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الـــبراكــــين
تلعب البراكين دورا مهما في العمليات الجيولوجية التي تؤثر على تطور 
القش��رة األرضية وتشكلها وأصبحت دراس��ة البراكين علما قائما بذاته 
يعرف باسم علم البراكين Volcanology  ويصاحب البراكين غالبا  تكون 

معادن وخامات ذات جدوى اقتصادية .
البراكين عبارة عن انفجارات متتالية تدفع الحمم والالفا والغازات والغبار 
إلى الخارج ، هذه االنفجارات تؤدي الى تدمير البنية التحتية في المناطق 
القريبة من البراكين كما أنها تطلق الغاز السام الذي قد يؤدي إلى الوفيات 
والرماد البركاني الحار يصل إلى مسافات طويلة ، وقد يؤدي إلى إحتراق 
أو طمر التجمعات الس��كنية ، أو يتساقط ملوثا المناطق األخرى األكثر 
بع��دا . والحمم الس��ائلة )الالفا( تندفع إلى الخ��ارج من فوهة البركان 
وتسير مسافات طويلة قبل تجمدها . وعمومًا يتكون البركان من األجزاء 

 

التالية : 
جبل مخروطي :	• يتركب من حطام صخري أو الفا متصلبة. وهي المواد 
الت��ي  يقذفها البركان م��ن  فوهته وكانت كله��ا أو بعضها في حالة 

منصهرة.
الفوه���������ة :	• عب��ارة عن تجويف مس��تدير الش��كل تقريبا في قمة 
المخروط  يتراوح اتساعه بين بضعة آالف من األمتار. وتنبثق من الفوهة 
عل��ى فترات غازات وكتل صخرية وقذائف وحمم ومواد منصهرة )الفا( 
وقد يكون للبركان أكثر من فوهة ثانوية إلى جانب الفوهة الرئيس��ية 

في قمته .



البراكـــين

5

المدخن��ة أو القصب��ة :	• وهي قناة تمتد من قاع الفوهة إلى أس��فل حيث 
تتصل بفرن الصهير في جوف األرض . وتندفع خاللها المواد البركانية 
إلى الفوهة. وتعرف أحيانا بعنق البركان وبجانب المدخنة الرئيسية ، قد 

يكون للبركان عدة مداخن تتصل بالفوهات الثانوية.

                           

أجزاء الربكان
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أسبـاب النشاط الــبركـانـي
يحدث النشاط البركاني بس��بب عوامل فعالة في باطن األرض وتشترك 

جميعها في إحداث الثوران البركاني وهذه العوامل هي : 
تعمل على صهر الصخور وتقليل لزوجتها وصعودها  الطاق��ة الحرارية  : 	•
إلى القش��رة األرضي��ة وذلك إعتم��ادًا على الفيض الح��راري األرضي 
والتوصي��ل الح��راري والتدرج الحراري . وهناك ثالثة مصادر رئيس��ة 

للطاقة الحرارية التي تتسبب في إنفجار البراكين هي : - 
اإلش��عاع الذري : وينتج عن عمليات تحلل نظائر العناصر المش��عة مثل 
اليوارنيوم والثوريوم التي تتميز بأنها توجد طبيعيًا في حالة غير مستقرة 
مما يجعلها تتفكك فتنبعث منها جسيمات نووية إشعاعية كهرومغناطيسية 
تحمل طاقة هائلة تودعها في المادة المحيطة في ش��كل حرارة تعمل على 

تسخين الصخور في باطن األرض مؤدية إلى إنصهارها . 
إالحتك��������������اك: ويحدث عنه��ا تولد حرارة تكفي لصهر بعض 
الصخ��ور مكونة الصهير الذي اليلبث أن يندفع إلى س��طح األرض تحت 

تأثير عوامل أخرى مثل الضغط وكثافة المادة المصهورة .
الطاقة الحرارية األرضية : وهي طاقة إضافية موجودة أصاًل تحت القشرة 

األرضية وناجمة عن وجود الصخور األرضية في حالة منصهرة . 
يعمل الضغط الذي يحدث على المواد المصهورة داخل القش��رة  الضغط : 	•
األرضي��ة على إزدياد حالة عدم إس��تقرارها وتوجيهها للمناطق الضعيفة 
الموجودة في الصفائح التكتونية ويتس��بب ارتف��اع درجة الحرارة داخل 
غرفة الصهير على زيادة تمدد الغازات ومن ثم ارتفاع درجة الحرارة داخل 
غرف��ة الصهير على زيادة تمدد الغ��ازات ومن ثم ارتفاع الضغط الداخلي 
فيندفع الصهير أو يتس��رب عبر الش��قوق والصدوع مصحوبا بتفاعالت 



البراكـــين

7

أكس��دة الهيدروجين التي تنبعث منها حرارة )تفاعالت طاردة للحرارة( 
ويصح��ب ذلك إنفجارات عنيفة مدوية داخ��ل القصبة البركانية مكونة 
ينابي��ع من الالبة والحمم واألبخرة المتطاي��رة والمندفعة إلى أعلى في 

هيئة ثوران بركاني .

أنــــواع الـــبراكــين

تنقسم البراكين من حيث نشاطها إلى ثالثة أنواع هي : 
البراكين النشطة : براكين دائمة الثورة منذ نشأتها وال تتوقف عن النشاط 
وتنبعث من الحمم البركانية باستمرار ومن أمثلة البراكين النشطة بركان 

مونالوا ومواناكيا في هاوايي وبركان فيزوف في إيطاليا . 
البراكين النائمة : براكين التي تتوقف عن النشاط لفترة زمنية قصيرة 
ثم تثور مرة أخرى ثم تتوقف ويكرر نش��اطها على فترات متقطعة ومن 
أمثل��ة البراكين النائمة بركان مون��ت تمبورا ، بركان كراكاتوه في 
أندونس��يا ، وبركان مونت بيليه في المارتينيك ، وبركان مونت س��ان 

هيلين في والية واشنطن بأمريكا . 
وتعتبر البراكي��ن النائمة أخطر أنواع البراكي��ن ويكمن خطرها على 
اإلنس��ان وممتلكاته في األمان الظاهري الذي يحسه في فترات سكونها ثم 

ثورتها البركانية فجاءة على حين غفلة .
البراكين الخامدة : براكين لم يحدث لها نشاط بركاني منذ فترة طويلة 
جدًا تزيد على 25ألف عام ومن أمثلة ذلك البراكين التي كونت الصخور 
 البركانية االنديزتية والريوالتية والبازلتية التابعة للعصور الجيولوجية 
) م��ن عصر ما قبل الكمبري إلى العصر الثالث��ي والرباعي( مثل حرات 
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المملكة العربية الس��عودية وكلها عبارة عن براكين خامدة لم تثر منذ 
ما يربو على 1.8 مليون عام تقريبًا . 

ال يختلف البركان الخامد في ش��كله عن البركان النائم ومن مميزاتهما 
تكون ح��وض على قمة الفوهة يمتلى بالمياه الس��طحية ليكون ما يعرف 
باس��م بحيرة الفوهة وقد يصل قطر هذه البحيرة إلى عشرة كيلو مترات 
نتيجة لتكرار الثوران البركاني وما يصحبها من عمليات هدم وتكهف في 
جوانب المخروط إلى داخل البركان ويسمى هذه التركيب باسم الحوض 

المرجلي )كالديرا( . 
البراكين البحرية : براكين تنش��ط في قيعان المحيطات محدثة حرارة 
عالية في المياه إال أنها ال تلبث أن تهدأ سريعا و لكن قد يكون لها أثر في 
تغيي��ر بعض معالم قاع المحيط . ومن امثلة ذلك بركا ن جزيرة جبل 

الطير في اليمن عام 2007 م.
 إن حقيقة البحر المش��تعل أو البحر المسجور أصبحت يقينًا ثابتًا فنحن 
نستطيع اليوم مش��اهدة الحمم المنصهرة في قاع المحيطات وهي تتدفق 
د وتش��كل سالس��ل من الجب��ال قد يبرز  وُتله��ب مياه المحيط ثم تتجمَّ
بعضها إلى س��طح البحر مش��كاًل جزرًا بركانية. ه��ذه الحقيقة العلمية 
ل��م يكن يعلمها أح��د أثناء نزول القرآن وال بع��ده بقرون طويلة، و قد 
ذكر اهلل س��بحانة و تعالى هذا النوع من البراكين في كتابة حيث قال 
)والبحر المس��جور: الطور 6( أي البحر الذي يتوق��د نارا )وإذا البحار 
س��ّجرت : التكوي��ر 6 ( وروى عب��د اهلل بن عمرو ان  رس��ول اهلل صلى 
اهلل عليه و س��لم ق��ال  »ال يركب البحر اال حاج��ا أو معتمرا أو غازيا 
 فى س��بيل اهلل فان تح��ت البحر نارا و تحت النار بح��را«رواه ابو داود.
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الربكان النشط والنائم

اشكال البراكين
البراكي��ن المخروطي��ة:  يقذف الثوران البركاني المتوس��ط الش��دة 
والق��وي الغب��اَر والرم��اد البركان��ي والالبة ف��ي اله��واء ، لتصل إلى 
ارتفاع��ات كبيرة، ثم تتصلب الماّدة المقذوفة بس��رعة في الهواء، وتعود 
إل��ى األرض على ش��كل مخروًط. يختلف ش��كل المخ��روط البركاني 
باخت��الف المواد الت��ي يتركب منها . ف��إذا كان المخ��روط يتركب 
كلي��ة م��ن الحط��ام الصخ��ري ، فإننا نج��ده مرتفعا ش��ديد االنحدار 
 بالنس��بة للمس��احة التي تش��غلها قاعدته .  وتتمثل في جزر إندونيسيا.
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 حرة هتيمة جنوب شرق حائل متثل منوذج لربكان خمروطي حديث 

البراكين الدرعية  ) الهضبية ( :
 تنشأ نتيجة تدفق الالبة البازلتية في صورة طبقات أفقية منبسطة والغنية 
بالحديد والماغنسيوم والقليل من السليكا وتراكمها حول فوهة رئيسية 
ولهذا تبدو قليلة االرتفاع بالنس��بة للمساحة الكبيرة التي تشغلها. وتبدو 
قممها أش��به بهضاب محدبة تحدبا بس��يطا وقد نشأت هذه المخاريط من 
تدفق مصهورات الالفا الشديدة الحرارة والعظيمة السيولة . إن البراكين 
الدرعية منخفضة وواس��عة نظًرا ألن الحمم البركانية تكون سائلة فهي 
أق��ل لزوجة من حم��م البراكين الطبقية - ومن ثم فهي تنتقل س��ريًعا 
وبعيًدا عن فوهات البراكين وتتمثل هذه البراكين الهضبية  براكين جزر 
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ه��اواي كبركان مونالوا ال��ذي يبلغ ارتفاع��ه 4100 م  ومن البراكين 
الدرعية ايضا بركان حرة اثنين في اواسط شمال المملكة .

شكل الربكان الدرعي

البراكين الطباقية ) المركبة ( :
  البراكين الطباقية تتكون البراكين الطبقية في المناطق الساحلية وعلى 
الجزر في مناطق الطرح القاري )حيث تعلو القشرة القارية فوق القشرة 
المحيطية(. وال تثور هذه البراكين كثيًرا بيد أن ثوراتها غالًبا ما تكون 
عنيفة وتأخذ ش��كل مخروط��ي ذي فوهة على القمة. ق��د تكون الفوهة 
عبارة عن بحيرة بركانية أو حفرة تفجرت أثناء ثورة البركان العنيفة. 
تترك��ب مخروطاتها من مواد الحطام الصخري ومن تدفقات الالفا التي 
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يخرجه��ا البركان حين يه��دأ ثورانه. وتكون اللواف��ظ التي تخرج من 
البركان أثناء االنفجارات المتتابعة طبقات بعضها فوق بعض ، و تتداخل 
الالفا في هيئة أش��رطة قليلة الس��مك. ومن هذا ينشأ نوع من الطباقية 
في تركيب المخروط. ومن أمثلة ذلك جبل إتنا في إيطاليا وجبل سانت 
هيلينز في الواليات المتحدة وجبل كوتوباكس��ي في اإلكوادور وجبل 
فوج��ي في اليابان وجبل بيناتوبو في الفلبي��ن ومنها ايضا  بركان جبل 

القدر شمال شرق المدينة المنورة. 
 

شكل الربكان الطباقي )املركب(
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براكين الشقوق
تتدفق عبر ش��قوق هذا النوع م��ن البراكين الفا ش��ديدة الميوعة ذات 
حرارة مرتفعة جدًا ، وتغطي مس��احات من القشرة األرضية وتأخذ الالفا 
)الالبة( بعد تبردها وتحولها إلى الحالة الصلبة شكل التضاريس األصلية 
المنطقة التي تدفقت فيما ، وفي مثل هذه الحالة تتش��كل مباش��رة فوق 
الشق مخاريط من الرماد البركانى ، أو حواجز كاملة من الرماد ، ولكن 
هذه األشكال تتهشم بسرعة تحت تأثير عوامل التعرية ، وكانت براكين 
الشقوق أكثر انتش��ارا أثناء فترات جيولوجية س��ابقة ويطلق على هذا 

النوع من البراكين اسم البراكين الالفية .

البحيرات البركانية )الكالديرا( :
يحدث ف��ي بعض الح��االت م��ن االندف��اع البركان��ي ذات االنفجارات 
الحاوي��ة المواد الغازي��ة ، أن تتحط��م االجزاء الداخلية م��ن البركان 
وتقذف صخورها على ش��كل قطع مختلفة االش��كال واالحجام ، وتتشكل 
ف��ي ه��ذه الحالة مناط��ق فارغة داخل جس��م الب��ركان ، ويمكن لمثل 
ه��ذه الفراغ��ات أن تتكون كذلك في حالة توق��ف الماجما Magma عن 
الخ��روج ، وقد يصل امتداد هذه الفراغات الى س��طح البركان ، وعندئذ 
 يتش��كل على الس��طح منخفض عميق حوضى الش��كل ل��ه جوانب قائمة 
 أو شديدة االنحدار يطلق عليه اسم كالديرا ،يبلغ قطره عشرات الكيلو مترات . 
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شكل احلوض املرجلي )كالديرا( .

مناطــق النشــاط الــبركــانــي

يعد النشاط البركاني ذو صلة وثيقة بأجزاء األرض التي تكثر بها الهزات 
األرضية مما يدل على أن عمليات البركنة ذات عالقة بالعمليات األرضية 
التي تحدث على أعماق كبيرة تحت القشرة األرضية قد تصل أحيانًا إلى 

700 كيلو متر. 
وس��ط  ف��ي  البركان��ي  النش��اط  مناط��ق  تنحص��ر  وعموم��ا 
المحيط��ات ومناط��ق اإلندس��اس وعل��ى ط��ول الح��واف الجانبي��ة 
: التال��ي  النح��و  عل��ى  وذل��ك  وداخله��ا  التكتوني��ة   للصفائ��ح 
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مرتفعات وسط المحيط : 
ينشأ النشاط البركاني في هذه الحالة على طول مرتفعات وسط المحيط 
عن��د حدود تباعد الصفائح التكتونية حيث ندفع الصهير من باطن األرض 
 )الوش��اح العلوي( عبر ش��قوق موجودة على طول حيد منتصف المحيط 
)Mid Oceanic Ridge( ت��اركا الالبة تتجمد تحت مياه البحر لتكوين ما 

يعرف باسم الحمم الوسائدية التي تتولد منها قشرة محيطية جديدة . 
ح�����واشي الق����ارات : 

ينش��أ النش��اط البركاني في هذه الحال��ة عند حدود تق��ارب الصفائح 
التي تس��مى إما بمناطق األندس��اس  أو مناطق التخطي ويرتبط بمناطق 
االندساس أو التخطي مايعرف باسم أقواس الجزر حيث تكون العدد األكبر 
م��ن البراكين غي��ر المغمورة تحت الماء التي ه��ي عبارة عن مرتفعات 
وعرة ش��ديدة إنحدار الجوانب مكونة من فيوض الالبة والحمم والرماد 
البركاني ومن أمثلة ذلك تكون أقواس جزر المحيط الهادي التي تشكل 
نظام دائري حول المحيط وتشيع فيه أحزمة الجبال المشهورة في العالم 
المعروفة باس��م حلقة النار نظرا لتكرار ح��دوث الزالزل عميقة البؤرة 
فيه وكثرة الثوران البركاني كما في اليابان والفلبين وأالس��كا وغرب 

أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية . 

               

املظاهر اجليولوجية الناجتة من تصادم صفيحتني )A( تكون اجلزر القوسية من تصادم صفيحتني 
حميطيتني. )B( تكون األقواس الربكانية من تصادم صفيحة حميطية مع آخرى قارية .
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الحواف الجانبية للصفائح :
 Transform( يمكن للنشاط البركاني أن ينشأ عند مناطق الصدوع المحولة 
Faults ( وهي عبارة عن كس��ور في القشرة األرضية تنزلق على طولها 
الصفائح بجانب بعضها البعض متالئمة وتناسب ببطء ويحب ذلك نشاط 

زلزالي )خاصة الزالزل ضحلة البؤرة ( وخروج بعض الصهير . 
داخل الصفائح التكتونية :

 ال تخلو أواس��ط الصفائح التكتونية من نشاط بركاني وفي هذه الحالة 
ينش��أ العديد من البراكين دائمة النشاط فوق مناطق البقع الحارة حيث 
تس��تمد الصهير من جوف األرض عبر مصدر يسمى نافورات الوشاح ومن 
أمثلة ذلك سلسلة الجزر البركانية التي تشكل أرخبيل هاواي في وسط 

صفيحة المحيط الهادي. 

مقطع يوضح حركية الصفائح وعالقتها بتشكل الرباكني

ومن المعل��وم أن معظم البراكين توجد ضم��ن أحزمة الجبال الحديثة 
التي لها صلة وثيقة بحدود الصفائح التكتونية في المناطق التي حدث بها 
تجعد وطي وتكسر حديث وقد تم خالل الخمسمائة سنة األخيرة اكتشاف 
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ما يقرب من 615 بركان نش��ط منها حوال��ي 30 بركان  تثور كل عام 
تقريب��ًا ويوجد حوال��ي 80 بالمائة من هذه البراكين النش��طة ضمن ما 
يس��مى حلقة النار الذي يمتد على السواحل الشرقية من المحيط الهادي 
فوق مرتفعات األنديز إلى أمريكا الوس��طى والمكسيك، وفوق مرتفعات 
غربي أمريكا الش��مالية إلى جزر الوش��يان ومنها إلى سواحل شرق قارة 
 آس��يا إلى جزر الياب��ان والفليبين ثم إلى جزر إندونيس��يا ونيوزيلندا.

كذلك يوجد الكثير من البراكي��ن الضخمة في المحيط الهادي ومنها 
براكين ج��زر هاواي التي ترتكز قواعدها ف��ي المحيط على عمق نحو 

5000م ، وترتفع فوق سطح مياهه أكثر من 4000 م .
وفي جنوب أوربا هناك براكين نش��طة ومنها بركان فيزوف المشهور 
 قرب نابولي بإيطاليا، وأتنا بجزر صقلية وأسترو مبولي في جزر ليباري.

أرارات  براكينه��ا  أش��هر  م��ن  آس��يا  غرب��ي  مرتفع��ات  وف��ي 
كلمنج��ارو. براكي��ن  نج��د  افريقي��ا  ش��رق  وف��ي   واليوزن��ز. 

عموما هناك توزيعان كبيران للبراكين :
 األول : »دائ��رة الح��زام الن��اري”، وتق��ع ف��ي المحي��ط اله��ادي.

والثاني :  يبدأ من منطقة بلوشستان إلى إيران، فآسيا الصغرى ، فالبحر 
األبيض المتوسط ليصل على جزر آزور وكناري ويلتف إلى جبال األنديز 

الغربية في الواليات المتحدة.



البراكـــين

18

طــرق إثــارة الــبركــان
كم��ا ذكرنا توجد البراكين بالقرب من ح��واف قطع الصفائح أماكن 
ضعيفة تعرف بالش��روخ  )cracks(  أو الشقوق. ونتيجة وجود الصخور 
ف��ي أعماق كبيرة ب��األرض حيث درجة الحرارة والضغ��ط المتزايدين 
ت��ذوب هذه الصخور وتتحول إلى حم��م. وتبقي هذه الحمم تحت ضغط 
كبير،وهذا يس��اعدها عل��ى حفر نفق إلى أعلى خالل الش��روخ، فتندفع 
وتخرج لمس��افات تتراوح مابين 20 و 150 كيلومترًا. وتترس��ب الحمم 
بالق��رب من فوهة الب��ركان ثم تبرد وتتكون الت��الل والجبال. وكلما 

كانت الحمم الخارجة أكبر، كلما كان البركان أعلى وأعرض.

Pahoehoe Lava A>a> Lava Lava Flow

Lava Fountain Lava Pillow Lava Lake

انواع الالفا )الالبه(
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ويث��ور البركان بطرق مختلفة. فقد ُيطلق جدواًل  )stream(  من الحمم 
المتألق��ة عاليًا في الهواء مثل نافورة نارية ضخم��ة، أو قد ُيطلق كتاًل 
صلبة من الصخور الحمراء الس��اخنة والجمرات  )cinders(  إلى الخارج، 
أو ق��د ينتج عن البركان نهر من الحمم خالل الش��روخ وعلى جانبيها. 
فإذا كانت الحمم خفيفة فإنها تنتشر وتصنع بركانًا عرضًا مستويًا، وإذا 

كانت الحمم سميكة صنعت بركانًا مخروطي الشكل بجوانب منحدرة.
وينت��ج عن النش��اط البركاني عدد م��ن الظواهر المختلف��ة، أهمها أنه 
  )jets(  ُتس��خن مياه األرض بالحمم البركانية المصهورة، فتندفع نوافير
م��ن الماء المغلي والبخار إلى خ��ارج األرض بالقرب من حجرات الحمم 
تس��مى بالفوارات  )geysers(  وقد يكون البركان متفجرًا أو غير متفجر 
والبركان الذي ينتج تحت المحيط هو من النوع غير المتفجر أما الذي 

يحدث على اليابسة فهو من النوع المتفجر.
وتس��ري حم��م البركان غير المتفجر بس��رعة كبيرة نس��بية في قاع 
المحيط بالقرب من المنبع ولكنه يبرد بعيدًا عنه. أما البركان المتفجر 
على اليابسة فيسبقه رمادًا أو شظايا أو حمم ثم يتبعه فترة سكون عندما 
تس��د الحمم مؤقتًا فوه��ة البركان. ثم بعد فت��رة قصيرة، تحدث ثورة 
 عنيف��ة منتج��ة نافورة من الحم��م ترتفع إلى أعلى لمس��افة الكيلومتر 
أو أكثروالحمم المكونة بهذه الطريقة س��ائلة وتنتقل بس��رعة كبيرة 

جدًا.
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Effusive  
Eruption

Pyroclastic  
Flow

Phreatic 
Eruption

Plinian  
Eruption

Strombolian 
Eruption

Vulcanian 
Eruption

انواع الطفوح )االنفجارات ( الربكانية

النشاط الـبركاني فــي المملكة
ال يوجد في المملكة أي نش��اط بركاني في الوقت الحاضر – وهلل الحمد 
– وليس هناك أي دالئل تش��ير إلى قرب حدوث أي ثوران بركاني – واهلل 
أعلم  في المس��تقبل القريب رغم حدوث بعض الهزات األرضية المتوسطة 
القوة  في الجزء الشمالي الغربي والجنوب الغربي من المملكة . أما النشاط 

البركاني السابق فآثاره واضحة وكثيرة وينحصر في صورتين : - 
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النشاط البركاني القديم:
وه��و الذي حدث منذ أقدم العص��ور الجيولوجية أي بدأ من عصر ما قبل 
الكمبري واستمر في الحدوث في الكمبرى والبرمي والثالثي بتقطع حتى 
حوال��ي 30 مليون عام مضت حيث توقف النش��اط وبقيت آثاره على هيئة 
صخ��ور بركانية قديمة مث��ل صخور البازلت والريوالي��ت واالنديزايت 

القديمة.
النشاط البركاني الحديث :

هي صخ��ور نارية قارية تمثل مجموعتين او اكث��ر أي مجموعة قديمة 
ومجموعة حديثة تختلفان في تركيبهما العام ووضعهما البنائي وكالهما 
انعكاس لطورين منفصلين من النش��اط الصهي��ري متزامنين مع طورين 
مختلفين من النش��اط التكتوني )الحركي( . وعمر النش��اط البركاني 
الحدي��ث خالل الطورين يقل عن 30 ملي��ون عام وبينهما فترة من الهدوء 

النسبي وقد نتج عن الطورين صخور بركانية مميزه . 
• هي صخور  الصخ��ور الناريه البركانية التي تكونت في الطور األول :	
ناتجه عن الطور الحركي االول والذي حدث منذ 30 ملون عام واستمر 
حت��ى 20 ملي��ون عام خلت وهي عبارة عن صخور س��طحية مكونه من 
صهير ثوليايتي والبات من البازلت االنتقالية وقد تخرجت هذه الالبات 
على طول اتجاهات بنائية )شقوق( ممتده من الشمال إلى الغرب موازيه 

لمحور البحر األحمر . 
• وهي  الصخ��ور الناري��ه البركانية الت��ي تكونت في الط��ور األخير :	
الصخ��ور البركانية التي نتجت عن الطور الثاني وهي عبارة عن البات 
م��ن البازلت االنتقالي والبازلت القوي وقد توضعت على طول اتجاهات 
بنائية ش��ماليه نوعا ما تتباعد عن امت��داد محور البحر االحمر بزاوية 
قدره��ا حوالي 2ْ5 وقد امتد عمر تطور هذه الصخور منذ 12 مليون عام 
حت��ى العصر الحديث . أما الفترة التي امت��دت بين 20 –12 مليون عام 
خلت فهي فترة هدوء فلم يكن بها نشاط بركاني يذكر في المملكة . 
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• وهو الصخور البركانية التي  الصخور النارية البركانية الحديثة جدًا :	
نتج��ت عن المراحل االخيرة من الطور الثاني وهو عباره عن البات من 
البازلت القوي وقد توضعت عل��ى نفس اتجاهات الطور الثاني متباعده 
عن امت��داد محور البحر األحمر بزاوية تق��اربْ 25 وهي تصنف ضمن 

صخور الطور الثاني . 
• اتضح ان اتس��اع البحر األحمر كان ذو عالقة تزامن وثيقه مع نش��وء  	
مقاطعات البازلت القوي في المملكة وهي إحدى اكبر مقاطعات الصخور 
البركانية البازلتيه – قلويه في العالم وهي في المملكة تسمى الحرات 
وتغطي الحرات مساحة قدرها حوالي 180000كم2 تشكل عده حقول من 

الالبه على طول جوانب منخفض البحر األحمر . 

 احلقول الربكانية احلديثة واملتزامنة مع مرحليت انفتاح البحر االمحر
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دلت النماذج الحديثة للتراكيب القش��رية والوش��اح العلوي ان تمدد قاع 
البحر األحمر يتغير من شماله إلى جنوبه حيث يزداد التمدد كلما اتجهنا 
جنوبا ليصل  إلى 14 ملم في السنة ويصل عمق الحد الفاصل بين الغالفين 
الصخري والوهن LAB إلى 55 كم تقريبا بالقرب من ساحل البحر األحمر 
وما بين 100-110 كم تحت الدرع العربي. أن هناك مجريين ريشيين تحت 
الدرع العربي وأن المناطق منخفضة الس��رعة )مناطق ذات درجة الحرارة 
األعلى ( مرتبطة بالنشاطات البركانية والخواص الطبوغرافية على سطح 
الدرع العربي. عالوة على ذلك هناك مرحلتين من الّشد في البحر األحمر 
حيث التمدد والتعرية باالنس��ياب في الغالف الوهن وان هذا الغالف ينساب 
تحت الدرع العربي والبحر األحمر حيث  تخترق الصهارة المنطقة اإلنتقالية 
تحت مثلث عفار وتس��ير ببطء عبر قنوات الى جنوب البحر األحمر وشبه 

الجزيرة العربية.

 منوذج يوضح العالقة بني نشأة البقع الساخنة يف البحر األمحر والوشاح العلوي. 
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وتشير دالئل السجالت التاريخية لالحداث الزلزالية والبركانية أن 
الصفيحه العربية وجدت ضمن نظام بيئي حركي نشط داخل القارة حيث 
أن النشاط البركاني داخل الصفيحه انتج 21 ثوران بركاني على األقل 
على الجزيرة العربية خالل آالف السنين الماضية وكان آخر ثوران 
بركاني سنه 1937م في ذمار شمال اليمن وبركان جزيرة جبل الطير 
عام 2007 م ويحتمل أن كثيرًا من الثورانات البركانية التاريخية قد 

حدثت دون أن تسجل وهناك العديد من فيوض البازلت داخل سهول الالبه 
النائية انتهى أثرها بسبب التعرية الشديدة وتراكم الطين والرمل. 

 ومن الجدير بالذكر أن معظم هذه الحقول عبارة عن فيوض من البازلت 
األوليفيني القلوي واالنديزايت تتخللها بعض الفوهات البركانية ومخاريط 
الرماد والتوفه البركانية ويتراوح عمرها بين االيوسين والهولوسين وقد 
اس��تمر هذه النش��اط البركاني حتى الماضي القري��ب ومن هذه الحقول 

البركانية : 
•حرة الحرة وحرة العويرض في الشمال .  	

• حرة خيبر واإلثنين والمدينة ورهط وهتيم وليونير في أواسط     الشمال  	
   الغربي . 

•حرة كشب والطائف وحدان والنواصف والبقوم  	
•حرة البرك في الجنوب الغربي .  	

عموم��ا تكونت هذه الحرات على مرحلتين من النش��اط البركاني وذلك 
بناًء على اتجاه��ات المخاريط البركانية وأعمارها، وتركيبها الكيميائي. 
المرحل��ة األولى: كان��ت من نحو ) 15 إلى 30 ( مليون س��نة و مرتبطة 
بأخدود البحر األحمر ومتوازية مع اتجاه البحر األحمر، عبارة عن طفوح 
من الداسايت والريواليت الشديدة التحول وما يطابقها من الفتات والرماد 
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البركاني المتس��اقط مكونة تالال من عهد الميوس��ين فوق ساحل البحر 
األحمر. وتش��مل هذه الطفوح وحدات من مجموعة جيزان التي ُيحتمل أن 
تكون قد ترسبت في عهد األوليجوسين المتأخر أو الميوسين المبكر، حيث 
تظه��ر جليًا في جنوب غرب المملكة العربية الس��عودية قرب الحدود مع 

اليمن. 
المرحلة الثانية: من النش��اط البركاني )أقل من 12 مليون س��نة (، عبارة 
عن طفوح بازلتية تكون هضابًا من عصر الميوس��ين - الهوليوسين تنكشف 
فوق الدرع العربي حيث تظهر عمومًا على شكل براكين ومخاريط بازلتية 
تكونت على طول أخدود نشط باتجاه جنوب – شمال، وبطول 900كم  يمتد 
من القنفذة في الجنوب حتى الجزء الجنوبي لصحراء النفود في الش��مال 
) خط مكة المدينة النفوذ البركاني(. وقد توافقت بعض هذه الحرات مع 
اتجاه صدع نجد )الشمالي الغربي( مثل حرات عويرض - هتيمة - خيبر - 

ورهاط. 
تتميز هذه الحرات بأنها تكونت نتيجة نش��اط بركاني يطلق عليه نشاط 
أحادي التكوين والذي يعن��ي، أن الثوران البركاني يحدث مرة واحدة في 
فت��رة زمنية معينة وفي م��كان معين، ثم ينتهي، كما ح��دث في الثوران 
التاريخي في حرة المدينة سنة )654ه�( وال يعود أو يتكرر النشاط من هذه 
البراكين مرة أخرى وأن أي نشاط آخر مستقبلي سيحدث في مكان آخر، 

مكونًا صهارة و براكين جديدة وهكذا.   
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توزيع احلرات الربكانية يف اململكة 

بركان المدينة المنورة التاريخي
يوجد في حرة رهط أكثر من 700 فوهة بركانية ويعد الجزء الش��مالي 
منها أكثر أجزاء تلك الحرة نشاطا والذي يقع إلى الجنوب من المدينة 
المنورة مباش��رة حيث شهدت أكثر من ثالث عشرة ثورة بركانية خالل 
الخمس��ة آالف س��نة الماضية   بما يوازي ثورة بركاني��ة كل أربعمائة 
 ع��ام  (  منها ثورة س��نة 21  هجري��ة  )644  ميالدية (،  وثورة س��نة  654  ه�  
)1256  ميالدية (  البركانيتان واللتان سبقتا بعدد من الهزات األرضية العنيفة 
 وأصوات االنفجارات الش��ديدة ، والتي ش��كلت الثورة البركانية األخيرة  
)654  ه� /1256  م (  ستة مخاريط بركانية جديدة ،  ودفعت بطفوحها لمسافة 
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زادت على ثالثة وعش��رين كيلومترا من الش��مال إلى الجنوب ،  وامتدت 
حتى الطرف الجنوبي لموقع مط��ار المدينة المنورة الحالي ،  ثم تحولت 
إلى الش��مال .  ويعد جبل الملس��ا الذي يبلغ ارتفاعه 916 مترا عن س��طح 
البحر بركانا خامدا يتمتع بفوهة كبيرة على قمته، أحد أجمل المناظر 
والفوهات البركانية، وقد كون��ت الحمم التي تدفقت من هذا البركان 

منذ آخر نشاط له في عام 1265م.
وقال ابن كثير - رحمه اهلل - : وقد ذكر الش��يخ شهاب الدين أبو شامة 
 -  في سنة أربع وخمسين وستمائة في يوم الجمعة خامس جمادى اآلخرة
 654ه���  ظهرت نار ب��أرض المدينة النبوية في بعض تلك األودية طول 
أربعة فراسخ ، وعرض أربعة أميال ، تسيل الصخر حتى يبقى مثل اآلنك 
، ثم يصير كالفحم األسود ، وان ضوءها كان الناس يسيرون عليه بالليل 
إلى تيماء ، وأنها اس��تمرت شهرا ، وفيما يلي تفصيل لما حدث ونجم عن 

هذا النشاط . 
في اليوم األول من شهر جمادي الثانية سنة 654ه� الموافق 26 يونيو عام 
1256م بدأت سلس��لة من الهزات المرتبطة بخ��روج صهيرة بركانية في 
منطق��ة المدينة المنورة وكانت مصحوبة بضوضاء ولكن لم تس��بب أى 

دمار . 
وفي يوم 29 يونيو أصبحت الهزات أكثر حدة وإس��تمرت طول هذا اليوم 
مع تزايد ملحوظ في قوتها مما أدى إلى انهيار عدد من المنازل والحصون 
في المدينة المنورة . كما إستمرت الهزات الصغيرة على فترات متقطعة 

حتى صباح اليوم الثاني وحينها بدأ خروج كثيرًا من الصهاره . 
وفي يوم 30 يونيو بدأ خروج الصهارة قرب المدينة ولم يعرف أحد موقع 
فوهة البركان على وجه الدقة وقد ش��وهدت س��حب كثيفة من الدخان 
وإس��تمرت عدة أيام وكانت تش��اهد في كل من مكة وينبع وتيماء وقد 
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قيل أن توهج خروج الصهيرة ش��وهد من أماكن بعيدة تصل إلى سوريا 
وإلى مس��افة 900 كيلومتر إلى الش��مال مما سبب بعض القلق في دمشق 
حتى عرف الس��بب وجاء في بعض التقارير تطاير الصخور والحصاة في 
كل اإلتجاهات . ولم يستطع أحد اإلقتراب من مكان البركان بسبب شدة 
توه��ج البركان .  وقد حدث البركان الرئيس��ي في منتصف النهار ولم 
يحدث أي دمار يذكر . وقد تدفقت الصهارة في إتجاه الش��مال وتوقفت 
في جبل العويرى في وادي الشاشات الذي يقع بالقرب من جبل أحد الذي 
يبعد عن المدينة 4 كيلومترات كما تدفق الصهير مس��افة 19 كيلومتر 
ط��واًل و 6 كيلومترات عرض و 2.5 كيلومتر س��مك وحدث لها توابع 
لمدة ثالثة أش��هر وأغلقت وادي الشاش��ات وحمل��ت الصهارة صخور في 
المقدمة وكونت هذه الصخور س��د وأغلق س��هل الحرة الذي يقع على 

طريق الحجاج القادمين من العراق . 
ولم يحدث للمنازل التي بناها اإلنسان بالقرب من حقول الصهير أي دمار 
ذو أثر كبير يذكر ولم يصب الحرم المدني بأي أذى يذكر . كذلك 
لم  يشعر الناس بالزالزل التي صاحبت خروج الصهير .. يذكر امبريسي 
أن مس��جد الرسول في المدينة حصل له نوع من التأثير في أواخر العام 

بواسطة النيران وليس له أي إرتباط بالبركان . 
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جدول زمني ألحداث الثوران البركاني في المدينة المنورة )عام 1256م(

أحداث وبيانات الثوران البركانيالتاريخ

االثنين اليوم األول من جمادى 
وقع هزة في ارض ضعيفة والتي شعر بها بعض سكان المدينة. اآلخرة 

الثالثاء اليوم الثاني من جمادى 
هزة األرض أصبحت قوية . اآلخرة 

األربعاء اليوم الثالث من جمادى 
اآلخرة 

زلزالي قوي ما بي الساعة الثانية والساعة السادسة صباحًا وأخاف 
سكان المدينة وتبعه زالزل صغيرة . 

الخميس اليوم الرابع من جمادى 
استمر الزالزل الصغيرة . اآلخرة 

الجمعة اليوم الخامس من 
جمادى اآلخرة 

18 زالزل تم تسجيلها وكان أكبرها في منتصف النهار وحيث 
اليوم  منتصف  وبعد  المنورة  المدينة  في  المنازل  أسقف  هز 
حرة  منطقة  في  البركان  فوهة  من  والدخان  الحمم  أندفعت 
المنورة وسمعت  المدينة  19 كم جنوب شرق  بعد  رهاط على 
المدينة  نحو  تسير  البازلت  حمم  وأخذت  البركان  أصوات 
المساء  وفي  الفضاء  في  ارتفعت  الغاز  وسحب  األسود  والرماد 

كانت مضيئة كالنهار .  

السبت السادس من جمادى 
اآلخرة

بعد تلك األحداث جميع سكان المدينة بما فيهم النساء 
واالطفال قد أدوا الصالة في مسجد الرسول خالل يوم الخميس 
وحتى مساء يوم الجمعة وتوقفت حمم البركان على مشارف 

المدينة )على بعد 12 كم منها ( وتحولت الى الشمال . 

األحد السابع  والعشرين من 
رجب 

توقفت الحمم بعد انسياب دام 52 يومًا من النشاط وقد 
غطت مسافة طولها 23كم . 
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موقع بركان املدينة التارخيي عام 1256 م يف حرة رهط جنوب شرق املدينة املنورة.
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توقع النشاط البركاني
يمك��ن التنبؤ بثورة البركان اليوم بدرجة عالي��ة من الدقة، حيث يمكن 

مراقبة البراكين النشطة بالوسائل التالية :
•مراقبة البراكين بالوس��ائل الجيوفيزيائية حيث أن حدوث الثوران يتم  	
بعد تح��رك كميات كبيرة من الصهير موج��ود تحت البركان وهذا 
يؤدي إلى تغير المجال المغناطيسي والظروف الحرارية المحلية بحيث 
يمكن اكتش��اف ذلك الحرارية المحلية بحيث يمكن اكتش��اف ذلك 

باألجهزة الجيوفيزيائية وأجهزة االستشعار عن بعد . 
•طوبغرافية البركان مثل ميل قمت��ه وانبعاجها أو انتفاخها أو هبوطها  	

مما يدل على حركة الصهير وصعود إلى أعلى . 
•مراقبة السلوك الزلزالي حيث يصحب صعود الصهير العديد من الهزات  	
 األرضية الصغيرة التي يمكن تس��جيلها بواس��طة مقياس شدة الزالزل 

) السيزمومتر ( وهي تدل على قرب الثوران البركاني . 
•مراقب��ة التغير ف��ي كيميائية الغاز البركاني وزي��ادة كمية الغازات  	

والدخان واألبخرة المتصاعدة . 
•إجراء دراسات جيولوجية مفصله لمنطقة البركان للتعرف على إمكانية  	
حدوث ثوران بركاني في المس��تقبل ومن أمثلة ذلك دراس��ة مراحل 
تطور البركان واختالف عل��ى التكرار الدوري لثوران البركان ومدة 

هدوءه أو وجود في الحالة النائمة . 
•تتبع نش��اط المداخ��ن والينابيع الحارة والنط��ق الحرارية المائية في  	

منطقة البركان . 
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ومن الدراس��ات الحديث��ة في هذا المجال اس��تخدام األقم��ار الصناعية 
 Tilt meterحي��ث يمك��ن بواس��طتها اس��تعمال جه��از قي��اس المي��ل
ال��ذي يدلن��ا على تغي��ر مي��ل التراكي��ب الجيولوجية نتيج��ة اندفاع 
الصه��ارة م��ن اس��فل إل��ى أعلى وح��دوث تفلطح ف��ي المنطق��ة التي 
 يب��دأ يتكون فيه��ا المخ��روط البركاني وال��ذي تخرج من��ه الحمم.

وسائل قصرية املدى لتوقع الربكان قبل حدوثه
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استخدام مراقبة التغري يف كيميائية الغازات الربكانية  وزيادتها كوسيلة لتوقع الربكان 

إجراءات مواجهة مخاطر البراكين

من الصعوبة تجنب الثورة البركانية. والبد من وقوع خسائر في المناطق 
القريبة من البركان النشط. ولكن يجب التقليل من هذه الخسائر بإتباع 

اآلتي:-
•وض��ع مخطط لمواجهة خطر البركان عن��د حدوثه في المناطق التي  	

تقذف عادة بالحمم البركانية والحطام المتطاير.
•وضع قواعد ولوائح معينة لطريقة إس��تخدام األرض في هذه المناطق  	
كأن ُتصدر الحكومة أمرًا بعدم التش��ييد في هذه المناطق مثاُل أو على 

األقل التحكم في إستخدامها.
•مراعاة إشارات اإلنذار مع اإلخالء الفوري فور سماعها. 	
•متابعة وسائل اإلعالم واإللتزام بما يصدر من تعليمات. 	
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•إتخاذ التدابي��ر للحماية من الغازات البركانية الس��امة ومعرفة مدى  	
 الحاجة لألكس��جين بإستخدام الوس��ائل المعروفة لقياس األكسجين 

أو بإستخدام الكمامات.
•حماية الجس��م والرأس م��ن المقذوفات الدقيق��ة المتطايرة من فوهة  	

البركان.
•اإلبتعاد عن األماكن المنخفضة التي قد تتعرض للفيضان بسبب ذوبان  	
الجلي��د حول فوه��ة البركان أو التعرض لألمط��ار الغزيرة في وقت 

متزامن مع ثورة البركان.
•إستخدام النظارات لحماية العيون من الرماد شديد الحرارة. 	

•العم��ل على تنظيف أس��قف البيوت من الرم��اد البركاني ومع تراكم  	
الرماد المتساقط وتحذير السكان من إنهيار األسقف الضعيفة التشييد.

الفوائد واألضــرار الناجمــة عــن الــبراكين

تكمن المخاطر األساس��ية للبراكين في س��ريان الحمم وس��حب الدخان 
والرم��اد المتطاير والحطام الناتج والتي تعتبر بكل المعاني أكبر تهديد 
يس��ببه البركان. فالناس والممتلكات ف��ي األماكن المجاورة للبراكين 
مه��ددة به��ذه المخاط��ر. وتقع أكثر األماك��ن تأث��رًا بالبراكين في 
دائ��رة نصف قطرها من 80 إل��ى 150 كيلومترًا. ويس��بب الرماد الناتج 
ع��ن البركان مش��اكل تنفس��ية خطيرة وربم��ا إختناق. بينما يس��بب 
الرم��اد والحطام معًا تل��ف المحاصيل الزراعية ويقل��ل اإلنتاجية لعدة 
س��نوات. وإذا كان نات��ج البركان كبي��رًا، فقد تته��دم المباني وتقتل 
 أو تحاص��ر الن��اس والحيوان��ات. ويرجع مس��توى تدمي��ره إلى قوته. 
و بالرغم من الكوارث التي تسببها البراكين إلى أن لها فوائد و هي تشكل 
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الجبال والهضاب والس��هول باالضافة الى  تخصيب التربة لذلك نالحظ 
ان معظم الناس تتمركز و تبني قراها و مدنها حول البراكين لخصوبة 
التربة بفعل بعض المعادن الموج��ودة في الحمم البركانية. عالوة على 
ذلك تنش��أ العيون الكبريتية على الفوهات الخامده وتس��تخدم الغراض 
عالجي��ة مثل امراض الرمواتيزيوم والكس��ور وغيره��ا. ومن الظواهر 
الطبيعي��ة المصاحبة للبراكين الحديثة الينابيع الحارة  والفوارت ينجم 
عنه��ا  الزرنيخ واألنتيم��ون والنحاس والقصدي��ر باإلضافة إلى األمالح 

المعدنية0 ذات الجدوى االقتصادية في مجال التعدين.  
وف��ي كثير من المناطق البركانية يس��تخدم البخ��ار الجوفي كمصدر 
للطاقة. كما تستخدم الطاقة الحرارية الجوفية إلنتاج الكهرباء في إيطاليا 
والمكسيك ونيوزيلندا والواليات المتحدة. وفي أيسلندا ُيدفئ معظم الناس 

منازلهم باستعمال المياه المسحوبة من الينابيع البركانية الحارة.

املخاطر النامجة عن الربكان وتتمثل يف املقذوفات الفتتاتية والغازات اخلانقة واالنزالقات والسحب 
الربكانية واألمطار احلمضية
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