آتشفشان ها
آتطفطاٖ سٚص٘ٝای دس سغح صٔیٗ است و ٝسًٞٙای ٌذاخت ،ٝخاوستش ٌ ٚاصٞای دس ٖٚصٔیٗ اص آٖ ت ٝتیشٖٚ
فٛساٖ ٔیوٙٙذ .فؼاِیت آتطفطا٘ی تا تشٖٚافىٙی سٍٟٙای ٔزاب ،تا ٌزضت صٔاٖ تاػج پیذایص وٜٞٛای
آتطفطا٘ی تش سغح صٔیٗ ٔیضٛد .آتطفطاٖٞا ٔؼٕٛالً دس ٘ماعی یافت ٔیض٘ٛذ و ٝصفحٞ ٝای سخت پٛستٝ
صٔیٗساختٍٕٞ ،شایی یا ٚاٌشایی داس٘ذٞ .ش آتص فطاٖ س ٝلسٕت اصّی داسد  - 1 :دٞا٘ ٝوٛ٘ ٝن آتطفطاٖ
است  - 2 .اتاله ٔٛاد ٔزاب  ٚداؽ آتص فطاٖ ٔ :حّی وٛٔ ٝاد ٔزاب لثُ اص فٛساٖ آٖ جا جٕغ ٔی ضٛد 3 .
 ٔجشای ٔشوضی ٔ :حُ اتصاَ اتاله ت ٝدٞاٖ آتص فطاٖ است .دس ٖٚصٔیٗ تٛد ٜٔسٍٟٙای آرسیٗ تا حشاست تسیاس صیاد(حذٚد  1111دسج ٝسا٘تیٍشاد  ٚتیطتش ) ٚجٛد داسد
ؤ ٝإٌا (تَفتاَ) ٘أیذٔ ٜی ضٛدٔ .إٌا تا سسیذٖ ت ٝسغح صٔیٗ ،سشد  ٚجأذ ضذٌُ ٚ ٜذاص٘ ٜأیذٔ ٜیضٛد
و ٝایٗ فشایٙذ تاػج تطىیُ آتطفطاٖ ٔیضٛد .دس ٔإٌا ٌ ٚذاص ٜحثابٞای ٌاص ٚجٛد داسد و ٝدس صٔاٖ فٛساٖ
تاػج ا٘فجاس ٔی ضٛد.
تشٚص آتطفطاٖ تأحیشاتی تٕٞ ٝشا ٜداسد و ٝیىی اص آٖٞا تغییش آتٛٞٛا است .آتطفطاٖ ٔیتٛا٘ذ تاػج تاسش تاساٖ
 ٚایجاد سػذ  ٚتشق ضٛد .آتطفطاٟ٘ا ٔی تٛا٘ٙذ تأحیشاتی دساصٔذت دس ٚضؼیت آبٛٞٚا ایجاد وٙٙذ .اص عشف
دیٍشٌ ،ذاصٟٞایی و ٝسشیغ حشوت ٔیوٙٙذٔ ،ی تٛا٘ٙذ تاػج ٔشي ا٘ساٟ٘ا ض٘ٛذ؛ چ ٖٛخاوستش حاصُ اص
تشٚص آتطفطاٖ ،تٙفس سا دضٛاس ٔی وٙذ.
دیذ وّی

<<ٔیدا٘یٓ و ٝصٔیٗ دس اتتذا ت ٝحاِت وشٌ ٜذاختٝای تٛدٜاست و ٝپس اص عی ٔیّیٖٞٛا ساَ تخص
خاسجی آٖ ت ٝصٛست لطش سٍٙی جأذ سخت دس آٔذ >>.ایٗ پٛست ٝت ٝدفؼات تش احش ػثٛس ٔٛاد ٔزاب دس٘ٚی
سٛساخ ٌشدیذ  ٚسًٞٙای آتطفطا٘ی صیادی ت ٝسغح آٖ سسیذ .ایٗ ػُٕ حتی دس ػصش و٘ٛٙی ٘یض ادأٝ
داسد.ت ٝتٕاْ پذیذٜٞایی و ٝتا فٛساٖ تٛدٜٞای ٔزاب تستٍی داس٘ذ ،پذیذ ٜآتطفطا٘ی ٔیٌٛیٙذ  ٚػّٕی سا وٝ
ٞذف آٖ تشسسی ایٗ پذیذٜٞااست آتطفطاٖضٙاسی ٔی٘أٙذ.
ٚلتی و ٝاص فؼاِیت آتطفطا٘ی صحثت ٔیضٛد دس فىش خٛد فٛساٖٞای تضسي ،سیُٞایی اص ٌذاص ،ٜتٕٟٞٗایی
اص سًٞٙای ٌشْ  ٚخاوستشٌ ،اصٞای سٕی  ٚخغش٘ان  ٚا٘فجاسٞای ضذیذ دس ٘ظش ٔجسٓ ٔیٕ٘اییٓ و ٝتا
ٔشي  ٚخشاتی ٕٞشاٜاست .ت ٝل َٛسیتٕٗ وسی و ٝایٗ حٛادث سا ٔیتیٙذ ٞشٌض ٕ٘یتٛا٘ذ فشأٛش وٙذ  ٚایٗ
أش ت ٝلذست ػظیٓ عثیؼت  ٚضؼف ٘یشٚی ا٘سا٘ی ٔشتٛط است.
تضسٌتشیٗ آتطفطاٖ فؼاَ وش ٜٔصٔیٗ

تضسٌتشیٗ آتطفطاٖ وش ٜصٔیٗ ٔ٘ٛاِٛآ ٘اْ داسد و ٝتخطی اص جضایش ٞاٚایی سا تطىیُ ٔیدٞذٔ .حیظ لاػذٜ
ٔخشٚط ایٗ آتطفطاٖ  ۰11ویّٔٛتش  ٚلّ ٝآٖ ٘سثت ت ٝوف الیا٘ٛس و ٝآٖ سا احاع ٝوشدٜاست  11ویّٔٛتش
استفاع داسد .ایٗ آتطفطاٖٕٞ ،شا ٜتا سایش لسٕتٞای جضایش ٞاٚایی ٘طاٖدٙٞذٛٔ ٜٔادی ٞستٙذ و ٝتٚ ٝسیّٝ
فٛساٖٞایی و ٝاص یه ٔیّی ٖٛساَ پیص تاو ٖٛٙادأ ٝداضتٝا٘ذ ،تیش ٖٚسیخت ٝضذٜا٘ذ.
تضسٌتشیٗ آتطفطاٖ وطف تطش
تضسٌتشیٗ آتطفطا٘ی و ٝتا و ٖٛٙتٚ ٝسیّ ٝتطش وطف ضذٜاست ،اِیٕپٛس ٔ٘ٛض یا و ٜٛإِپٛس ٘اْ داسد و ٝدس
تٟشاْ ٚالغ است .ضٛاٞذ ت ٝدست آٔذ ٜاص عشیك ػىستشداسیٞای سفی ٔٝٙفضایی ٔاسیٙش ٘ ۹طاٖ ٔیدٞذ وٝ
استفاع ایٗ آتطفطاٖ احتٕاالً  23ویّٔٛتش تٛد ٚ ٜواِذسای آٖ ٘یض  ۰۶ویّٔٛتش ػشض داسد == .تضسٌتشیٗ
آتطفطاٖ وش ٜصٔیٗ دس ساَ  2113دس سٛاحُ ضشلی سٚسی ٚ ٝدس ػٕك الیا٘ٛس وثیش وطف ضذ ٜاست وٝ
غیش فؼاَ ٔی تاضذ.
ٕ٘ٝ٘ٛای اص فٛساٖٞای ٔ ٟٓد٘یا
آتطفطاٖ ٚصٚٚ
آتطفطاٖ ٔ٘ٛاِٛآ
آتطفطاٖ پّٝ
آتطفطاٖ تضیٕیا٘ی
آتطفطاٖ پاسی وٛتیٗ دس ٔىضیه
٘ٛع ٔإٌای دس ٖٚصٔیٗ ٔی تٛا٘ذ آتطفطاٖٞای ٔتفاٚت ایجاد وٙذ .اٌش ٔإٌا وأال سلیك تاضذٌ ،اص دسٖٚ
آٖ ت ٝآسا٘ی سٞا ٔی ضٛد  ٚدس ٘تیج ٝا٘فجاسی صٛست ٕ٘یٌیشد .ت ٝایٗ تشتیةٔ ،إٌا فمظ اص و ٜٛتیشٔ ٖٚی
آیذ  ٚدس وٙاسٟٞا جشیاٖ ٔی یاتذ؛ ٔخُ آتطفطاٖ ٞایی دس ٞاٚایی  ٚو« ٜٛاتٙا» .اٌش ٔإٌا غّیظ  ٚچسثٙان
تاضذٌ ،اص دس٘ٚص ت ٝآسا٘ی سٞا ٕ٘یطٛد ،دس ٘تیج ٝا٘فجاس صٛست ٔیٍیشد.

ٌٞٝ٘ٛای آتطفطاٖٞا:
آتطفطاٖٞای ٘مغٝای وٛٔ ٝاد ٌذاخت ٝاص یه ٔحُ تیشٔ ٖٚیآیذ (آتطفطاٖ ٘ٛع ٔشوضی).
آتطفطاٖٞای ضىافی یا خغی و ٝفٛساٖ آٖ دس أتذاد یه ضىاف صٛست ٔیٌیشد.

ا٘ٛاع آتطفطاٖٞای ٘مغٝای ػثاستٙذ اص:
آتطفطاٖٞای ٘ٛع ٞاٚایی یا سپشی
آتطفطاٖٞای ٘ٛع استشٔٚثِٛی
آتطفطاٖٞای پشواتی
آتطفطاٖٞای ٘ٛع پّٝ
آتطفطاٖٞای ٘ٛع ِٚىا٘ٛ
ا٘ٛاع آتطفطاٖٞای ضىافی یا خغی ػثاست ا٘ذ اص:
فٛساٖٞای خغی غیش ا٘فجاسی
فٛساٖٞای خغی ا٘فجاسی
ساتغ ٔٝآتطفطاٖضٙاسی تا سایش ػّ ْٛصٔیٙی
طئٛفیضیه :تشای احثات  ٚآٌاٞی اص واٖ٘ٞٛای دس٘ٚی آتطفطاٖٞا  ٚپیطٍٛیی ضىُ ٔ ٚحُ ٛٔ ٚلؼیت آٖ.
طئٛضیٕی :تؼییٗ دلیك ػٙاصش و ٝتصٛست ٔٛاد جأذٔ ،ایغ ٌ ٚاص اص آتطفطاٖ خاسد ٔیض٘ٛذ.
تشٔٛدیٙأیه :تشای ف ٚ ٟٓاسصیاتی ٘یشٚی حشاستی آتطفطاٖ  ٚا٘شطی حاصّ ٝاص آٖ  ٚساتغ ٝتطىیُ ٔٛاد
ٌذاخت ٝتا حشاست  ٚفطاس ٕٞ ٚچٙیٗ ا٘جٕاد آٖ.
سًٙضٙاسی :جٟت اعالع اص اختصاصات ٌذاص ٚ ٜضٙاسایی دلیك سًٞٙای آتطفطا٘ی.
سسٛبضٙاسی :پشاوٙذٌی ٘ ٚح ٜٛا٘تطاس ٔٛاد جأذ آتطفطا٘ی دس دسیاٞا  ٚخطىیٞا و ٝت ٝصٛست خاوستش،
تٛف ،تشش  ...ٚت٘ٝطیٗ ٔیض٘ٛذ.
إٞیت آتطفطاٖضٙاسی

اص ٘ظش التصادی :استفاد ٜاص ا٘شطی ٌشٔایی آٖ  ٚا٘شطی ٌاصٞای فٔٛشِٚی دس ٌشدش تٛستیٗ  ٚت ٝدست آٚسدٖ
ٔٛاد ضیٕیایی تا اسصش و ٝأشٚص ٜدس ایتاِیا ،صال٘ذ٘ ،ٛطاپٗ  ٚایسّٙذ إٞیت پیذا وشدٜاست  ٚدس وطٛس ٔا ٘یض
اخیشاً تشای استفاد ٜاص ٘یشٚی حشاستی صٔیٗ (ا٘شطی طئٛتشٔاَ) حفاسیٞایی ا٘جاْ ضذٜاست .فٛایذ آتص فطاٖ
 01دسصذ ٔشدْ دس پایتخت ایسّٙذ اص ٌشٔا  ٚآب ٌشْ عثیؼی آتص فطاٖ ٞا تشای ٔصشف خٛد استفادٔ ٜی
وٙٙذ .

