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ً:السريعةًالداخليةًالقوى:ًثانيا ً

 األرض قشةر  فة  سةوا  مفاجئةة باطنيةة اضطرابات نتيجة المفاجئة السريعة الحركات هذه وتحدث
 المد  تزيد فال قصيرا   وقتا   إال تستغرق فال مفاجئة وألنها عليها، ترتكز الت  التكوينات ف  أو نفسها
 الهةزات فة  الحركةات هةذه وتتمثة  الواحةد ، الدقيقةة مة  جةز    عة  الحركةات هةذه فيهةا تحةدث الت 

 كبيةر دخة  لهةا يكو  كما المروعة، الكوارث م  كثير الحركات هذه وتسبب البركانية، والثورانات
 الحركةات عة  تختلة  بذلك وه  محدود ، أماك  ف  إال تظهر ال ولكنها األرض، سطح تشكي  ف 

 هةذه تةؤثير وكةا  .األرض سةطح علة  الكبير  التضاريس تشكي  ف  بارزا   دورا   تلعب الت  البطيئة
 نتيجةة الحاضةر الوقةت فة  علية  هة  عما المختلفة الجيولوجية األزمنة خال  بكثير أقوي الحركات

 منةاطق فتسةم  اآل  الحركةات هةذه فيهةا تحةدث التة  المنةاطق أمةا األرضةية، القشر  استقرار تزايد
 والمعروفةةة الحديثةةة الجبليةةة السالسةة  نطاقةةات مةة  المنةةاطق هةةذه وتتفةةق األرض، بقشةةر  الضةةع 
 وفيمةا. اآل  حتة  بركانيةة وثورانةات زلزاليةة لهةزات تتعةرض مازالت والت  األلب، جبا  بسالس 

 :وه  السريعة العمليات أهم نتناو  يل 

Earthquakesً:ًالزلزل:ًأول ً

 بسةبب تتمةزق التة  الصةخور مة  سةريعة طاقة انطالق ع  تنتج أرضية هزات ع  عبار  الزلزا 
 البةإر  يسةم  والذي حدوثها مصدر م  االتجاهات ك  ف  الطاقة هذه وتتشعش  لضغوط، تعرضها

Focus،  وُيولةد سةاك ، مةائ  وسةط فة  حجةر إلقةا  عنةد تحدث الت  لتلك مشابهة موجات شك  ف 

 نحةو الموجةات هةذه وتضةع  األرض، خال  تتشعش  Seismic Waves زلزالية موجات الزلزا 

 . األطرا 

 لكنهةا البركانيةة واالنفجةارات النوويةة االنفجةارات عة  ضةعيفة زلزاليةة ت هةزا تنةتج أ  يمكة  كما
 أثنةا  وذلةك االنكسةارات، تسةبب التة  التكتونية الحركات حدوث ع  تنتج وكذلك المساحة، محدود 
 ضةرب الةذي زلةزا  فمةثال جةدا   قصةير وقةت إال الزلزالية الهز  تستمر وال التكتونية األلواح تحرك

 األرض سطح كا  6019 عام شيل  زلزا  ف  أما ثانية، 09 فقط استمر 6091 عام ف  كاليفورنيا
 حةدوث واسةتمر تقريبةا ، ثةوا  عشةر واألخةر  الموجةة مةرور بةي  الفتةر  وكانةت وينخفض، يرتف 
 . دقائق3 حوال  األرضية الهز 

ً:الزلزلًقياس

 اسةتخدموا وقةد الةزالز ، موجةات اتجةاه علة  التعةر  عةام ألفة  مة  أكثةر منذ الصينيو  حاو  لقد
 الهةز  حةدوث فعنةد كةر  منهةا ك  ف  معلق أذرع ستة جوانبها م  يتدل  القدر تشب  بدائية أدا  لذلك

 الزلةزا ، موجةة اتجةاه تحةدد التة  هة  أوال   تسةقط التة  والكةر  الكةرات إحةد  هةذه تسةقط األرضية

 م  مداله كتلة م  الجهاز هذا ويتركب Seismo-graphs الزالز  قياس أجهز  اآل  اختلفت ولك 

 فعندما مربعات، ورق عليها دوار  أسطوانة يالمس قلم الكتلة هذا ف  باألرض، ومثبت مثبت حام 
 بينمةا نسةبيا ، ثابتةة يحفظهةا للكتلةة الةذات  القصةور فةن  الجهةاز إلة  بعيةد زلةزا  مة  الذبذبات تص 

 فةةوق الةةورق علةة  الكتلةةة لثبةةات بالنسةةبة األرض حركةةة تسةةج  ثةةم ومةة  والحامةة ، األرض تتحةةرك
 .الدوار  األسطوانة

 لكة  جهةاز وجةود مة  البةد كةا  لةذلك لةؤلرض، أفقيةة وأخةر  رأسية حركات تسبب الزالز  وأل 
"  Seismograms الزالز  تسجي "  الزالز  قياس أجهز  م  تؤخذ الت  القياسات حركة. وتسم 

 الموجةةات خصةةائ  تحةةدد التةة  المعلومةةات مةة  كثيةةر علةة  الحصةةو  يمكةة  التسةةجي  هةةذا ومةة 
 خاللةة  مةة  أمكةة  كمةةا البةةإر ، مةة  االتجاهةةات كةة  فةة  تتشعشةة  مرنةة  طاقةةة تكةةو  كةةؤ  الزلزاليةةة،
 وتسةم  لةؤلرض الخةارج  اإلطةار علة  إحةداها تنتقة  حيةث الزلزاليةة، الموجةات ك  عل  التعر 
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"  وتسةم  الةداخ  مة  األرض جسةم داخة  األخةر  وتنتقة  Surface Waves السطحية الموجات

 .P األوليةة الموجةةات نةةوعي ، إلة  الداخليةةة الموجةةات وتنقسةم"  Waves****  الداخليةةة الموجةات
Waves الثانوية والموجات S. Waves . األوليةة الموجةات (P ) أوال ، التسةجي  محطةة إلة  تصة 

 هةذه سةرعة التتةاب  هةذا مث  ويحدد السطحية، الموجات تص  وأخيرا   ،(S) الثانوية الموجات وتليها

/  كةم 1 حةوال  إلة  لةؤلرض الجرانيتيةة القشةر  فة  األوليةة الموجات سرعة تص  حيث الموجات،
 األوليةة الموجةات سةرعة أ  أي ثانيةة/  كةم 3.1 حةوال  الثانويةة الموجات سرعة تص  بينما ثانية،
 الموجةات سرعة م ٪  09 إل  تص  السطحية الموجات وسرعة ، مر  6.1 الثانوية الموجات إل 

 .الثانوية

 الموجات اتساع يزيد حيث الموجات، اتساع أنماط تتنوع الموجات سرعات اختال  إل  وباإلضافة

 بؤنهةا تتميةز فننهةا عظةيم تةدمير تسةبب التة  السةطحية الموجات بينما األولية، الموجات ع  الثانوية

 خال  تنتشر وال السطح، م  بالقرب ضيقة منطقة ف  محدد  السطحية الموجات وأل  اتساعا ، أكثر

 الموجةات تسةتغرق ولةذلك األقصة ، باتسةاعها تحتفظ فننها والثانوية، األولية الموجات مث  األرض

 الزلزاليةة الموجةات وتفيةد L.Waves الطولية الموجات تسم  ذلك أج  وم  أطو ، فتر  السطحية

 . الزلزا  وقو  موض  تحديد ف 

ً:ًالزلزلًمواضع

 السةطح  المركةز يعتبةر بينمةا الةزالز ، موجةات منةة تنشؤ الذي الموض  ه  Focus البإر  تعتبر

Epicenter  األوليةةة الموجةةات بةةي  السةةرعة فةة  االختالفةةات تسةةاعدنا البةةإر ، فةةوق مباشةةر ويقةة 

 أوال ، وتصة  أسةرع األوليةة الموجةات وأل  للزلةزا ، السةطح  المركةز موض  تحديد ف  والثانوية

 المركةز إلة  الوصةو  فة  الموجةات مة  النةوعي  بةي  تفص  الت  المد  تزيد المسافة طو  م  فنن 

 المسةافة نحةدد أ  ويمكة . السةطح  والمركةز البةإر  بةي  المسافة بعد تحديد يمك  وعلي  السطح ،

 يكةو  أ  يمكة  السةطح  فةالمركز ؟ االتجةاه ع  ماذا ولك  والزلزا ، التسجي  محطة بي  الفاصلة

 م  المسافة تعر  عندما المضبوط الموض  وجود ويمك  الزالز ، تسجي  محطة م  اتجاه أي ف 

 المركةز المحطةة تمثة  محطةة كة  حةو  دائةر  ترسةم حيةث الةزالز   لرصةد مختلفةة محطات ثالثة

 .للزلزا  السطح  المركز تمث  الثالث الدوائر فيها تتقاط  الت  والنقطة لها، السطح 

ً:ًًالزلزلًأعماق

 كةم،199 إلة  كةم5 بةي  مةا تتةراوح أعماق ف  تنشؤ الزالز  أ  يظهر الزالز  تسجيالت خال  م 

 الزالز  وتسم  كم19 إل  كم5 عمق م  يحدث ما فمنها واحد، مستو  م  الزالز  ك  تحدث وال

 التة  الةزالز  أمةا المتوسةطة، الةزالز  وتسةم  كيلومتر 399 إل  متر كليو 19 بي  وفيما القريبة،

 مة ٪ 09 أ  كذلك ووجد العميقة، الزالز  فتسم  كيلومتر 399 م  أكبر عمق عل  بإرتها تكو 

 القريبةة، بةالزالز  يسةم  مةا ضةم  يقة  معظمهةا أ  أي كةم699 مة  أقة  عمق ف  تحدث الزالز 

 التدميريةةة القةةو  ريختةةر مقيةةاس سةةج  إذا أنةة  حيةةث دمةةارا   أشةةدها الةةزالز  مةة  النةةوع هةةذا ويعتبةةر

 الةةزالز  فةة  1.0 وإلةة  المتوسةةطة، الةةزالز  فةة  1.5 إلةة  تصةة  فننهةةا ،6.1 السةةطح  للزلةةزا 

 السةطح مة  قريبةة بإرهةا توجةد المحيطيةة، الحافات طو  عل  تتولد الت  الزالز  أ  وم . العميقة

 توجد العميقة البإر ذات لزالز  ك  غالبا   أن  لوحظ ذلك م  وأبعد قو ، واحد زلزا  فيها يوجد فال
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 األخاديةد يةابس نحةو واقعةة يابسةة منةاطق ف  خصوصا  " النار الهادئ "حلقة المحيط حو  حزام ف 

 .العميقة المحيطية

ً:الزلزلًأنواع

 :ه  الزالز  هذه حدوث تسبب الت  الحركة أساس عل  رئيسية أنواع ثالثة إل  الزالز  تنقسم

ً:ًتكتونيةًزلزلًـ1

 القشةر  تصةيب التة  االلتةوا ات أو االنكسةارات عة  تنةتج التة  األرضةية الحركةات بسةبب وتحدث

 القشةر  فة  نشةاطاتها منهةا تبةدأ التة  البةإر وتوجد شيوعا ، الزالز  اكثر م  النوع وهذا األرضية،

 مثة  النةوع هةذا مة  اليابةا  زالز  معظةم وتعتبةر كةم، 19 حةوال  إلة  تص  أعماق عل  السطحية

 تنتمة  األمريكة  الغةرب زالز  مة  وكثيةر ،6005 عةام كوب  وزلزا  6093 عام طوكيو زلزا 

 .6000 ف  عام األخير تركيا زلزا  ومنها الزالز  م  النوع هذا إل 

ً:ًبركانيةًزلزلً-2

 عنةد بةاألخ  و سةطحها، إلة  األرض جةو  مة  الالفةا وخةرو  البركان  النشاط بحدوث وترتبط

 الزلزاليةة الهةزات معظةم فن  هذا وم  مر ، ألو  البركا  انفجار لحطة الصخرية المقذوفات اندفاع

 أ  كمةا كبيةر ، مسةاحات فة  أثرها يظهر ال محلية هزات إال ه  ما البركان  النشاط تصاحب الت 

 ايجة  بحةر زالز  النةوع هةذا إلة  وينتمة  ضةعيفة، هةزات تصةاحبها البركانيةة الثورانات م  كثيرا  

 . هوائ  وجزر

ً:بلوتونيةًزلزلً-3

 هةذا استقرار عدم بسبب األرض، باط  ف  سحيقة أعماق عل  مركزها ويوجد عميقة زالز  وه 

 ويص  بلوتو وهو اإلغريق عند األرض باط  إل  إل  نسبة االسم هذا الزالز  هذه وتحم  الباط ،

 نتيجةة األو  النةوع مثة  ويحةدث الةزالز ، مة  الكثير إليها ينتم  وال كم 199 حوال  بإرها عمق

 .األرض باط  حركات

ً:للزلزلًالتخريبيةًاآلثار

 أالسةكا بواليةة 6010 مةارس91 يوم زلزا  الشمالية بؤمريكا القر  هذا ف  الزالز  أعن  م  كا 
 قتيةة  636 ورا ه خلة  وقةد دقةائق، 0 إلة  3 مة  اسةتمر وقةد ريختةر، 5 6.0ـة  6.3 قوتة  وكانةت
 فةة  هةةز 96 حةةوال  الرئيسةية الهةةز  وتبةة  جرائة ، مةة  الواليةةة اقتصةاد وتةةؤثر المنةةاز ، آال  وهةدم
 القريبةة المةد  عةدد قلةة الخسائر م  قل  مما وطبعا   ريختر، 5 1 منها تواب  عشر  سجلت ساعة90
 القةو  إ  .الزلةزا  شةد  مة  الةرغم وعلة  بؤالسةكا، السةكا  عةدد قلةة جانةب إلة  الزلةزا  مركز م 

 أومة  وأسةف  أعلة  إلة  إمةا لةؤلرض اهتزاز وتسبب األرض سطح عل  تنتق  الزالز  ع  الناتجة
 :ه  عوام  عد  عل  الذبذبات ع  الناحية القو  وتتوق  آخر، إل  جانب

 . اإلنشا ات تصميم -0. للمنشآت المكونة الماد  طبيعة -3.  الذبذبات مد  -9. الذبذبات قو  -6
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 تقاسة  متر كيلو 59 إل  99 بي  تتراوح مسافة ف  السطح  المركز حو  الواقعة المنطقة أ  وم 
 إلة  أساسةا   االخةتال  هةذا ويعود المسافة، هذه خال  يختل  التدمير أ  إال األرضية، الهز  قو  م 

 مة  بكثيةر أكبةر الذبةذبات تضةخم المرنة اإلرسابات فمثال   المنشآت، عليها تبن  الت  األرض طبيعة
 مة  أشةد تةدمير إل  المتماسكة غير اإلرسابات عل  المنشآت تتعرض لذلك الصلب، األساس صخر
 .الصلبة الصخور عل  الت  تلك

 مظهةر عنهةا ينةتج الةزالز  فةن  بالمةا  شةبعت ما إذا المتماسكة غير الرواسب ذات المناطق ف  أما

 متحةرك، سةائ  إلة  تتحةو  الثابتةة التربةة الحالة هذه وف  ، Liquefaction(السيولة) التمي  يسم 

 .والمنشآت بالمبان  اإلمساك تستطي  ال الحالة هذه وف 

 ُتولةد وربمةا مصةادرها، مة  متةرات الكيلةو آال  بعةد علة  الكبيةر  الزالز  بتؤثيرات الشعور يمك 
 الخزانةةةات و البحيةةرات فةة  عنيةةة  بتكةةرار الميةةاه تتحةةةرك حيةةث بحيةةر   مةةةد األرضةةية الحركةةة

 بعةد فننة  وأالسكا تكساس بي  المسافة بعد م  الرغم وعل  المكسيك، خليج مث  المغلقة واألحواض
 هةذه دمةرت وقةد متةر،9 تكسةاس ساح  عل  األموا  ارتفعت اآلسكا ف  6010 عام زلزا  حدوث
 مة  كة  فة  السةباحة حمامةات فة  بكثيةر ارتفاعةا   أقة  أمةوا  لوحظت كما صغير ، مركب األموا 
 .وتكساس لويزيانا

 تسةم  والتة  الزلزاليةة البحةر موجةات بسةبب 6010 اآلسةكا زلةزا  فة  الوفيةات معظةم حدثت وقد

 األمةوا  هةذه وتحةدث ،Tidal Waves المديةة بالموجةات أحيانا   تسم  كما ،Tosunami تسونام 

 المحيطةات ميةـاه فة  التسةونام  أمةوا  وتتقـدم الزالز ، أثنا  المحيـط لقاع الرأسيـة اإلزاحة نتيجة
 المحيطةات ميةاه فة  ارتفاعهةا أ  ومة  سةاعة،/  كةم 059 إلة  599 بةي  مةا تتةراوح هائلةة بسرعة
 إلة 699 بةي  مةا يتةراوح جةدا   كبيةر لهةا والتاليةة موجةة ك  بي  والبعد واحد، متر م  أق  المفتوحة
 تقة  سةرعتها فةن  الضةحلة، السةاحلية الميةاه إلة  األمةوا  هذه مث  دخو  عند ولك  كيلومتر، 199

 ومة  متةر،39 علة  أحيانةا   ارتفاعهةا يزيد حيت مدمر   موجات إل  وتتحو  وترتف  المياه وتتراكم
 . ومدمر  عنيفة تصبح فننها ذلك أج 

 لمسةافة الجنوبيةة أمريكةا سةاح  طةو  عل  قر  التسونام  أموا  دمرت 6019 شيل  زلزا  وف 
 متر كيلو أل  61 لمسافة الهادئ المحيط عبر اليابا  إل  األموا  هذه عبرت وقد متر، كليلو 699

 الزلةزا  هةذا حةدوث بعةد اليابانيةة هونشةو لجزيةر  الجنوب  الساح  عل  قر  األموا  هذه ودمرت
 . ساعة99 بحوال 

 كثيةرا   وتقتة  الجبليةة القر  بعض تدف  قد أرضية انزالقات حدوث إل  الزلزالية الهزات تإد  كما

 حةدث كمةا حرائةق اشةتغا  المنةاز  تةدمير عة  ينتج كما المزروعات، م  الكثير وتتل  السكا  م 

 تالمةةس مةة  الشةةرر حةةدوث عنةةد الغةةازات اشةةتعلت وفيةة  ،6091 عةةام فرانسيسةةكو سةةا  زلةةزا  فةة 

 ذلةك المدينة. ويعن  ف  سكنية كتلة 599 ودمرت أيام 3 لمد  الحرائق استمرت و الكهربا ، أسالك

 الطويلة المد  لهذه الحريق لبقا  أد  ومما ذات ، الزلزا  دمره مما بكثير أكبر الحرائق دمرت  ما أ 

 6093 عةام اليابةا  زلةزا  عة  نةتج كمةا الزلةزا ، حةدوث عنةد أيضةا   المعدنيةة المياه خطوط تدمير

 مة  أكثةر الحريةق هةذا فة  وقُت  طوكيو، مبان  ونص  يوكوهاما مدينة دمرت حريق 959 حوال 

 . الوقت ذلك ف  السائد  الرياح شد  النار انتشار عل  ساعد وقد شخ ، أل  699

ً:ًالزلزلًنطاقات

 النطاقةات هةذه وتتمثة  األرض، حةو  تةدور نسةبيا   ضةيقة قليلةة نطاقات ف  الزالز  م ٪  05 تنشؤ

 : يل  فيما
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ً:ًالنارًحلقةًـ1

 والفليبةي  اليابةا  مث  العنيفة الزالز  مناطق إليها وينتم  الهادي، بالمحيط تحيط دائرية حلقة وه 

 المناطق بعض جانب إل  البركانية، الجزر سالس  م  نفس  بالمحيط يوجد ما إل  باإلضافة وشيل 

 السةاح  طةو  وعلة  كاليفورنيةا، فة  انةدرياس سةا  انكسار منقطة مث  المتحد  الواليات غرب ف 

 ألوشيا  جزر قوس مث  قةالعمي البحرية لؤلخاديد المجاور  الجزر أقواس ف  وتمتد لؤللسكا الغرب 

 وقةوس كورية  أخةدود غةرب الواق  كوري  جزر وقوس الشرق، م  ألوشيا  أخدود يجاورها الذي

 العةةالم أخاديةةد أعمةةق منةةداناو ألخةةدود المجةةاور  الفليبةةي  وجةةزر اليابةةا  أخةةدود غةةرب اليابةةا  جةةزر

 إ  معظم النطاق هذا ويضم .وغيرها جاو  أخدود م  الشما  إل  جاو  وجزير  مارياناس، وأخدود

 وأما األرض، سطح م  القريبة الزالز  م ٪  69 ويمث  عمقا   األكثر األرضية الهزات ك  يك  لم

٪  09 حةوال  النطةاق هةذا فة  فتمثة  كةم 399 -19 بي  يتراوح عمق عل  مصادرها الت  الهزات

 . العالم مستو  عل  العمق هذا زالز  م 

ً:الثانيًالنطاقً-2

 جةزر مة  ويمتةد المتوسةط، بةالبحر المحيطةة الجبليةة المنةاطق خةال  تمتةد عرضةية حلقةة فة  يتمث 
 يمتةد ثةم إفريقيةا، شما  ف  أطلس وجبا  أوربا بجنوب األلب جبا  م  ويتمش  الغرب، ف  األزور

 الهمااليةةا، وجبةا  التبةت وهضةةبة البةامير عقةد  إلةة  ثةم وإيةرا  القوقةةاز جبةا  و تركيةا فةة  آسةيا فة 
 فة  يمتةد آخةر ونطةاق بيكةا ، بحير  نحو منغوليا وحت  شا  تيا  جبا  م  يمتد نطاق من  ويخر 
 م ٪  99 حوال  النطاق هذا يضم و .األو  النطاق م  يلتق  حيت إندونيسيا إل  يص  حت  بورما

 فة  الةزالز  تحةدث مةا وكثيةرا   العةالم، مسةتو  عل  تحدث الت  األرض سطح م  القريبة الزالز 
 مة  كبيةر  أعةداد تدمر صخرية انهيارات عنها وينتج القوقاز، ومنطقة إيرا  ف  خاصة النطاق هذا

 وكةا  النطةاق، هةذا تسةود التة  الجبليةة الحوضية الطبيعة إل  ذلك ويرج  إيرا ، ف  الجبلية القر 
 6000 أغسةطس 66 يةوم قبر  و إيرا  م  ك  ضربت الت  الزالز  تلك النطاق هذا ف  آخرها
 . القر  هذا ف  األخير الكل  الشمس كسو  يوم

ً:الثالثًالنطاقً-3

 الغائصةة الحافةات وجةود نتيجةة األطلسة ، المحةيط أسف  األرضية القشر  ف  ضع  مناطق وتمث 
 بحافةة الشمال  جزإها ويعر ( S)حر  شك  ف  الحافة هذه وتمتد العميقة، األحواض تحدها الت 

 المرتفعةة واألجةزا  الغربة ، الجنةوب إلة  الشةرق  الشةما  مة  وتمتةد ،Dolphin Divide دولفةي 

 المةنخفض الشةرق مة  الحافةة هةذه يحةد و األزور، جةزر مجموعةة مثة  الجةزر مة  عةدد تمث  منها
 الشةةمالية أمريكةةا حةةوض الغةةرب مةة  يحةةدها بينمةةا فةةرد، كيةةب وحةةوض كناريةةا وحةةوض اإلسةةبان 

 مة  الجنةوب  القسةم فة  Shalleger Divide تشةالنجر حافةة توجد بينما . الوسط  أمريكا وحوض

 وحةوض أنجةوال حةوض الشةرق مة  ويحدها كنها، د  تريستا  جزر منها وتبرز األطلس  المحيط
 .واألرجنتي  البرازي  حوض الغرب وم  أنتركيتكا، وحوض الكيب

 العظةيم، اإلفريقة  األخةدود نطةاق مث  األرضية القشر  م  أخر  مناطق الزالز  تصيب وأن  كما

 وأ  كمةا االلتةوا ، حركةات بهةا تكثةر نطاقةات السةابقة الةثالث النطاقةات بينمةا انكسةاري نطاق وهو

 حةورا  هضةبة فة  البازلتيةة الطفةوح مث  البازلتية الالفا انبثاق م  النطاق هذا ف  تتواكب الزالز 

 مث  فيكتوريا بحير  حو  اإلفريق  األخدود حو  الكثير  المنفرد  والجبا  الحبشة، وهضبة بسوريا

 الغربة  األخةدود فة  ومفبيرو رينزور  وجبا  الشرق، ف  كلمنجارو وجب  إلج  وجب  كينيا جب 
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 فة  التكتةون  اللةوح وحافةة الشمال ، المتجمد المحيط داخ  آسيا شما  ف  المتفرقة الزالز  وبعض

 .األمريكية المتحد  الواليات شرق أجزا  وبعض الغربية الهند جزر وأرخبي  الهندي المحيط وسط

Volcanoesًًالبراكين:ًثانيا ً

 البةةراكي  أل  ،(وهضةةاب جبةةا ) المرتفعةةات بنةةا  علةة  تسةةاعد التةة  العوامةة  أهةةم أحةةد البةةراكي  إ 
 كةؤ  أرضةية، أشةكاال   لتبن  تتراكم Ventالقصبة طريق ع  الفا تخر  متتابعة ثورانات ع  عبار 

 السالسة  هذه أعظم وتوجد جبلية، سالس  عنها ينشؤ سميكة الفا تدفقات أو مخروطية براكي  ُتكو 
 السالسة  هةذه ومة  الهةادئ، بةالمحيط المحيطةة النةار حلقة نطاق داخ  البراكي  كونتها الت  الجبلية

 أيضا   السالس  هذه وم  فوكا، د  جوا  وكوكس نازكا، مث  الهادئ المحيط ف  الجزر مجموعات
 أخةر  سلسلة بؤالسكا ألوشيا  سلسة وتمث  وواشنجتو ، وأوريجو  كاليفورنيا بشما  كسكيد جبا 
 فة  جاو  جزير  وبراكي  الجنوبية أمريكا ف  األنديز جبا  براكي  أيضا   السالس  هذه وم  نشطة،

 .إندونيسيا

 المقةةذوفات غيةةاب أو ووجةةود الالفةةا نمةةط علةة  اعتمةةادا   واألبعةةاد الشةةك  حيةةث مةة  البةةراكي  تتنةةوع
 وتوجد اللزوجة، م  عالية درجة تملك الجرانيتية/ الفلسبارية الالفا أ  الهامة النقاط وم  البركانية،

 هةذه عة  ينةتج لةذلك ونتيجةة جةدا ، شةديد الضةغط تحةت المحبوسةة الغةازات م  ضخمة كميات معها
 الغةازات،  مة قلية  ومعهةا اللزوجةة بهةا تقة  البازلتيةة الالفةا العكةس وعلة  عنيفةة، انفجةارات الالفا
 .رقيقة طبقات ف  لتنتشر طويلة لمسافات الالفا وتنتق  هادئة، فاالنفجارات لذلك ونتيجة

ً:ًالبركانًأجزاء

 ذي والجبةة  Vent( المدخنةةة) والقصةةبة ، Crater الفوهةةة منهةةا أجةةزا  عةةد  مةة  البركةةا  ويتكةةو 

 :  Cone المخروط  الشك 

craterً:ًًالفوهةً–1

 عةد  بةي  اتسةاعها ويتةراوح تقريبا ، مستدير تجوي  شك  ف  للبركا  الجبل  المخروط أعل  تظهر
 وحمةم صةخرية كتة  و الغةازات بعةض فتةرات علة  منهةا وتخةر  األمتار، م  آال  وبضعة مئات
 ثانويةة فوهةة مة  أكثةر لة  تظهةر وبالتةال  مركةب البركا  يكو  وقد ،(Lava الفا) منصهر  ومواد

 .الرئيسية الفوهة جانب إل  المخروط جانب  عل 

Ventًً(ً:المدخنة)ًالقصبةً–2

 قةةاع إلةة  الماجمةةا غةةر  مةة ( القصةةبات) األنابيةةب تسةةم  قصةةير  قنةةوات خةةال  الماجمةةا تغذيةةة يةةتم
 أشةةهر ومةة  البركةةا ، بعنةةق أحيانةةا   وتسةةم  الفوهةةة، إلةة  البركانيةةة المةةواد خاللهةةا وتنةةدف  الفوهةةة،
 بهةا الموجةود والصةخر إفريقيةا جنةوب ف  للماس الحاملة بالتراكيب المسما  تلك البركانية القصبات

 الضةغط، عاليةة األخةر  والمعةاد  المةاس يولةد الضةغط حيةث كةم، 659 حوال  يبلغ عمق م  قادم
 يزيةد وعنةدما األرض، سةطح تحةت متةر كيلةو 999 عمةق إلة  القصةبات تمتةد الحةاالت بعض وف 
 المسةتدير، الشةك  عمومةا   تؤخذوالت   . Caldera الكالديرا تسم  متر كيلو واحد ع  الفوهة اتساع

 العمليةةة هةةذه وتةةتم جزئيةةا ، الفارغةةة الماجمةةا وحجةةر  البركةةان  المخةةروط قمةةة تنهةةار عنةةدما وتتكةةو 
 ال وبعضةها عنية ، النفجةار تةال  انهيةار عة  تنةتج الكالةديرا هةذه معظةم أ  مرحلية، ومة  بصور 
 متر كيلو 5 ـ 3 اتساعها يبلغ الت  وكياليوا، ماونالوا كالديرا أمثلتها وم  عنيفة، انفجارات يصاحب 

 الت  األمريكية أريجو  والية ف  Crater Lake الفوهة بحير  كالديرا بينما متر، 999 يبلغ وبعمق

 لتكةو  البركةا  قمةة انهةارت وقد مترا ، 6615 إل  يص  وبعمق متر كيلو 69 حوال  اتساعها يبلغ
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 ليكةةو  ثانيةةـة مةةر  البركةةا  انفجةةـر فتةةر  بعةةد ثةةم البحيةةر ، لتكةةو  األمطةةار ميةةاه مؤلتهةةا ثةةم الكالةةديرا
 .Wizard ويزداد جزير  باسم يعر  البحير  داخ  ف  بركان  مخروط

 كالةديرا مة  أكبةر وبعضةها متةر، كيلةو 5 عة  قطرها يزيد كالدير 636 حوال  ذلك بعد عرفت وقد
 جوا  سا  جبا  ف  La Garita الجارتيا كالديرا فمثال   مثلها، الشك  منتظمة وليست الفوهة بحير 

 يمكة  وعلي  كم، 39 وعرضها كم 69 طولها يبلغ حيث مستطيال   شكال   تؤخذ كولورادو، جنوب ف 
 .المكا  نفس ف  مر  م  أكثر الكالديرا تتكرر أ 

ًً:الشكلًالمخروطيًالجبلً-3

 كلهةا وكانةت فوهت  م  البركا  يقذفها الت  المواد وه  متصلبة، الفا أو صخري حطام م  يتركب
 .منصهر  حالة ف  بعضها أو

 الحطةام ومةواد ضةخمة غةاز وكميةات الالفا: التالية المواد البراكي  تخر ً:البركانيةًالموادًأنواعً-
 والغبةةار – دقيةةق بركةةان  ورمةةاد – صةةغير الفةةا كتةة  – صةةخرية شةةظايا: فةة  المتمثلةةة الصةةخري
ً: التال  النحو عل  نتناولها وسو  والتراب

Lava flowsً:ًًالالفاًتدفقاتً-1

 م  الالفا وتنبثق ، 5م 6999 - 5م 6999 بي  حرارتها درجة وتبلغ البراكي  تلفظها سائلة كت  ه 
 الكسةور تلةك البركةان ، المخروط جوانب عل  والكسور الشقوق خال  م  تتدفق كما البركا  فوهة
 التركيةب علة  ومظهرهةا الالفةا طبيعةة وتتوقة  الصةهير، كتة  وضةغط االنفجارات ع  تنشئ الت 

 أن  ونجد . تركيبها الختال  تبعا   خصائصها تختل  حيث من   تنبعث الذ  الصهير لكت  الكيماوي
 هةذه تنسةاب ولةذلك سةيولة، أكثر وتصبح لزوجتها تنخفض البازلتية باالفا السليكا محتو  قلة بسبب
 هةةوائ  جزيةةر  فةة  الالفةةا هةةذه وتنسةةاب شةةريطية، مجةةار  فةة  أو واسةةعة رقيقةةة فراشةةات فةة  الالفةةا
 69 بةي  مةا تتراوح المستوية المناطق ف  بينما االنحدار، شديد  السفوح ف  ساعة/  كم 39 بسرعة

 أكثةر أو متةر كيلةو 659 حةوال  إلة  تصة  مسافة تقط  أ  الالفا لهذه ويمك  ، ساعة/  متر 39 –
 يمكة  ال أنة  لدرجةة بطيئةة بالسةليكا الغنيةة الجرانيتيةة الالفةا ذلةك مة  العكةس وعلة  تتجمد، أ  قب 

 قشةر  ُتكةو  فننهةا هةوائ ، نةوع مة  السةائلة البازلتيةة الالفةا تتجمةد عنةدما وحتة  .حركتهةا مالحظة
 بةارد  وهة  الالفةا هذه وتتدفق منصهر . مازالت سطحية شب  كالفا التقدم ف  وتستمر تتجعد متدفقة
 الغةازات أ  ونجةد سةاعة،/  متةرا   59 – 5 عة  تزيةد ال بطيئة سرعتها فن  ثم وم  وسميكة، نسبيا  

 الالفةا فة  حةاد  ونتةو ات هائلةة فراغةات ذلةك عة  وينةتج شةظايا، إل  البارد السطح تكسر المنطلقة
 .المتجمد 

Gasesًً:الغازاتً–2

 أكسةيد ثان  مث  المحبوس  بالضغط الذائب الصخر ف  الغازات م  متنوعة كميات الماجما تحتو 

 فةة  المحبوسةةة الغةةازات كميةةة ومعرفةةة االنطةةالق، فةة  الغةةازات تبةةدأ الضةةغط يقةة  وبينمةةا الكربةةو ،

 بخار ف  الكمية هذه معظم وتتمث  الكل ، وزنها م ٪  1 ـ6بي  ما وتتراوح تقديرية، عملية الماجما

 كة  األطنةا  آال  عة  تزيد من  المنبعثة الفعلية الكمية أ  إال صغير  الغازات نسبة أ  وم  الما ،

 البركةان  الهةوائ  االنفجةار تحلية  خةال  وم  ألنها هامة البركانية الغازات م  الكمية هذه إ  يوم،

٪  5 نيتةروجي ،٪ 5 الكربةو ، أكسةيد ثةان ٪  65 مةا ، بخةار٪  19: مة  تتكو  الغازات أ  وجد

 البةراكي  وتعتبةر واألور يجةو ، والهيةدروجي  الكلةوري  مة  قليلةة وكميةات ، الكبريةت أكسيد ثان 

 حمةةض ليكةو  المةا  مةة  يتحةد الةذ  الكبريةت أكسةةيد ثةان  خاصةة الهةةوائ ، للتلةوث طبيعة  مصةدر

 إل  الصهير غرفة م  تمتد والت  ضيقة قنا  خلق ف  أخر  أهمية الماجما ف  وللغازات .الكبريتيك
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 انفجةارات تمةدد عندئةذ الصةهير، غةر  فةوق الصةخر ُتكسةر للماكما المرتفعة الحرار  وأ  السطح،

 الغةازات فةن  الممةرات اكتمةا  وعنةد السةطح، إلة  الممةرات المرتفة  الضغط تحت الواقعة الغازات

 وتؤخةذ أوس  ممرات تكوي  عل  تعم  الممرات حوائط م  المكسر الصخر بشظايا المزود  الحار 

 .السطح إل  الوصو  ف  الماجما وتبدأ الدائري، الشك 

ً(:الفلزيةًالبركانيةًالمواد)ًالصخريًالحطامً–3

 ـة كبيةر  الرتفاعات الالفا الغازات هذه وتدف  باستمرار، الغازات تهرب البازلتية الالفا تنبثق عندما
 وتبنة  الفوهةة مة  بةالقرب تهةبط ربمةا المقةذوفات هةذه وبعةض ،(93) رقةم الصور  م  يتضح كما

 الالفةةا فةة  بينمةةا كبيةةر ، لمسةةافات منهةةا صةةغير  كميةةة الريةةاح تحمةة  بينمةةا مخروطةة ، شةةب  شةةك 
 وتسةم . مر  أل  م  أكثر تتمدد تنطلق وعندما بالغازات، كبير  بدرجة المشبعة اللزجة الجرانيتية

 ،(الصةخر حطةام) الفلزيةة البركانيةة بةالمواد الظةرو  هةذه مثة  فة  النةوعي  عة  تنةتج التة  المواد
 ورمةةاد مةةم، 9.913 حةةوال  قطةةره يبلةةغ والةةذي جةةدا   النةةاعم الغبةةار مةة  الحطةةام هةةذا حجةةم ويتةةراوح
 والغبةار الرمةاد جزيئةات .الطة  علة  وزنهةا يزيةد قطة  إلة  مةم 9 مة  أقة  الرم  حجم ف  بركان 
 وعنةدما العنيفةة، البركانيةة االنفجةارات أثنةا  بالغازات محمولة لزجة ماجما ع  تنتج الت  البركان 
 زجاجةة مة  المنطلقةة الرغةو  تشةب  رغةو  تولةد بسةرعة الغازات وتتمدد القصبة، ف  الماجما ترتف 

 فة  كمةا ـة جةدا   دقيقةة زجاجيةة شةظايا إلة  الرغةو  تنفجةر الحةار  الغةازات تتمةدد وعنةدما الشمبانيا،
 الحجةةر لتكةةو  الزجاجيةةة القشةةور تنةةدمج السةةاخ  الرمةةاد هةةذا يهةةبط وعنةةدما ،(93) رقةةم الصةةور 
 والةذ  Pumice الخفةا  بصةخر يعةر  مةا الالفةا ُتكةو  وأحيانةا(. Tuff التةو ) المتحةد المسام 

 البركةةان  الحصةة  أيضةةا   الصةةخور هةةذه ومةة  المةةا ، فةةوق للطفةةو قابةة  يجعلةة  ممةةا بةةالفجوات يمتلةةئ
Lapilli  والرمةةاد الهنةةد، جةةوز ثمةةار ويشةةب Cinder  والكتةة  البسةةلة، حبيبةةات يشةةب  والةةذ Blocks 

 المفتتةات تنتشةر أ  ويمكة . البركةان  المخةروط جوانب عل  الكت  هذه وتنحدر القناب ، تشب  وه 
 الجةوي الغةال  فة  بعيةدا   الغبةار يتعلق بينما الفوهة، ع  بعيدا   كبير  مسافات إل  الناعمة البركانية
 .الحرار  درجة يخفض وربما الشمس ضو  ويحجب

 تحةدث أنها أي البركانية باألقاليم الظاهرات هذه وترتبط : الحارةًالنافوراتًوالينابيعًالمداخنً-4ً
 . البركان  بالنشاط مرتبطة

 أبخةةر  منهةةا يخةةر  الصةةخور، فةة  بانكسةةارات تةرتبط الثقةةوب بعةةض عةة  عبةةار  وهةة  :المةداخ  -أ
 التة  الغةازات هةذه ومة  ،٪  06 حةوال  إلة  الغةازات هةذه فة  المةا  بخةار نسبة وتص  وغازات،
 .واأليدروجي  والكلور الكربو  أكسيد ثان  المداخ  هذه م  تنطلق

 بعةةض تتحةةو  فقةةد متجةةاورا ، ويوجةةدا  المةةداخ  وبةةي  بينهةةا ارتبةةاط يوجةةد : الحةةار  الينةابي  – ب
 ثانيةة، مر  المطر فص  ف  ينابي  إل  تعود ثم الجفا ، فص  ف  خاصة مداخ  إل  الحار  الينابي 
 :نوعي  إل  الينابي  هذه وتنقسم الظاهر ، هذه مث  لحدوث الالزمة الجوفية المياه تتوافر أ  بعد

 تغل  ما منها الساخنة، بالمياه مليئة أحواض شك  عل  وتظهر: Hot springs: الساخنة الينابي  -6

 علة  انفجاريةة فةورات شةك  فة  يغلة  وبعضةها مسةتمر، وبشةك  بشد  أو هدو  ف  وتئز المياه في 
 حلةةوا ، منطقةةة فةة  السةةاخنة الميةةاه عيةةو  منهةةا كثيةةر  أمثلةةة لهةةا وتوجةةد هةةدو  فتةةرات بينهةةا فتةةرات
 السةةاخنة الميةةاه وعيةةو  أدفةةو، بشةةرق العبةةاد واد  فةة  العبةةاد وعةةي  السةةويس، فةة  السةةخنة والعةةي 

 األمريكية. ويمنج والية ف  بارك بيلوستو  عي  كذلك ومنها بالواحات،

 التة  البخةار أعمةد  م  الساخنة المياه م  نافور  ع  عبار  وه : Geysers:  الفوار  الينابي  –9

 فةة  الفةرق ولكةة  والمخةروط، والقصةبة الفوهةةة حيةث مة  البركةةا  تشةب  والتة  فتةةرات علة  تنفجةر
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 والميةةاه األبخةةر  محلهةةا وحلةةت الالفةةا قةةذ  عةة  توقةة  بركةةا  كةةا  أنةة  وربمةةا كبيةةر، بيةةنهم الحجةةم
 منطقةة فة  ويمةنح واليةة وفة  نيوزيلنةدا وجزيةر  أيسةلندا جزيةر  فة  الظةاهر  هذه وتكثر الساخنة،
 مة  عمةود شةك  فة  دقيقةة 11 ك  النافور  هذه وتنفجر ،("ب ـ90) رقم الصور " بارك بيلوستو 

 .متر 59 ـ 39 بي  ارتفاع  يتراوح واألبخر  الساخنة المياه

ً: ه  أنواع ثالثة إل  البراكي  العلما  قسم البراكي  وشك  حجم تنوع خال  م ً:البراكينًأشكال

 Sheild volcanoes: قبابية براكي  –6

 a Sheild المسةم  القبةاب  التركيةب شك  البركا  يؤخذ هوائ ، نمط م  السائلة الالفا تنبثق عندما
Volcano بركانيةة مةاد  مة  صةغير  نسةبة علة  تحتةو  والتة  البازلتيةة، الالفةا تدفقات م  مكونة 

 الهةادئ المحيط قاع م  قاعدت  تبدأ والذ  القبابية، البراكي  م  واحدا   مونالوا بركا  ويعتبر فلزية،
 بحةةوال  البحةةر سةةطح مسةةتو  فةةوق وقمتةة  البحةةر، سةةطح تحةةت متةةر 5999 إلةة  يصةة  عمةةق علةة 

 الجزر وم  افريست، قمة م  أعل  أي مترا ، 0615 إل  يص  ارتفاع  أ  يعن  مما مترا ، 0615
 وأكثةةر .Galapagos جالبةةاجوز وجزيةةر  Midway مةةدوا  جزيةةر  الطريقةةة بةةنفس بنيةةت التةة 

 تم حيث ،Kilauea كيالويا بركا  عل  أجريت الت  ه  القبابية البراكي  عل  تمت الت  الدراسات

 عل  الصهير غرفـة م  الماجما وترتف  اآل ، حت  نشطا   مازا  وأن  مر  59 م  أكثر ب  التسجي 
 فة  تتجمة  الصةهير غرفةة مة  ارتفاعهةا طريةق ف  الالفا وأ  القمة، إل  أكثر أو متر كيلو 19 بعد

 لهةذا انفجةار آخر حدث وقد القمة، تحت متر كيلو 5 إل  3 بي  ما يتراوح بعد عل  أصغر خزانات
 قةد كانةت التة  الكالديرا داخ  االنفجار هذا حدث وقد اآل ، حت  نشطا   ومازا  6063 عام البركا 
 .كم 1 ـ 5 بي  طول  يتراوح طول  شق خال  سابقة، فتر  ف  البركا  فوهة مكا  تكونت

 عنهةةا ينةةتج سةةنة، حتةة  مليةةو  حةةوال  تقريبةةا   اسةةتغرقت الةةنمط هةةذا مةة  البركانيةةة االنفجةةارات إ 
 القمةة، حتة  البحةر سةطح تحةت مة  متةر كليةو 0999 مة  أكثةر ارتفةاع إلة  تصة  جبليةة مرتفعات
 رقيقة تدفقات م  تتكو  القباب  البركا  تكوي  م  المبكر  المراح  أ  عل  عام اتفاق اآل  ويوجد
 ينةتج الالفةا لزوجةة تزيةد عنةدما بينمةا متتابعةة، انفجةارات شةك  فة  جةدا   اللزوجةة قلية  البازلةت م 

 .انحدارا   أشد الجوانب يجع  مما سمكا ، وأكثر أقصر تدفقات

 Cinder Cones:  البركان  الرماد مخاريط – 9

 االنحةةدار شةةديد  زوايةةا المفككةةة الفلزيةةة البركانيةةة المةةاد  وتؤخةةذ المقذوفةةة الالفةةا شةةظايا مةة  وتتكةةو 
 شةةديد  البةةراكي  هةةذه أ  يعنةة  ممةةا تنهةةار، وال ثابتةةة المةةاد  عنةةدها تبقةة  ،5 09 ـةة 39 بةةي  تتةةراوح
 بالقرب تتكو  متر، 399 م  أق  وارتفاعاتها االرتفاع قليلة الحجم صغير  براكي  وه  االنحدار،

 م  النوع هذا ويمث  بالندر ، البراكي  م  النوع هذا يتميز .مجموعات شك  وف  كبير  براكي  م 
 عاصمـة مكسيكوسيت  مدينة غرب متر كيلو 999 بعد عل  Paricutin باريكوتي  بركا  البراكي 

 هةةذا علةة  عيةةا  شةةاهد كةةا  الةةذ  المكسةةيكيي  حقةةـو  أحةةد فةة  البركةةا  هةةذا انفجةةـر وقةةد المكسةةيك،
 ألو  البركةا  انفجةار مة  أسةبوعي  قبة  عديةد  خفيفةة هةزات حةدثت وقد ،6003 عام ف  االنفجار

 مة  كبريتة  دخةا  خةر  ثم متر، كيلو 3.5 بحوال  البركا  ع  تبعد الت  باريكوتي  قرية ف  مر 
 فة  المتةوهج الحار الصخر شظايا خرجت اللي  أثنا  وف  المكسيك ، الفالح حق  ف  صغير  فتحة
 وصة  بينمةا متةر، 39حةوال  ارتفاعة  وبلةغ المخةروط نمةا واحةد يةوم وفة . الفتحةة هةذه مة  الهوا 
 سةاخنة شةظايا العنيفةة االنفجةارات وألقةت متةر، 699 حةوال  إلة  األولة  أيةام الخمسةة فة  ارتفاع 
 الفوهةةة مةة  بةةالقرب هائلةةة شةةظايا سةةقطت وقةةد كمةةا الفوهةةة، حافةةة مةة  متةةر 6999 حةةوال  الرتفةةاع
 وغطةت بعيةد  جةدا   واسةعة مسةاحة فة  الةدقيق الرمةاد سةقط بينمةا السةفح، أسةف  إلة  بعضها تدحر 
 .متر 099 حوال  إل  البركا  هذا ارتفاع وص  عامي  وبعد القرية،
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 Composite Cones:  المركبة البركانية المخاريط –3

 حلقةة فة  ضيق نطاق ف  معظمها ويوجد األرض، براكي  معظم البراكي  م  النوع هذا إل  ينتم 
 الفلبةي ، فة  مةا يةو  وجبة  باليابةا  فةوج  جبة  النطاق هذا وف  الهادئ، بالمحيط تحيط الت  النار

 وجبة  هيلينةز سةانت جبة  تشةم  والتة  المتحةد ، الواليةات غةرب شةما  ف  كسكيد سلسلة وبراكي 
 البركةةا  علةة  Staro Volcano الطبقةة  البركةةا  اسةةم نطلةةق أ  ويمكةة  .شاسةةتا وجبةة  رانييةةر

 تنبثةق فلزيةة بركانية وإرسابات الالفا م  تدفقات م  مركب نمط  شك  وهو المركب، المخروط 
 والمركبةة نسةبيا   اللزجةة الالفةا تخةر  عنةدما تنتج المركبة المخاريط وأ  مركزية، قصبة م  أساسا  
 ويقةذ  االنفجةاري، الشةك  يتغيةر وفجةؤ  وحينئةذ طويلةة، لمسافات تقذ  ربما والت  اإلنديست، م 

 .الفلزية البركانية والمواد الآلفية الطبقات شك  البركا  يؤخذ ولذلك فلزية، بركانية مواد البركا 

ً:البراكينًنطاقات

 بنطاقةات أي البطيئةة الباطنيةة بالحركةات أو التكتةون  بالنشاط يرتبط كلها نطاقات أربعة ف  وتتمث 
 :  التال  النحو وعل  واالنكسارات، االلتوا ات

 فوق األميركتي  بغرب اإللتوائ  بالنطاق ويرتبط الهادئ، بالمحيط يحيط الذ  النار حلقة نطاق –6
 الشةمالية أمريكا غرب ومرتفعات المكسيك شما  حت  الوسط  أمريكا ومرتفعات األنديز مرتفعات

 وجةةزر الفلبةةي  و اليابةةا  جةةزر مثةة  آسةةيا شةةرق سةةواح  جةةزر مةة  وتتصةة  األوشةةيا ، جةةزر إلةة 
 . نيوزيلندا بجزر تنته  حت  إندونيسيا

 حتةة  ترتفةة  وظلةةت قاعةةة فةةوق انفجةةرت التةة  البةةراكي  وهةة  الهةةادئ، المحةةيط داخةة  بةةراكي  – 9
 قةاع فةوق متةر 0999 مة  أكثةر بعضةها ارتفةاع ويص  الجزر، م  عدد لتكو  السطح إل  وصلت
 عةةدد ويقةةدر خامةةد، هةةو مةةا ومنهةةا اآل  نشةةط هةةو مةةا ومنهةةا هةةوائ ، جةةزر بةةراكي  ومنهةةا المحةةيط،
 .الهادئ المحيط داخ  بركا  مليو 9/6 حوال  الخامد  و الثائر  البراكي 

 وأشةهر الجنةوب ، أوربةا لسةاح  المتاخمةة الجةزر وفة  المتوسط البحر شما  العرض  النطاق – 3
 بجزيةر  اثنةا وبركةا  بنيطاليةا، نةابول  مدينةة م  بالقرب فيزو  بركا  النشطة النطاق هذا براكي 
 امتةدادات ثةم المتوسةط، البحةر منةار  يسةم  الذ  ليباري جزير  ف  وأسترومبول  وبركا  صقلية،
 جبةة  بركةةا  أيضةةا   الهامةةة براكينهةةا ومةة  القوقةةاز، ومنطقةةة تركيةةا فةة  آسةةيا غةةرب فةة  النطةةاق هةةذا

 .بنيرا  قزوي  بحر جنوب ف  البرز وبركا  بتركيا أرارات

 كو  والذ  العظيم اإلفريق  األخدود انكسارات ع  نتج والذ  إفريقيا شرق ف  الممتد النطاق – 0
 األخةدود فة  رينةزور  بةراكي  ومنهةا اآل ، خامد  براكي  وه  والج  كينيا وجب  كلمنجارو جب 

 .حاليا   نشطة براكي  وه  الغرب 

------------------------------------------------------- 
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