
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الجمھوریة الیمنیة
  المركز الوطني للمعلومات

اإلدارة العامة للتحلیل والدراسات

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

   

الرباكني يف اليمنالرباكني يف اليمنالرباكني يف اليمن



  :مدخل 

 فيالنوي  –كون الدرع العربي ًتأدى  لقد  
 إخالل إلىالثالثي  الزمن الجیولوجيبدایة 

النظام الحراري في منطقة االتصال الثالثي 
 والذيالواقعة بالقرب منھا ،  قالمناطوفي 
على  حدوث تأثیر كبیر إلىبدوره أدى 

عة على طول محور المناطق الشمالیة الواق
توسیع  إلى أدىكما  األحمرالبحر  أخدود

وبالتالي اندالع منطقة الخسف القاري 
كمیات كبیرة من الطفوح البركانیة شملت 

 وأثیوبیاالیمن والسعودیة ومصر والسودان 
والصومال والتي استمرت بصورة منقطعة 

  .حتى نھایة الزمن الجیولوجي الرباعي

  :في العالم  راكین التوزیع الجغرافي  للب

ُیقدر عدد البراكین النشیطة      
بركان موزعة على  ٦٠٠بحوالي 

سطح األرض ، ویتركز معظمھا 
في أحزمة توازي تقریبا مناطق 
الشقوق والتكسرات والفوالق 

موزعة بمحاذاة سالسل و الطبیعیة 
یمكن و. الجبال حدیثة التكوین غالبا

القول بصفة عامة إن التوزیع 
افي للبراكین ینحصر في الجغر

نطاقین أساسین ھما منطقة جبال 
ومنطقة دائرة  ، )الھیماالیا(األلب 

المحیط الھادي والتي تعرف بحلقة 
ھاذین النطاقین  أن ظالنار ویالح

إضافة إلى بعض  نیوجد  أیضا  نطاقین ثانویی، كما تكونت بھما سالسل الجبال الحدیثة  اللذانھما 
  . وھناك الجزر المتفرقة ھنا 

إذ تظھر براكین ھذا النطاق ، إن ھذا النطاق یحیط بمعظم سواحل المحیط الھادي  : حلقة النارنطاق  – ١
، ومرتفعات أمریكا الوسطى ، والمكسیك ، في أجزاء متفرقة من مرتفعات االندیز بأمریكا الجنوبیة 
وقوس جزر ، كولومبیا البریطانیة  ومرتفعات، ومرتفعات الكاسكید في غرب الوالیات المتحدة األمریكیة 

ما على طول السواحل الشرقیة آلسیا فتظھر براكین ھذا النطاق في كل مكان من أااللوشیان شماال ، 
  . وجزیرة كوریل  كمشتكا



إن ھذا النطاق یشمل على جمیع البراكین الممتدة  من فرنسا إلى ایطالیا حیث :  نطاق البحر المتوسط - ٢
ثم  ایجةواثنا  ، ثم  بعض البراكین التي تقع  تحت سطح الماء في بحر  ، ياستمرارمبولو، تشمل فیزوف 

براكین منطقة القوقاز وأرمینیا وإیران ثم جبال الھیماالیا وتتصل ببراكین منطقة المحیط الھادي عن 
طة في كما تظھر بعض البراكین كذلك في أقواس الجزر المحی، وجزر الیابان  هطریق براكین جزر جاو

  . اسلومون نیوكالیدونیا ثم في جزر نیوزلند،  نشرق وجنوب شرق آسیا خاصة في جزر  الفلبی

یرة مدغشقر وبراكین األخدود زبھ الجزیرة العربیة وجشنطا ق ثانوي یشمل الجزء الجنوبي من  -٣
  .مترا  ٥٨٦٠ كلمانجارو الذي یبلغ ارتفاعھ أشھرھا:  األفریقي العظیم

وجزر  ،وجزر ازور، یشمل جزیرة ایسلند : شمل الجانب الشرقي من المحیط األطلسينطاق ثانوي ی -٤
  .الكناري 

إضافة إلى ھذه االنطقة الرئیسیة والثانویة توجد بعض البراكین في مناطق متناثرة كما ھو الحال      
جوان وجزر ، وجزر جالباجوس  ،في بعض الجزر المتناثرة في المحیط الھادي مثل جزر الھاواي 

، ، وبالي  هوجاو، وكذلك بعض األقواس الجزریة في المحیط الھندي مثل جزر تیمور  ،فرنانذر
  .  يكذلك یوجد نطاق محدود للبراكین في بعض جزر البحر الكاریب، وسومطرة

    

  :العالم العربي أسیا والبراكین في 

 –الھند  –جورجیا  –الصین  – أرمینیا – أفغانستان( ھي  آسیویةدولة  ٢٠تنتشر البراكین في    
سوریا  – السعودیة –روسیا  –الفلبین  –اینمار م –منغولیا  –كوریا  –الیابان  – إیران – اندونیسیا

، وقد سبق ) الیمن –فیتنام  –تایوان  –تركیا  –
اندلعت في الماضي منذ  أنلتلك البراكین 

ال تزال عرضة لالنفجار  أنھا إالسنة  ١٠,٠٠٠
 آسیا، وتقع البراكین في في المستقبل  أخرىمرة 

 – استرالیا(وھي على عدد من الصفائح التكتونیة 
 –أمریكا الشمالیة  –الفلبین  –أوروبا واسیا 

  ).العربیة –الھندیة 

متنوعة الطبیعة  بأنھا  اآلسیویةوتتمیز المنطقة    
 إلىفي اندونیسیا  األدغالالجغرافیا من 

  .ي في السعودیة الصحار

  

     

  



مناطق الرباكني يف العامل العربي

وقد حدثت عدد من البراكین في المنطقة 
في  اإلنفجارات أعظمتعتبر من  اآلسیویة

في عام ) Krakatau(العالم مثل بركان 
عام ) tambora(م ، وبركان ١٨٨٣
م ، ١٩٩١م ، وبركان بیناتویو عام ١٨١٥

على    وكان لتلك البراكین اثر واضح 
    .المناخ العالمي

فإنھا  براكین في العالم العربيالأما     
تلك البراكین قد تثور  نإال أخصوصا حول حوض البحر األحمر، وتصنف على أنھا خامدة، تنتشر 

ثار وبشكل مفاجئ بركان في عندما  ٢٠٠٧أیلول / سبتمبر ٣٠یوم ، كما حدث في  في أي لحظة
المناطق البركانیة الموجودة في  تعد الجزیرة واحدة من أحدث سلسلة، حیث جزیرة جبل الطیر الیمنیة 

  ).أقل من ملیون عام(البحر األحمر والتي تعود في العمر إلى عصر الھولوسین أي 

حقال من حقول الحمم البركانیة تغطي مساحة تزید على ثمانین  ١٢وتشتمل السعودیة لوحدھا على 
فوھة بركانیة، وحرتا  ألف كیلومتر مربع، وحرة رھط جنوب المدینة المنورة تحتوي على سبعمائة

كما یوجد خمسة براكین في السودان، واثنان ،  خیبر واثنین شمال المدینة فیھما أربعمائة فوھة بركانیة
  .في لیبیا، وستة في سوریا

  :البراكین في الیمن 

  :مراحل النشاط البركاني خالل الزمنیین الثالثي والرباعي 

ونشاط بركاني  األحمرالبحر  أخدودمنطقة ھي فترة تطور ) ملیون سنة ٣٠ -١٩(المرحلة -
.واسع مكونا بركانیات الیمن التي غطت مساحات واسعة من الیمن والبلدان المجاورة 

السفلى من صخور بركانیات الیمن  األجزاءھي عمر ) ملیون سنة  ٣٠ -٢٦(المرحلة -
).صخور ذات تركیب قاعدي(

لثورات البركانیة في شمال المحافظات ھي مرحلة نھایة ا) ملیون سنة ٢٥ – ٢٢(المرحلة -
.الشمالیة للیمن 

صخور (العلیا من بركانیات الیمن  األجزاءھي عمر ) ملیون سنة ٢٣ – ١٩(المرحلة -
وفترة تكون بعض المتداخالت الجوفیة وتحت السطحیة وتجمعات السدد البازلتیة ) حمضیة

.ة الساحلیةوخاصة تلك المنكشفة على المناطق الواقعة في منطقة تھام

.الجنوبیة  األجزاءھي مرحلة نھایة الثورات البركانیة في ) سنة١٩(المرحلة -

ھي مرحلة ھدوء بركاني واستمرار النشاط الحركي على طول ) ملیون سنة١٠ -١٩(المرحلة -
نشوء  إلى أدتجنوب شرق والتي  –جنوب  –شمال غرب  –الفوالق القدیمة المتجھة شمال 

بدورھا مناطق لحقول الصخور البركانیة للزمن الجیولوجي  بحتأص وأغوارعده نجود 
.الرباعي مؤخرا



كان محام دمتفوهة بر

 –جبل النار (ھي مرحلة تكون الطفوح المافیة والقبب الفلسیة مثل ) ملیون سنة  ١٠(المرحلة -
).سلسلة عدن البركانیة –سلسلة الجروف 

یة على منطقة ذمار ھي الفترة التي انحصرت فیھا الثورات البركان) ملیون سنة٥(المرحلة -
).أسبیلجبل الیسي وجبل (مثل 

ھي مرحلة تكون الطفوح التاریخیة ومرحلة تكون ) سنة ١٧٠٠ –ملیون سنة  ٣.٦(المرحلة -
رداع  وحقل  –ذمار الطفوح البركانیة التابعة للزمن الرباعي والمعروفة حالیا في كل من 

  .صنعاء –صرواح  وحقل عمران  – مأرب

  ي الیمنالبراكین ف أنواع

  : نرئیسیینوعین  إلىتنقسم البراكین في الیمن 

ھي البراكین التي حدثت خالل الزمن الجیولوجي الثالث والناتجة عن : البراكین الثالثیة !!
البحر  أخدودلتشكل العربیة انشطار الصفیحة 

صخورھا البازلت والریوالیت  أھم،  األحمر
ھا الثاف واالندزایت ، كما رافقواالحیمیوایت و

.خروج تكتالت جرانیتیة متفرقة

وتتوزع البراكین الثالثیة على مناطق واسعة في  
المحویت  –اب  –ذمار  وأھمھاالمرتفعات الیمنیة 

، وشكل ھذه البراكین باقي إما على شكل اندفاعات 
 - كما ھو في واضح في معالم حمام دمت  -راسیة 

  .أو على شكل تعاقب طبقي في الصخور

في  األحدثتعد ھذه البراكین : رباعیة البراكین ال!!
ما حدث في جزیرة جبل الطیر ،  أخرھاالیمن 

َسي اكبر واھم معالم البراكین ی، ویعد جبل السنة  ١٠.٠٠٠ما قبل  إلىویعود تاریخھا 
الرباعیة ، وقد حدثت ھذه البراكین خالل الزمن الجیولوجي الرابع وتوزعت على مناطق 

.عف على الیابسة الض

  

  

  

  



التوزيع اجلغرايف للرباكني يف اليمن

  .یما یلي أھم البراكین الرباعیة التي حدثت في الیمن وف 

  : جبل المرھا- ١

 ٢٥٠٠ إلى رتفاعھإیبلغ  معزولجبل  ھوالمرھا جبل    
حجر بركاني ھاللي الشكل ذو شكل  عبارة عن وھو .م 

مدینة جنوب وسط  كیلومتر ١١ حواليمخروطي ویبعد 
تدفقات من ندالع إ البركان راانفجصاحب وقد  .صنعاء

كتالوج للبراكین (مم البركانیة البازلتیة الحدیثة الشكل الح
 ١.٨مسافة تدفق ال وقد اجتاز، ) العالم النشطة في أنحاء

 فوق الرواسب الغرینیة مخروطالمن  شرقًاكیلومتر 
،  كتل غازیة من المتفجراتمنھا ا ءجز والتي غطت 
  .معرفھ عمر التدفق لھذا البركان إال انھ لم یتم

  بئر برھوت- ٢

ذكرت كما . ندلع في القرن العاشر إ حضرموت شرقیقع بركان نشط  نھأیة التقاریر العربذكرت    
تبین ، كما  )padang  ،1963فان نیومان ( م ١٨١٣ العام إلىیتصاعد  الدخان ظل أنالتقاریر 
في ھذه المنطقة )  mafic(الرباعیة  البركانیةشبھ الجزیرة العربیة الصخور في  الجیولوجیةالخرائط 

  .المسیلةالتي تقع جنوب وغرب وادي نھر و، 

  بلحاف حقل- ٣

على طول حیث یمتد خلیج عدن في جنوب الیمن  متدادإعلى صغیر  حقل بركانيعبارة عن ھو    
 مخروطيیحتوي على حجر بركاني و،  كم من جنوب غرب مدینة المكال ١٠٠ بحواليالساحل 
 .خط غیر نظامي جنتتوفیھا أكثر الحقول البركانیة  تندلعالتي  انیةوحقول كبیرة من الحمم البركالشكل 

  ). العالم النشطة في أنحاءكتالوج للبراكین (
 ١.٥یبلغ عرضھ م و٢٣٣ حواليعلى طول ساحل البحر  يبركاني المخروطالحجر یرتفع الو

  . ةالبركانیتدفقات الحمم ل مصاحبةوال یةالمخروط رالجمبجزئیا متلئ یحیث  متركیلو
  حرة السواد- ٤

 كیلومتر على طول خلیج عدن ١٠٠في جنوب الیمن لما یقرب من  تمتد حرة السواد البركانیة     
نحو الشمال الغرب والجنوب الغربي ونحو  البركانيالحقل  یتجھو ،  )شقرا(والى الشرق من مدینة 

 95× ٤٠ بمسافةانیة حمم برك ، وقد اندلعت منھ ئة مخروطام حوالي یحتوي علىوشرقي الشمال وال
  .الطبقة السفلى المتصدعة من الحجر الجیري  غطتكیلومترا 

تكون ، و) ١٩٧٧كوكس وآخرون ، (سنة   ١٠.٠٠٠منذ  تقریبا معظم الحقول البركانیة كان آخرو   
حدثت في وقت  التي اإلنفجاراتوبالرغم من . غیر متآكلة في كثیر من الحاالتالتدفقات والمخاریط 

  .بعد المیالد ١٢٥٣في انفجار  إال لم یوثق ھحدث رئیسي ، ولكنك تُسجَل  إنھاإال ماضي
  



  ذمار حقل- ٥

 ٨٠ باتساع حوالي البركانیة الحقول ھي جزء منوالتي مدینة ذمار ب البركانیةحمم تحیط ال    
  .یانعةال البركانیةمخاریط المن وعدد  الحقول النشطة والحدیثةد من الشرق التي تضم عد إلىكیلومترا 

قد كانت حرة ذمار و. ) rhyolitic (التي تسمىالتدفقات  البركانیة البازلتیةالحمم تكسو تدفقات    
عام الفي االنفجار  حیث وقعالقرن العشرین في شبھ الجزیرة العربیة ،  النفجارالمصدر الوحید 

  .م ١٩٣٧
  

  مأرب - صرواح - ٦

، وقد  شرق الیمن كیلومتر ٧٥حیث یمتد ني بركاالحجر السلسلة طویلة من مخاریط  ھو عبارة عن 
  .رسوبیةصخور بركانیة الحمم التدفقات  صاحب

بین المرتفعات تجاه المتصدع نحو الشمال الغربي والجنوب الشرقي الممتد تعبر السلسلة اإلو  
التي مدرجات الطمى  غطتالبركانیة واحدة من تدفقات الحمم ف. الشرق إلى الصحراویةوالسھول 

قبل  ١٢٠٠-٨٠٠   حوالي إلىالتي یعود تاریخھا و اإلنسان من قبل المصنوعةوراء السدود  تاكمتر
  ).العالم النشطة في أنحاءكتالوج للبراكین (المیالد 

  

  عمران -ھمدان حرة - ٧

 ١٥٠٠ُبعد  على عاصمة صنعاءوالتي تقع شمال ال ، البركانیةالحمم ة أرحب ذو رباعیتحتوي    
مخلفات المعدن من مخروط  ٦٠نحو بو الحقول النشطة الحدیثةقلیل من والت بازلال من كیلومتر مربع
 ةالمعروفو( البركانیةفي الحقول  مخاریطتنحاز الو. اثنین منھما في وقت مضى قد اندلعوالمصھور ، 

فوق ما  الشمال والشمال الجنوبي إلى) عمران -صنعاء الحقل البركاني في سم صنعاء أو إأیضا ب
ما  اإلسالما قبل نفجار في مإوقد وقع آخر ،  ھضبة بركانیھ سمیكةعلى  ترم ٢٥٠ -  ١٠٠ ـیعدل ب

 ٩جاوزت التي  البركانیةتدفق الحمم  ذلك االنفجار عن وأسفر، سنة بعد المیالد  ٦٠٠ - ٤٠٠بین 
   .كیلومتر

  جزر حنیش- ٨

 -  يشرقالال شمال هتجامتداد اإلإعلى  البركانیةحنیش من مجموعة من الفتحات  جزر تلُشك     
تعتبر مجموعة جزر و. ةالضحل والمیاه األخرىالعدید من الجزر الصغیرة من و  يغربالجنوب وال

كمن في ت حیث )جزر الزبیر أومثل جبل طیر ( األحمرالفا لغیرھا من جزر البحر خ زقرحنیش و
 یطمخاروالمخاریط  وجمرة المخاریط  تصطف رشةو. األحمرجنوب البحر حوض میاه ضحلھ في 

قصیرة ال البركانیةتدفقات الحمم وتصل . الكبرىجزیرة حنیش  من امتداد یلومترك ٢٠قمة الرماد على 
فإن الشمال  في  الواقعة زقر ةمجموعكما ھو الحال مع و ،الجزیرة جانبيالساحل على  إلى

وقد تشكلت فیما بعد جمرة ،  ))سطحیة(أي  phreatic (عبارة عنكانت  األولیة اإلنفجارات
  .البركانیةتدفقات سائل الحمم  اترشأخرجت الوالمخاریط البازلتیة 



  زقرجبل - ٩

في جنوب وحنیش  زقرمجموعة جزر شمال جزیرة كبیرة من  في أقصى زقرتكونت جزیرة     
مع سنة  ٠٠٠,١٠ ـوالمقدر عمرھا ب )(pyroclasticمن الحمم البازلتیة البركانیة  األحمرالبحر 

 ( وكنتیجة النفجار ،  ي ترسل تدفقات من الحمم البركانیة الحدیثة المظھروجود رشات مخروطیة والت
Phreatic  ( ب الحمم البركانیة اقب وقد أنتجت .تشكلت جزر صغیرة ومخاریط ساحلیة قرزفي جبل

  . البركانیةتدفقات الحمم في لزوجة )  trachytic(ذو المرحلة المتأخرة 

  جبل الزبیــر- ١٠

والتي ترتفع  والمغمورةالجزر الصغیرة  كبرأكیلو متر، من  ٥لذي یبلغ طولھ یعتبر جبل الزبیر وا   
  . على الرصیف الضحل في البحر األحمر المتصدع

الشمال  -نحو الشمال  المتجھةیشكل الرصیف والمخارج االنفجاریة الجزر والمناطق الضحلة و
في وقت مبكر  المتفجرةحلة المر أعقبتوقد . الغربي والجنوب الشرقي والموازي للجزء المتصدع

تدفقات الحمم البركانیة یرافقھ في النشاط االنفجاري د یتجدوتبعتھا   تآكل البحري الفترة وجیزة من 
الشقوق  إمتدادعلى ) (pyroclasticندلعت مخاریط مرشوشة ومخاریط أكما ، ذو النتوء البازلتي 

من انفجاري نشاط تاریخي ُأبلغ عن  وقد،  جزیرة للزبیرلمنخفض الالتي تشكل العمود الفقري 
  .الجزیرة في القرن التاسع عشر

  
  جبل الطیر- ١١

ر مكونًا جزیرة بیضاویة م في جنوب وسط البحر األحم١٢٠٠ إلىبازلتي یرتفع جبل الطیر ال   
سنة في ١٠.٠٠٠البركان الخامد ألكثر من شمال  أقصىیقع الجبل في . كیلومتر ٣نحو الشكل بطول 
الدوشان جبل منحدر شدید ذو مخرج مركزي ل منتتدفق الحمم البركانیة البازلتیة و . البحر األحمر

على طول السواحل )  Pyroclastic (سم إتقع المخاریط والتي تحمل  .تغطي معظم الجزیرة والتي
من مخلفات المعدن دخاني من مخروطین غیر متآكلین  ، ویحدث نشاط  والشمال الغربي الجنوبیة

 ًامصادر كان التي بعضھاوالقمة ،  أعلىتتوسع الشقوق اإلشعاعیة من ، و أعلى القمةفي المصھور 
قد تم اإلبالغ عن سنة ، و ١٠.٠٠٠ما یقارب الجزیرة یبلغ عمر و،  البركانیةتدفقات الحمم ل

.الثامن عشر والتاسع عشر القرنین فيالتي حدثت  اإلنفجارات
  

  

  

  

  

  

  



  :المصادر

.جابر السنباني/شھاب محسن عباس و د/د –الیمن  كتاب مدخل إلى جیومورفولوجیة-
   سعد عجیل مبارك الدراجي/ د –وأثرھا في تشكیل سطح األرض  البراكینتقریر عن -
-/www.volcano.si.edu - Global Volcanism 
-http://www.marefa.org/index.php
-http://www.volcanolive.com/yemen.html
. موقع جوجل ارث-

  
  
  
  



  وضح البراكین الرباعیة التي حدثت في الیمنجدول ی

  حالة البركان  نوع البركان  اسم البركان  م
منطقة وقوع 

  البركان
موعد أخر انفجار 

  للبركان
  خط الطول  خط العرض

قمة ارتفاع 
  )متر(البركان

  رباعي  ُزقر  ١
خامد منذ 

  سنة تقریبًا١٠.٠٠٠
  غیر معروف  البحر األحمر

N ١٤.٠٢ْ  
N ١٤١ْ٠  

E ٤٢.٧٥ْ  
E٤٢٤ْ٥ ٠  

٦٢٤  

  م2007  البحر األحمرتاریخي  نشیط وحدیث  جبل الطیر  ٢
N ١٥.٥٥ْ  

N  ٠١٥٣ْ٣  
E ٤١.٨٣ْ  
E٤١٥ْ٠ ٠  

٢٤٤  

  رباعي  ُحنیش  ٣
خامد منذ 

  سنة تقریبًا١٠.٠٠٠
  غیر معروف  البحر األحمر

N ١٣.٧٢ْ  
N  ٠١٣٤ْ٣  

E ٤٢.٧٣ْ  
E٤٢٤ْ٤ ٠  

٤٢٢  
  
  

  ١٨٢٤  البحر األحمرتاریخي  رباعي  جبل الزبیر  ٤
N ١٥.٠٥ْ  

N   ٣٠١٥ْ  
E ٤٢.١٨ْ  
E٤٢١ْ١ ٠  

١٩١  
  

٥  
 -ھمدان حرة 
  عمران

  تاریخي  حقل بركاني
 –منطقة عمران 

شمال مدینة 
  صنعاء

٥٠٠AD
N ١٥.٦٣ْ  

N   ٣٨٠١٥ْ  
E ٤٤.٠٨ْ  
E٤٤٥ْ ٠  

٣١٠٠  

  مخروطي  حرة المرھا  ٦
خامد منذ 

  سنة تقریبًا١٠.٠٠٠
شمال العاصمة 

  صنعاء
  غیر معروف

N ١٥.٢٤٥ْ  
N   ١٤٤٢١٥ْ  

E ٤٤.٢٣٦ْ  
E٤٤١ْ٤ ١١  

٢٥٠٦  

  مأرب -صرواح   ٧
 حقل بركاني

  رباعي
Anthropologyقبل المیالد ١٢٠٠  شرق الیمن  

N ١٥.٤٣ْ  
N   ٢٦٠١٥ْ  

E ٤٤.٧٨ْ  
E٤٤٤ْ٧ ٠  

١٥٥٠  

  ذمار حقل  ٨
 حقل بركاني

  رباعي
  ١٩٣٧  منطقة ذمارتاریخي

N ١٤.٥٧ْ  
N   ٣٤٠١٥ْ  

E ٤٤.٦٧ْ  
E٤٤٤ْ٠ ٠  

٣٥٠٠  

  ١٢٥٣  شرق مدینة شقراتاریخي  حقل بركاني  ادحرة سو  ٩
N ١٣.٥٨ْ  

N   ٣٥٠١٣ْ  
E ٤٦.١٢ْ  
E٤٦٧ْ ٠  

١٧٣٧  

  ٢٣٣  ٤٨.٣٣ْ E  ١٤.٠٥ْ N  غیر معروف  خلیج عدنخامد منذ   حقل بركاني  بلحاف حقل  ١٠



  حالة البركان  نوع البركان  اسم البركان  م
منطقة وقوع 

  البركان
موعد أخر انفجار 

  للبركان
  خط الطول  خط العرض

قمة ارتفاع 
  )متر(البركان

  ٤٨٢ْ٠ْ E٠  ٣٠١٤ْ   Nسنة تقریبًا١٠.٠٠٠

  حقل بركاني  بیر بورھت  ١١
خامد منذ 

سنة تقریبًا١٠.٠٠٠
  غیر معروف  رموتشرق حض

N ١٥.٥٥ْ  
N   ٣٣٠١٥ْ  

E ٥٠.٦٣ْ  
E٥٠٣ْ٨ْ ٠  

  غیر معروف

  


