىذه :المون فاتحة خفيفة حمم - أ

 الفوىة. فوق برج مكونة وترتفع تتراكم
 عمى مجاري شكل في وتنساب كبيرة، لدرجة ومتحركة سائمة بأنيا وتتميز ، بازلتية حمم وىي :المون داكنة ثقيمة حمم - ب

 ، فسيحة ىضاب مكونة ىائمة مساحات فوق تنتشر فإنيا المتداد عظيمة كسور خالل من تنبثق وحين البركان، منحدرات
 .الشمالية بأمريكا كولومبيا وىضبة باليند الدكن وىضبة الحبشة ىضبة ومثميا

 



 :البراكين أشكال
 : هي أصناف ثالثة إلى النشاط نوع حسب البراكين تصنف -اوال 

 الوقت في بركان( 544) من أكثر النوع ىذا من ويوجد ، الحديث التاريخ خالل انفجر الذي البركان وىو نشيط: .1
 . األرض سطح عمى الحاضر

 ىذا من ويوجد جدا، يتآكل ولم المظير حيث من حديث يبدو ولكن ، حديثا ينفجر لم الذي البركان وىو خامل .2
 .بركان(  4444)  من أكثر النوع

 في فانو جدا، كبير بشكل متآكل ويظير ، الحديث التاريخ خالل ينفجر لم الذي البركان وىو  )منقرض( خامد .3
 .ثانية مرة ينفجر أن جدا المحتمل غير ومن منقرض يعد الحالة ىذه

 تصنف البراكين حسب الشكل الى اربعة انواع: –ثانيا 
 المخروط كان فإذا  منيا يتركب التي المواد باختالف البركاني المخروط شكل يختمف :الصخري الحطام براكين .1

قاعدتو وىذا  تشغميا التي لممساحة بالنسبة النحدار شديد مرتفعا نجده فإننا ، الصخري الحطام من كميا يتركب
 . يتشكل اذا كانت الحمم ذات لزوجة عالية

 بالنسبة الرتفاع قميمة تبدو وليذا رئيسية فوىة حول الحمم وتراكميا لخروج نتيجة وتنشأ :اليضبية البراكين .2
 تدفق من المخاريط ىذه نشأت وقد محدبة بيضاب أشبو قمميا قواعدىا وتبدو تشغميا التي الكبيرة لممساحة

 واسعة. مساحات فوق انتشرت والتي السيولة والعظيمة الحرارة الشديدة الحمم مصيورات
 السائمة التي الحمم تدفقات ومن الصخري الحطام مواد من مخروطاتيا تتركب  )الدرعية(: الطباقية البراكين .3

 أثناء البركان من تخرج التي الموافظ ثورانو وتكون قميمة التقبب او الرتفاع  وتكون ييدأ حين البركان يخرجيا
 . السمك قميمة أشرطة ىيئة في الحمم لتتداخل بعض فوق بعضيا طبقات المتتابعة النفجارات

 ىي: لمبراكين المصاحبة الجيمورفولوجية الظواىر أىم من إن:  لمبراكين المصاحبة الظواهر
 يعود التسمية واصل ، لمبراكين المصاحبة الجيمورفولوجية الظواىر من الظاىرة ىذه : تعدCalderas الكالدير  .1

 شكل في تبدو التي الضخمة البركانية الفوىات عن لمتعبير تستخدم وىي الكبير، الوعاء معناىا أسبانية كممة إلى
 البراكين. قمم في واسعة أحواض

 ظاىرية براكين أشباه إل ماىي البركانية المخروطات أو الطينية : البراكين Mud Volcanoes الطينية البراكين .2
 منيا وينبثق ، البترول زيت حقول في وجودىا ينتشر صغيرة براكين ىيئة عمى الخارجي مظيرىا في وتبدو النشأة

 الكربونية الغازات صعود إلى وجودىا سبب ويرجع ، ىيدروكربونية أو كربونية بغازات مصحوبة طينية تدفقات
 طينية طبقات قابمتيا فإذا الصخور، طبقات في الموجودة المياه بعض تكتسح التي البترول زيت من تنبعث التي

 زيت وجود عمى الدالة العالمات من الطينية البراكين ىذه بان ويعتقد السطح، إلى وخرجت المياه ىذه مع اختمطت
 . األرض باطن في البترول



 يكون التي المناطق في تشاىد الظاىرة ىذه إن :Fountains and Hot Springs الحارة  والينابيع النافورات .3
 مياه الحارة النافورات مياه مصدر بان األرض عمم في المختصين ويعتقد النيائية، دورتو في البركاني النشاط فييا

 عمى ظيوره أو نافورات شكل في واندفاعيا المياه انفجار ثم ، أول األبخرة بظيور تسمح الحرارة شديدة باطنية
   طبيعية ينابيع ىيئة

 وغاز الماء بخار منيا ينبعث خامدة براكين فوىات عن عبارة : وىي. Solfataras الكبريتية البراكين  .4
 الكبريت معدن منيا يترسب لمجو تعرضيا بمجرد وىذه أخرى، كبريتية أحماض وغازات المكبرت، الييدروجين

 لالستغالل. صالحة فتصبح سميكة طبقات في الرواسب ىذه تتراكم وقد البركان، فوىة حول

 عمى الرغم من الضرار المدمرة التي تحدثيا الراكين فميا بعض المنافع ىي:: لمبركان إيجابية آثار
 .بالحمامات المعروفة الحارة الينابيع ظيور .1
 .األرض خصوبة عمى البركاني الرماد يساعد .2
 .تكون فوىات البراكين بحيرات مياهو  البحر في الجزر بعض أحياناً  يكّون .3
 .لمبناء األنواع عديدة وأحجار صخور من الستفادة .4
 .القتصادية القيمة ذات المعادن بعض لتكون مصدر .5
 ينكن استخدام حرارتو لتوليد الطاقة الكيربائية. .6

  :لمبراكين الجغرافي التوزيع
 :أظيرىا األرض سطح عمى طويمة نطاقات فوق البراكين تنتشر
 .Ring Fire النار بحمقة أحيانا يعرف والذي اليادي المحيط بسواحل يحيط الذي النطاق .1
 عمى المحيط في قواعدىا ترتكز التي ىاواي جزر براكين ومنيا نفسو اليادي المحيط في البراكين من الكثير يوجد .2

 المحيط قاع من الكمي ارتفاعيا يصل وبذلك م 4444 من أكثر مياىو سطح فوق وترتفع ، م5444 نحو عمق
  م. 0444 نحو قمميا إلى

 أفريقيا. من الشرقي آسيا والنطاق غربي ومرتفعات أوربا جنوب .3
 
 
 
 
 
 
 



 خريطة التوزيع الجغرافي لمبراكين حول العالم

 



 
 


