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  الجمھوریة الیمنیة
المركز الوطني للمعلومات

  



من الظواھر الطبیعیة التي لفتت أنظار البراكین تعتبر
تضاریس اإلنسان إلیھا منذ قدیم الزمان و لھا تأثیر في

.المناطق
البركانھو ما 

القشرة األرضیة یخرج منھا معادن و غازات و ھو فتحة في
باطن بفعل الضغط العالي فيحمم من باطن األرض 

األرض و قد تأخذ ھذه البراكین عدة أشكال مثل التالل 
أغلب البراكین تأخذ شكل جبل مخروطي الشكل و نوجد فوھة في أعلى البركانیة إال أنھا في
.الحمم البركانیة وتنحدر إلى أسفل الجبل مھلكة كل ما یقف في طریقھاھذا الجبل تخرج منھ

  ین البراكأجزاء 
:أجزاء و ھي3یتكون البركان من

.الشكل و یتكون غالبا من الصخور أو من الحمم المتصلبةجبل مخروطي* 
.الفتحة التي تخرج منھا الحمم والغازات وتكون في أعلى الجبل البركانيالفوھة وھي* 
صھرة وبین بالمعادن المن ةئیوتعتبر حلقة الوصل بین باطن األرض المل البركانیةالقصبة*

  الفوھةولتخرج من) الحمم البركانیة ( حیث تمر علیھا ھذه المعادن المنصھرة . البركان فوھة
البراكین  مخرجات

.سامةوأبخرةغازات *
وبعد أن . الصخور والمعادن المصھورة  لالبة وھيا *

تخرج من البركان تبرد فیما بعد مكونة الصخور
البركانیة

قصبة البركان والتي لم كون في أعلىتالصخور التي* 
لصھرھا وتحویلھا إلى البة غلیھا الحرارة الكافیةتصل

.األحیانتكون حادة الزوایا في أغلب
:البراكینأنواع 

أنواع رئیسیة أربعةالعلماء البراكین إلى یصنف الكثیر من
األشیاء التي قد تدل على  یكون دائم الثوران أو تحدث بعض الذينشط وھو البركان البركان ال* 

.مثل انبعاث الغازات منھأنھ ثائر
الساكنة وھي التي ال یظھر علیھا عالمات النشاط إال أنھا من الممكن أن تنشط وتقذفالبراكین*

.سنة األخیرة ١٠٠٠٠الحمم في أي لحظة وھي غالبا ما تكون قد ثارت خالل 
.عام١٠٠٠٠لم یطلق الحمم منذ أكثر من  الذيالھامدة  وھو البركان البراكین* 
البحریة حیث تنشط في قیعان المحیطات محدثة حرارة عالیة في المیاه إال أنھا الالبراكین* 

.لھا أثر في تغییر بعض معالم قاع المحیطتلبث أن تھدأ سریعا ولكن قد یكون 
البراكینفوائد

:الكوارث التي تسببھا البراكین إلى أن لھ فوائد وھيبالرغم من
تجدد القشرة األرضیة وتكوین الجبال والھضاب* 

والسھول
لذلك ومع كل أخطار البراكین إال أن تخصیب التربة* 

اكین لخصوبة البرالناس تتمركز وتبني قراھا ومدنھا حول
البركانیةالتربة بفعل بعض المعادن الموجودة في الحمم

 الخامدةالفوھات علىتنشأ والتي الكبریتیةالعیون*
بعنصر الكبریت  تالمطر واختلطوتجمعت علیھا میاه

ماالن تحتھا ساخنةوتكون ، العناصر األخرىوبعض
عالجیة مثل  ألغراضوھو البركان وتستخدم  دیشبھ الموق

.والكسورماتیزموالرأمراض



مما  األرضخروج الضغط و الحرارة من باطن * 
  .بتوازنھا واستقرارھا األرض یساعد على احتفاظ

فان مناجم الماس توجد داخل الجبال  تكوین الماس*
تحول تحت  الذيفالماس یتكون من الكربون  ،البركانیة

  .ماس إلىتأثیر الحرارة و الضغط الشدید 
للبشریة بصورة تسھل بھا  إخراجھان وفصل المعاد* 

   .تنقیتھا
رصف  فيتستخدم  التيوتكوین صخور البازالت * 

  .الطرق
یساعد على  الذيالكربون  أكسید ثانيخروج غاز * 

.الغالف الجوى حرارةضبط 
  :أسالیب التنبؤ بحدوث البراكین

ن زمان ومكان حدوث مثل علماء البراكین یتریثون في تقدیم أي تنبؤات أكیدة ودقیقة ع ال یزال
ھذه اإلنفجارات ورغم ذلك فإن ھناك بعض األحداث والشواھد التي یمكننا االستدالل منھا على 

:احتمال ثوران البراكین وھي 
  .بسنین أحیانا أوحدوث الزالزل التي قد تسبق ثوران البراكین بساعات  *
   .یة والفوھات والبحیرات البركانیةفي صفات وسلوك الینابیع الحارة والفوارات األرض التغیر *
  .التغیر في قوة واتجاھات المجاالت المغناطیسیة لألرض *
علیھا من التصویر باألشعة تحت  االستداللكن مزیادة الحرارة المنبعثة في المنطقة وی *

  .الحمراء
  .التحول في القوى الكھربائیة المحلیة *
  .السلوك المتوتر لدى بعض أنواع الحیوانات *

  :إرشادات السالمة التي یجب إتباعھا عند ثورة البركان
  .استمع للمعلومات واإلرشادات من الرادیو* 
.أحم نفسك ولكن لیس في مبنى سقفھ منخفض إذا كان الرماد البركاني یتساقط بكثافة* 
.تجنب القبو واألماكن المحصورة والتي ربما تتراكم بھا الغازات* 
.التضاریس الخشنة العالیة وابتعد عن األجزاء المحوریة في الودیانتحرك إلى المناطق ذات * 
ألبس غطاء مناسبًا على رأسك وبقیة جسمك إذا تحركت في منطقة یتساقط منھا وابل من * 

.الرماد البركاني
یمكن حمایة نفسك من الغازات البركانیة السامة بالتعرف على نقص األكسجین بتجربة بسیطة * 

ة وبالتالي استخدم األقنعة والكمامات للحمایة من أضرارھا، ولمزید من وھي إضاءة شمع
.ضد الغبار ویتم تنظیفھ من آن آلخر) فلتر(الحمایة یمكن تركیب مرشح 

عند عدم وجود كمامات یجب أن تتنفس من خالل قطعة قماش أو مندیل مبلل كمرشح ضد *
.ل بالماء من آن آلخرالغبار أو المواد السامة ویلزم غسل القماش أو المندی

.یجب استخدام النظارات لحمایة العیون من جزیئات الرماد الحار* 
.أسرع ما أمكن عن منطقة ثورة البركانابتعد بأحمل كشاف یدوي حتى لو كان في النھار و* 
.أتبع إرشادات الدفاع المدني لتحمي نفسك* 
  :المصادر 
- www.greenline.com.kw

www.elshabab.com-
www.998.gov.sa-


