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الـــبراكــــين
تلعب البراكين دورا مهما في العمليات الجيولوجية التي تؤثر على تطور القشرة
األرضية وتشكلها وأصبحت دراسة 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 السكنية  ،أو يتساقط ملوثا
المناطق األخرى األكثر بعدا  .والحمم السائلة (الالفا) تندفع إلى الخارج من فوهة
البركان وتسير مسافات طويلة قبل تجمدها  .وعموما ً يتكون البركان من األجزاء
التالية :
جبل مخروطي  :يتركب من حطام صخري أو الفا متصلبة .وهي المواد التي يقذفها
البركان من فوهته وكانت كلها أو بعضها في حالة منصهرة.
الفوهـــــــة  :عبارة عن تجويف مستدير الشكل تقريبا في قمة المخروط يتراوح اتساعه
بين بضعة آالف من األمتار .وتنبثق من الفوهة على فترات غازات وكتل صخرية
وقذائف وحمم ومواد منصهرة (الفا) وقد يكون للبركان أكثر من فوهة ثانوية إلى
جانب الفوهة الرئيسية في قمته .

المدخنة أو القصبة  :وهي قناة تمتد من قاع الفوهة إلى أسفل 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.

أسبـاب النشاط الــبركـانـي
يحدث النشاط البركاني بسبب عوامل فعالة في باطن األرض وتشترك جميعها في
إحداث الثوران البركاني وهذه العوامل هي :
الطاقة الحرارية  :تعمل على صهر الصخور وتقليل لزوجتها وصعودها إلى القشرة
األرضية وذلك إعتماداً على الفيض الحراري األرضي والتوصيل الحراري والتدرج
الحراري  .وهناك ثالثة مصادر رئيسة للطاقة الحرارية التي تتسبب في إنفجار
البراكين هي - :
اإلشعاع الذري  :وينتج عن عمليات تحلل نظائر العناصر المشعة مثل اليوارنيوم
والثوريوم التي تتميز بأنها توجد طبيعيا ً في حالة غير مستقرة مما يجعلها تتفكك
فتنبعث منها جسيمات نووية إشعاعية كهرومغناطيسية تحمل طاقة هائلة تودعها في
المادة المحيطة في شكل حرارة تعمل على تسخين الصخور في باطن األرض مؤدية
إلى إنصهارها .
إالحتكــــــــــــــاك :ويحدث عنها تولد حرارة تكفي لصهر بعض الصخور مكونة
الصهير الذي اليلبث أن يندفع إلى سطح األرض تحت تأثير عوامل أخرى مثل الضغط
وكثافة المادة المصهورة .
الطاقة الحرارية األرضية  :وهي طاقة إضافية موجودة أصالً تحت القشرة األرضية
وناجمة عن وجود الصخور األرضية في حالة منصهرة .
الضغط  :يعمل الضغط الذي يحدث على المواد المصهورة داخل القشرة األرضية على
إزدياد حالة عدم إستقرارها وتوجيهها للمناطق الضعيفة الموجودة في الصفائح
التكتونية ويتسبب ارتفاع درجة الحرارة داخل غرفة الصهير على زيادة تمدد الغازات
ومن ثم ارتفاع درجة الحرارة داخل غرفة الصهير على زيادة تمدد الغازات ومن ثم
ارتفاع الضغط الداخلي فيندفع الصهير أو يتسرب عبر الشقوق والصدوع مصحوبا
بتفاعالت أكسدة الهيدروجين التي تنبعث منها حرارة (تفاعالت طاردة للحرارة)
ويصحب ذلك إنفجارات عنيفة مدوية داخل القصبة البركانية مكونة ينابيع من الالبة
والحمم واألبخرة المتطايرة 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 نشاطها على فترات متقطعة ومن أمثلة البراكين النائمة
بركان مونت تمبورا  ،بركان كراكاتوه في أندونسيا  ،وبركان مونت بيليه في
المارتينيك  ،وبركان مونت سان هيلين في والية واشنطن بأمريكا .
وتعتبر البراكين النائمة أخطر أنواع البراكين ويكمن خطرها على اإلنسان 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 جداً تزيد على
41ألف عام ومن أمثلة ذلك البراكين التي كونت الصخور البركانية االنديزتية
والريوالتية

والبازلتية

التابعة

للعصور

الجيولوجية

( من عصر ما قبل الكمبري إلى العصر الثالثي والرباعي) مثل حرات المملكة العربية
السعودية وكلها عبارة عن براكين خامدة لم تثر منذ ما يربو على  5.8مليون عام
تقريبا ً .
ال يختلف البركان الخامد في شكله عن البركان النائم ومن مميزاتهما تكون حوض على
قمة الفوهة يمتلى بالمياه السطحية ليكون ما يعرف باسم 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 تنشط في قيعان المحيطات محدثة حرارة عالية في المياه
إال أنها ال تلبث أن تهدأ سريعا و لكن قد يكون لها أثر في تغيير بعض معالم قاع
المحيط  .ومن امثلة ذلك بركا ن جزيرة جبل الطير في اليمن عام  4111م.
إن حقيقة البحر المشتعل أو البحر المسجور أصبحت يقينا ً ثابتا ً فنحن نستطيع اليوم
مشاهدة الحمم المنصهرة في قاع المحيطات وهي تتدفق وتُلهب مياه المحيط ثم
تتج َّمد وتشكل سالسل من الجبال قد يبرز بعضها إلى سطح البحر مشكالً جزراً
بركانية .هذه الحقيقة العلمية لم يكن يعلمها أحد أثناء نزول القرآن وال بعده بقرون
طويلة ،و قد ذكر هللا سبحانة و تعالى هذا النوع من البراكين في كتابة حيث قال
سجرت :
(والبحر المسجور :الطور  )6أي البحر الذي يتوقد نارا (وإذا البحار ّ
التكوير  ) 6وروى عبد هللا بن عمرو ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال
«ال يركب البحر اال حاجا أو معتمرا أو غازيا فى سبيل هللا فان تحت البحر نارا و
تحت النار بحرا» رواه ابو داود.

اشكال البراكين
الغبار والرماد
البراكين المخروطية :يقذف الثوران البركاني المتوسط الشدة والقوي
َ
البركاني والالبة في الهواء  ،لتصل إلى ارتفاعات كبيرة ،ثم تتصلب المادّة المقذوفة
بسرعة في الهواء ،وتعود إلى األرض على شكل مخروطً .يختلف شكل المخروط
البركاني باختالف المواد التي يتركب منها  .فإذا كان المخروط يتركب كلية من
الحطام الصخري  ،فإننا نجده مرتفعا شديد االنحدار بالنسبة للمساحة التي تشغلها
قاعدته  .وتتمثل في جزر إندونيسيا.
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 بالنسبة للمساحة الكبيرة التي تشغلها .وتبدو قممها أشبه بهضاب محدبة
تحدبا بسيطا وقد نشأت هذه المخاريط من تدفق مصهورات الالفا الشديدة الحرارة
والعظيمة السيولة  .إن البراكين الدرعية منخفضة وواسعة نظ ًرا ألن الحمم البركانية

تكون سائلة فهي أقل لزوجة من حمم البراكين الطبقية  -ومن ثم فهي تنتقل سري ًعا
وبعي ًدا عن فوهات البراكين وتتمثل هذه البراكين الهضبية براكين جزر هاواي كبركان
مونالوا الذي يبلغ ارتفاعه  3511م ومن البراكين الدرعية ايضا بركان حرة اثنين
في اواسط شمال المملكة .
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 كثي ًرا بيد أن ثوراتها غالبًا ما تكون عنيفة وتأخذ شكل مخروطي ذي
فوهة على القمة .قد تكون الفوهة عبارة عن بحيرة بركانية أو حفرة تفجرت أثناء
ثورة البركان العنيفة .تتركب مخروطاتها من مواد الحطام الصخري ومن تدفقات
الالفا التي يخرجها البركان حين يهدأ ثورانه .وتكون اللوافظ التي تخرج من البركان
أثناء االنفجارات المتتابعة طبقات بعضها فوق بعض  ،و تتداخل الالفا في هيئة
أشرطة قليلة السمك .ومن هذا ينشأ نوع من الطباقية في تركيب المخروط .ومن
أمثلة ذلك جبل إتنا في إيطاليا وجبل سانت هيلينز في الواليات المتحدة وجبل
كوتوباكسي في اإلكوادور وجبل فوجي في اليابان وجبل بيناتوبو في الفلبين ومنها
ايضا بركان جبل القدر شمال شرق المدينة المنورة.
براكين الشقوق
تتدفق عبر شقوق هذا النوع من البراكين الفا شديدة الميوعة ذات حرارة مرتفعة جدا ً
 ،وتغطي مساحات من القشرة األرضية وتأخذ الالفا (الالبة) بعد تبردها وتحولها إلى
الحالة الصلبة شكل التضاريس األصلية المنطقة التي تدفقت فيما  ،وفي مثل هذه
الحالة تتشكل مباشرة فوق الشق مخاريط من الرماد البركانى  ،أو حواجز كاملة من
الرماد  ،ولكن هذه األشكال تتهشم بسرعة تحت تأثير عوامل التعرية  ،وكانت براكين
الشقوق أكثر انتشارا أثناء فترات جيولوجية سابقة ويطلق على هذا النوع من
البراكين اسم البراكين الالفية .
البحيرات البركانية (الكالديرا) :

يحدث في بعض الحاالت من االندفاع البركاني ذات االنفجارات الحاوية المواد الغازية
 ،أن تتحطم االجزاء الداخلية من البركان وتقذف صخورها على شكل قطع مختلفة
االشكال واالحجام  ،وتتشكل في هذه الحالة مناطق فارغة داخل جسم البركان ،
ويمكن لمثل هذه الفراغات أن تتكون كذلك في حالة توقف الماجما
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الخروج  ،وقد يصل امتداد هذه الفراغات الى سطح البركان  ،وعندئذ يتشكل على
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أو شديدة االنحدار يطلق عليه اسم كالديرا ،يبلغ قطره عشرات الكيلو مترات .

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 أحيانا ً إلى  111كيلو متر.
وعموما تنحصر مناطق النشاط البركاني في وسط المحيطات ومناطق اإلندساس
وعلى طول الحواف الجانبية للصفائح التكتونية وداخلها وذلك على النحو التالي :
مرتفعات وسط المحيط :
ينشأ النشاط البركاني في هذه الحالة على طول مرتفعات وسط المحيط عند حدود
تباعد الصفائح التكتونية حيث ندفع الصهير من باطن األرض (الوشاح العلوي) عبر
شقوق

موجودة

()Mid Oceanic Ridge

على

طول

حيد

منتصف

المحيط

تاركا الالبة تتجمد تحت مياه البحر لتكوين ما يعرف باسم

الحمم الوسائدية التي تتولد منها قشرة محيطية جديدة .
حـــــواشي القــــارات :
ينشأ النشاط البركاني في هذه الحالة عند حدود تقارب الصفائح التي تسمى إما
بمناطق األندساس أو مناطق التخطي ويرتبط بمناطق االندساس أو التخطي مايعرف
باسم أقواس الجزر حيث تكون العدد األكبر من البراكين غير المغمورة تحت الماء
التي هي عبارة عن مرتفعات وعرة شديدة 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 باسم حلقة النار نظرا لتكرار حدوث الزالزل عميقة البؤرة فيه وكثرة
الثوران البركاني كما في اليابان والفلبين وأالسكا وغرب أمريكا الشمالية وأمريكا
الجنوبية .
الحواف الجانبية للصفائح :
يمكن للنشاط البركاني أن ينشأ عند مناطق الصدوع المحولة

) (Transform Faults

وهي عبارة عن كسور 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 أواسط الصفائح التكتونية من نشاط بركاني وفي هذه الحالة ينشأ العديد من
البراكين دائمة النشاط فوق مناطق البقع الحارة حيث تستمد الصهير من جوف
األرض عبر مصدر يسمى نافورات الوشاح ومن أمثلة ذلك سلسلة الجزر البركانية
التي تشكل أرخبيل هاواي في وسط صفيحة المحيط الهادي.
ومن المعلوم أن معظم البراكين توجد ضمن 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 ما يقرب من  651بركان نشط منها
حوالي  41بركان تثور كل عام تقريبا ً ويوجد حوالي  81بالمائة من هذه البراكين
النشطة ضمن ما يسمى حلقة النار الذي يمتد على السواحل الشرقية من المحيط
الهادي فوق مرتفعات األنديز إلى أمريكا الوسطى والمكسيك ،وفوق مرتفعات غربي
أمريكا الشمالية إلى جزر الوشيان ومنها إلى سواحل شرق قارة آسيا إلى جزر
اليابان

والفليبين

ثم

إلى

جزر

إندونيسيا

ونيوزيلندا.

كذلك يوجد الكثير من البراكين الضخمة في المحيط الهادي ومنها براكين جزر هاواي
التي ترتكز قواعدها في المحيط على عمق نحو 1111م  ،وترتفع فوق سطح مياهه
أكثر من  3111م .

وفي جنوب أوربا هناك براكين نشطة ومنها بركان فيزوف المشهور قرب نابولي
بإيطاليا ،وأتنا بجزر صقلية وأسترو مبولي في جزر ليباري.
وفي مرتفعات غربي آسيا من أشهر براكينها أرارات واليوزنز .وفي شرق افريقيا
نجد براكين كلمنجارو.
عموما هناك توزيعان كبيران للبراكين :
األول

:

«دائرة

الحزام

وتقع

الناري”،

في

المحيط

الهادي.

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.

طــرق إثــارة الــبركــان
كما ذكرنا توجد البراكين بالقرب من حواف قطع الصفائح أماكن ضعيفة تعرف
بالشروخ

)(cracks

أو الشقوق .ونتيجة وجود الصخور في أعماق كبيرة باألرض

حيث درجة الحرارة والضغط المتزايدين تذوب هذه الصخور وتتحول إلى حمم .وتبقي
هذه الحمم تحت ضغط كبير،وهذا يساعدها على حفر نفق إلى أعلى خالل الشروخ،
فتندفع وتخرج لمسافات تتراوح مابين  41و  511كيلومتراً .وتترسب الحمم بالقرب
من فوهة البركان ثم تبرد وتتكون التالل والجبال .وكلما كانت الحمم الخارجة أكبر،
كلما كان البركان أعلى وأعرض.
ويثور البركان بطرق مختلفة .فقد يُطلق جدوالً

()stream

من الحمم المتألقة عاليا ً

في الهواء مثل نافورة نارية ضخمة ،أو قد يُطلق كتالً صلبة من الصخور الحمراء
الساخنة والجمرات

()cinders

إلى الخارج ،أو قد ينتج عن البركان نهر من الحمم

خالل الشروخ وعلى جانبيها .فإذا كانت الحمم خفيفة فإنها تنتشر وتصنع بركانا ً
عرضا ً مستوياً ،وإذا كانت الحمم سميكة صنعت بركانا ً مخروطي الشكل بجوانب
منحدرة.
وينتج عن النشاط البركاني عدد من الظواهر المختلفة ،أهمها أنه تُسخن مياه األرض
بالحمم البركانية المصهورة ،فتندفع نوافير

()jets

من الماء المغلي والبخار إلى

خارج األرض بالقرب من حجرات الحمم تسمى بالفوارات

()geysers

وقد يكون

البركان متفجراً أو غير متفجر والبركان الذي ينتج تحت المحيط هو من النوع غير
المتفجر أما الذي يحدث على اليابسة فهو من النوع المتفجر.
وتسري حمم البركان غير المتفجر بسرعة كبيرة نسبية في قاع المحيط بالقرب من
المنبع ولكنه يبرد بعيداً عنه .أما البركان المتفجر على اليابسة فيسبقه رماداً أو
شظايا أو حمم ثم يتبعه فترة سكون عندما تسد الحمم مؤقتا ً فوهة البركان .ثم بعد
فترة قصيرة ،تحدث ثورة عنيفة منتجة نافورة من الحمم ترتفع إلى أعلى لمسافة
الكيلومتر
أو أكثروالحمم المكونة بهذه الطريقة سائلة وتنتقل بسرعة كبيرة جداً.

النشاط الـبركاني فــي المملكة
ال يوجد في المملكة أي نشاط بركاني في الوقت الحاضر – وهلل الحمد – وليس هناك أي
دالئل تشير إلى قرب حدوث أي ثوران بركاني – وهللا أعلم في المستقبل 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 - :

النشاط البركاني القديم:
وهو الذي حدث منذ أقدم العصور الجيولوجية أي بدأ من عصر ما قبل الكمبري واستمر
في الحدوث في الكمبرى والبرمي والثالثي بتقطع حتى حوالي  41مليون عام مضت
حيث توقف النشاط وبقيت آثاره على هيئة صخور بركانية قديمة مثل صخور البازلت
والريواليت واالنديزايت القديمة.
النشاط البركاني الحديث :
هي صخور نارية قارية تمثل مجموعتين او اكثر أي مجموعة قديمة ومجموعة حديثة
تختلفان في تركيبهما العام ووضعهما البنائي وكالهما انعكاس لطورين منفصلين من
النشاط الصهيري متزامنين مع طورين مختلفين من النشاط التكتوني (الحركي)  .وعمر
النشاط البركاني الحديث خالل الطورين يقل عن  41مليون عام وبينهما فترة من
الهدوء النسبي وقد نتج عن الطورين صخور بركانية مميزه .

الصخور الناريه البركانية التي تكونت في الطور األول  :هي صخور ناتجه عن الطور
الحركي االول والذي حدث منذ  40ملون عام واستمر حتى  40مليون عام خلت
وهي عبارة عن صخور سطحية 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 .
الصخور الناريه البركانية التي تكونت في الطور األخير  :وهي الصخور البركانية التي
نتجت عن الطور الثاني وهي عبارة عن البات من البازلت االنتقالي والبازلت القوي
وقد توضعت على طول اتجاهات بنائية شماليه نوعا ما تتباعد عن امتداد محور
البحر االحمر بزاوية قدرها حوالي  412وقد امتد عمر تطور هذه الصخور منذ 54
مليون عام حتى العصر الحديث  .أما الفترة التي امتدت بين  54– 40مليون عام
خلت فهي فترة هدوء فلم يكن بها نشاط بركاني يذكر في المملكة .
الصخور النارية البركانية الحديثة جداً  :وهو الصخور البركانية التي نتجت عن المراحل
االخيرة من الطور الثاني وهو عباره عن البات من البازلت القوي وقد توضعت
على نفس اتجاهات الطور الثاني متباعده عن امتداد محور البحر األحمر بزاوية
تقارب  412وهي تصنف ضمن صخور الطور الثاني .
اتضح ان اتساع البحر األحمر كان ذو عالقة تزامن وثيقه مع نشوء 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
510000كم 4تشكل عده حقول من الالبه على طول جوانب منخفض البحر األحمر
.
دلتتت النمتتاذج الحديثتتة للتراكيتتب القشتترية والوشتتاح العلتتوي ان تمتتدد قتتاع البحتتر األحمتتر
يتغير من شماله إلى جنوبه حيث يزداد التمدد كلما اتجهنا جنوبا ليصل إلى  53ملتم فتي
السنة ويصل عمق الحد الفاصل بين الغالفين الصخري والوهن  LABإلى  11كم تقريبا
بالقرب من ساحل البحر األحمر وما بتين  551-511كتم تحتت التدرع العربتي .أن هنتاك
مجريين ريشيين تحت الدرع العربي وأن المناطق منخفضة السرعة (مناطق ذات درجة
الحتترارة األعلتتى ) مرتبطتتة بالنشتتاطات البركانيتتة والختتواص الطبوغرافيتتة علتتى ستتطح
الدرع العربي .عالوة على ذلك هناك مرحلتين متن الشّتد فتي البحتر األحمتر حيتث التمتدد

والتعريتتة باالنستتياب فتتي الغتتالف التتوهن وان هتتذا الغتتالف ينستتاب تحتتت التتدرع العربتتي
والبحر األحمر حيث تخترق الصهارة المنطقة اإلنتقالية تحت مثلث عفتار وتستير بتبطء
عبر قنوات الى جنوب البحر األحمر وشبه الجزيرة العربية.
وتشتتير دالئتتل الستتجالت التاريخيتتة لالحتتداث الزلزاليتتة والبركانيتتة أن الصتتفيحه العربيتتة
وجتتدت ضتتمن نظتتام بيئتتي حركتتي نشتتط داختتل القتتارة حيتتث أن النشتتاط البركتتاني داختتل
الصفيحه انتج  45ثوران بركاني علتى األقتل علتى الجزيترة العربيتة ختالل آالف الستنين
الماضية وكان آخر ثوران بركاني سنه 5641م فتي ذمتار شتمال التيمن وبركتان جزيترة
جبل الطير عام  4111م ويحتمل أن كثيراً من الثورانتات البركانيتة التاريخيتة قتد حتدثت
دون أن تسجل وهناك العديد من فيوض البازلت داخل سهول الالبه النائيتة انتهتى أثرهتا
بسبب التعرية الشديدة وتراكم الطين والرمل.
ومن الجتدير بالتذكر أن معظتم هتذه الحقتول عبتارة عتن فيتوض متن البازلتت األوليفينتي
القلوي واالنديزايت تتخللها بعض الفوهات البركانية ومخاريط الرماد والتوفته البركانيتة
ويتتتراوح عمرهتتا بتتين االيوستتين والهولوستتين وقتتد استتتمر هتتذه النشتتاط البركتتاني حتتتى
الماضي القريب ومن هذه الحقول البركانية :
حرة الحرة وحرة العويرض في الشمال .
حرررررة خيبررررر واإلثنررررين والمدينررررة ورهررررط وهترررريم وليررررونير فرررري أواسررررط

الشررررمال

الغربي .
حرة كشب والطائف وحدان والنواصف والبقوم
حرة البرك في الجنوب الغربي .
عموما تكونت هذه الحرات على مرحلتين من النشاط البركاني وذلك بنا ًء علتى اتجاهتات
المخاريط البركانيتة وأعمارهتا ،وتركيبهتا الكيميتائي .المرحلتة األولتى :كانتت متن نحتو (
 51إلى  ) 41مليون سنة و مرتبطتة بأختدود البحتر األحمتر ومتوازيتة متع اتجتاه البحتر
األحمر ،عبارة عن طفتوح متن الداستايت والريواليتت الشتديدة التحتول ومتا يطابقهتا متن
الفتات والرماد البركتاني المتستاقط مكونتة تتالال متن عهتد الميوستين فتوق ستاحل البحتر
األحمتتر .وتشتتمل هتتذه الطفتتوح وحتتدات متتن مجموعتتة جيتتزان التتتي يُحتمتتل أن تكتتون قتتد

ترسبت في عهد األوليجوسين المتأخر أو الميوسين المبكر ،حيث تظهر جليا ً فتي جنتوب
غرب المملكة العربية السعودية قرب الحدود مع اليمن.
المرحلة الثانية :من النشاط البركاني (أقل من  54مليون سنة ) ،عبارة عن طفوح
بازلتية تكون هضابا ً من عصر الميوسين  -الهوليوسين تنكشف فوق الدرع العربي
حيث تظهر عموما ً على شكل براكين ومخاريط بازلتية تكونت على طول أخدود نشط
باتجاه جنوب – شمال ،وبطول 611كم يمتد من القنفذة في الجنوب حتى الجزء
الجنوبي لصحراء النفود في الشمال ( 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 نشاط بركاني يطلق عليه نشاط أحادي التكوين
والذي يعني ،أن الثوران البركاني يحدث مرة واحدة في فترة زمنية معينة وفي مكان
معين ،ثم ينتهي ،كما حدث في الثوران التاريخي في حرة المدينة سنة (613هـ) وال
يعود أو يتكرر النشاط من هذه البراكين مرة أخرى وأن أي نشاط آخر مستقبلي سيحدث
في مكان آخر ،مكونا ً صهارة و براكين جديدة وهكذا.

بركان المدينة المنورة التاريخي
يوجد في حرة رهط أكثر من  111فوهة بركانية ويعد الجزء الشمالي منها أكثر
أجزاء تلك الحرة نشاطا والذي يقع إلى الجنوب من المدينة المنورة مباشرة حيث
شهدت أكثر من ثالث عشرة ثورة بركانية خالل الخمسة آالف سنة الماضية بما
يوازي ثورة بركانية كل أربعمائة عام ) منها ثورة سنة 45هجرية ( 633ميالدية)،
وثورة

سنة

613

هـ

( 5416ميالدية) البركانيتان واللتان سبقتا بعدد من الهزات األرضية العنيفة
وأصوات االنفجارات الشديدة ،والتي شكلت الثورة البركانية األخيرة
( 613هـ 5416/م) ستة مخاريط بركانية جديدة ،ودفعت بطفوحها لمسافة زادت
على ثالثة وعشرين كيلومترا من الشمال إلى الجنوب ،وامتدت حتى الطرف الجنوبي
لموقع مطار المدينة المنورة الحالي ،ثم تحولت إلى الشمال .ويعد جبل الملسا الذي
يبلغ ارتفاعه  656مترا عن سطح البحر بركانا خامدا يتمتع بفوهة كبيرة على قمته،

أحد أجمل المناظر والفوهات البركانية ،وقد كونت الحمم التي تدفقت من هذا البركان
منذ آخر نشاط له في عام 5461م.
وقال ابن كثير  -رحمه هللا  : -وقد ذكر الشيخ شهاب الدين أبو شامة  -في سنة أربع
وخمسين

وستمائة

في

يوم

الجمعة

خامس

جمادى

اآلخرة

 613هـ ظهرت نار بأرض 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 استمرت شهرا ،
وفيما يلي تفصيل لما حدث ونجم عن هذا النشاط .
في اليوم األول من شهر جمادي الثانية سنة 613هـ الموافق  46يونيو عام 5416م
بدأت سلسلة من الهزات المرتبطة بخروج صهيرة بركانية في منطقة المدينة المنورة
وكانت مصحوبة بضوضاء ولكن لم تسبب أى دمار .
وفي يوم  46يونيو أصبحت الهزات أكثر حدة وإستمرت 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 كثيراً من الصهاره .
وفي يوم  41يونيو بدأ خروج الصهارة قرب المدينة ولم يعرف أحد موقع فوهة
البركان على وجه الدقة وقد شوهدت سحب كثيفة من الدخان وإستمرت عدة أيام
وكانت تشاهد في كل من مكة وينبع وتيماء وقد قيل أن توهج خروج الصهيرة شوهد
من أماكن بعيدة تصل إلى سوريا وإلى مسافة  611كيلومتر إلى الشمال مما سبب
بعض القلق في دمشق حتى عرف السبب وجاء في بعض التقارير تطاير الصخور
والحصاة في كل اإلتجاهات  .ولم يستطع أحد اإلقتراب من مكان البركان بسبب شدة
توهج البركان  .وقد حدث البركان الرئيسي في منتصف النهار ولم يحدث أي دمار
يذكر  .وقد تدفقت الصهارة في إتجاه الشمال وتوقفت في جبل العويرى في وادي
الشاشات الذي يقع بالقرب من جبل أحد الذي يبعد عن المدينة  3كيلومترات كما
تدفق الصهير مسافة  56كيلومتر طوالً و  6كيلومترات عرض و  4.1كيلومتر سمك
وحدث لها توابع لمدة ثالثة أشهر وأغلقت وادي الشاشات وحملت الصهارة صخور

في المقدمة وكونت هذه الصخور سد وأغلق سهل 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 مسجد الرسول في المدينة حصل له نوع
من التأثير في أواخر العام بواسطة النيران وليس له أي إرتباط بالبركان .
جدول زمني ألحداث الثوران البركاني في المدينة المنورة (عام 5413م)
التاريخ

أحداث وبيانات الثوران البركاني

االثنين اليوم األول من جمادى
اآلخرة

وقع هزة في ارض ضعيفة والتي شعر بها بعض سكان المدينة.

الثالثاء اليوم الثاني من جمادى
اآلخرة

هزة األرض أصبحت قوية .

األربعاء اليوم الثالث من جمادى
اآلخرة

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

الخميس اليوم الرابع من جمادى
اآلخرة

استمر الزالزل الصغيرة .

الجمعة اليوم الخامس من جمادى
اآلخرة

 51زالزل تم تسجيلها وكان أكبرها في منتصف النهار وحيث هز أسقف
المنازل في المدينة المنورة وبعد منتصف اليوم أندفعت الحمم والدخان
من فوهة البركان في منطقة حرة رهاط على بعد  58كم جنوب شرق
المدينة المنورة وسمعت أصوات البركان وأخذت حمم البازلت تسير نحو
المدينة والرماد األسود وسحب الغاز ارتفعت في الفضاء وفي المساء
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  54كم منها )
وتحولت الى الشمال .

األحد السابع والعشرين من رجب

توقفت الحمم بعد انسياب دام  14يوماً من النشاط وقد غطت
مسافة طولها 44كم .

توقع النشاط البركاني
يمكن التنبؤ بثورة البركان اليوم بدرجة عالية من الدقة ،حيث يمكن مراقبة البراكين
النشطة بالوسائل التالية :
مراقبة البراكين بالوسائل الجيوفيزيائية حيث أن حدوث الثوران يتم بعد تحرك كميات
كبيرة من الصهير موجود تحت البركان وهذا يؤدي إلى تغير المجال المغناطيسي
والظروف الحرارية المحلية بحيث يمكن اكتشاف ذلك الحرارية المحلية بحيث يمكن
اكتشاف ذلك باألجهزة الجيوفيزيائية وأجهزة االستشعار عن بعد .
طوبغرافية البركان مثل ميل قمته 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

تسجيلها

بواسطة

مقياس

شدة

الزالزل

( السيزمومتر ) وهي تدل على قرب الثوران البركاني .
مراقبة التغير في كيميائية الغاز البركاني وزيادة كمية الغازات والدخان واألبخرة
المتصاعدة .
إجراء دراسات جيولوجية مفصله لمنطقة البركان للتعرف على إمكانية حدوث ثوران
بركاني في المستقبل ومن أمثلة ذلك دراسة مراحل تطور البركان واختالف على
التكرار الدوري لثوران البركان ومدة هدوءه أو وجود في الحالة النائمة .
تتبع نشاط المداخن والينابيع الحارة والنطق الحرارية المائية في منطقة البركان .
ومن الدراسات الحديثة في هذا المجال استخدام األقمار الصناعية حيث يمكن بواسطتها
استعمال جهاز قياس

الميلmeter Tilt

الذي يدلنا على تغير ميل التراكيب الجيولوجية

نتيجة اندفاع الصهارة من اسفل إلى أعلى وحدوث تفلطح في المنطقة التي يبدأ يتكون

فيها

المخروط

البركاني

والذي

تخرج

منه

الحمم.

إجراءات مواجهة مخاطر البراكين
من الصعوبة تجنب الثورة البركانية .والبد مرن وقروع خسرائر فري المنراطق القريبرة مرن
البركان النشط .ولكن يجب التقليل من هذه الخسائر بإتباع اآلتي-:
وضع مخطط لمواجهة خطرر البركران عنرد حدوثره فري المنراطق التري تقرذف عرادة برالحمم
البركانية والحطام المتطاير.
وضع قواعد ولوائح معينة لطريقة إستخدام األرض في هذه المناطق كأن تُصدر الحكومة
أمراً بعدم التشييد في هذه المناطق مثالُ أو على األقل التحكم في إستخدامها.
مراعاة إشارات اإلنذار مع اإلخالء الفوري فور سماعها.
متابعة وسائل اإلعالم واإللتزام بما يصدر من تعليمات.
إتخرراذ الترردابير للحمايررة مررن الغررازات البركانيررة السررامة ومعرفررة مرردى الحاجررة ل كسررجين
بإسررررررررررررررررررررتخدام الوسررررررررررررررررررررائل المعروفررررررررررررررررررررة لقيرررررررررررررررررررراس األكسررررررررررررررررررررجين
أو بإستخدام الكمامات.
حماية الجسم والرأس من المقذوفات الدقيقة المتطايرة من فوهة البركان.
اإلبتعاد عن األماكن المنخفضة التي قد تتعرض للفيضان بسبب ذوبان الجليرد حرول فوهرة
البركان أو التعرض ل مطار الغزيرة في وقت متزامن مع ثورة البركان.
إستخدام النظارات لحماية العيون من الرماد شديد الحرارة.
العمل على تنظيف أسقف البيوت من الرماد البركاني ومع تراكم الرماد المتساقط وتحذير
السكان من إنهيار األسقف الضعيفة التشييد.

الفوائد واألضــرار الناجمــة عــن الــبراكين

تكمن المخاطر األساسية للبراكين في سريان الحمم وسحب الدخان والرماد المتطاير
والحطام الناتج والتي تعتبر بكل المعاني أكبر تهديد يسببه البركان .فالناس والممتلكات
في األماكن المجاورة للبراكين مهددة بهذه المخاطر .وتقع أكثر األماكن تأثراً بالبراكين
في دائرة نصف قطرها من  10إلى  510كيلومتراً .ويسبب الرماد الناتج عن البركان
مشاكل تنفسية خطيرة وربما إختناق .بينما يسبب الرماد والحطام معا ً تلف المحاصيل
الزراعية ويقلل اإلنتاجية لعدة سنوات .وإذا كان ناتج البركان كبيراً ،فقد تتهدم المباني
وتقتل أو تحاصر الناس والحيوانات .ويرجع مستوى تدميره إلى قوته.
و بالرغم من الكوارث التي تسببها البراكين إلى أن لها فوائد و هي تشكل الجبال
والهضاب والسهول باالضافة الى تخصيب التربة لذلك نالحظ ان معظم الناس تتمركز
و تبني قراها و مدنها حول البراكين لخصوبة التربة بفعل بعض المعادن الموجودة في
الحمم البركانية .عالوة على ذلك تنشأ العيون الكبريتية على الفوهات الخامده وتستخدم
الغراض عالجية مثل امراض الرمواتيزيوم والكسور وغيرها .ومن الظواهر
الطبيعية المصاحبة للبراكين الحديثة الينابيع الحارة والفوارت ينجم عنها الزرنيخ
واألنتيمون والنحاس والقصدير باإلضافة إلى األمالح المعدنية 0ذات الجدوى
االقتصادية في مجال التعدين.
وفي كثير من المناطق البركانية يستخدم البخار الجوفي كمصدر للطاقة .كما تستخدم
الطاقة الحرارية الجوفية إلنتاج الكهرباء في إيطاليا والمكسيك ونيوزيلندا والواليات
المتحدة .وفي أيسلندا يُدفئ معظم الناس منازلهم باستعمال المياه المسحوبة من الينابيع
البركانية الحارة.
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