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• પ્રકૃતિનો સરુક્ષા વાલ્વ  

 

•  બહાર ઉડેલો લાવા જલદી ઠંડો થઇને 
ઘનપદાથોમા ંબદલાય છે િેન ેત િંડર 

કહવેાય. 

 

• જ્વાળામખુીમા ંવરાળ ન ુપ્રમાણ  ૌથી વધ ુ

(80-90)% હોય છે.ઉપરાિં કાબબન 

ડાયોક્ ાઇડ,હાઇડ્રોજન, નાઇટ્રોજન વાયઓુ 

હોય છે. 

જ્વાળામખુી 



 

• જ્વાળામખુીના ત્રણ પ્રકાર 

 

1. ક્રિય જ્વાળામખુી  
2. પ્રસપુ્િ જ્વાળામખુી 
3.મિૃ અથવા શાિં જ્વાળામખુી 
 

•  ક્રિય જ્વાળામખુી 
➢ વિબમાનમા ં 500 થી વધ ુ ક્રિય 

જ્વાળામખુી 
 

➢ ઇટાલીના ત  લી દ્વિપનો માઉન્ટ એટના 
 

➢ વેપારી દ્વિપનો સ્ટ્ટ્રામ્બોલી 
 



➢ ઇક્વાડોર નો કોટાપૈક્ ી 
 

➢ એન્ટાકબ ક્રટકાનો માઉન્ટ અરેબર 

 

➢ અંદમાન તનકોબારનો બૈરન દ્વિપ 

 

➢ હવાઇ દ્વિપનો મોનાલોવા 
 

➢ આજને્ટીનાનો ઓજ  ડેલ  ાલાડો 
 

➢ મેક્ક્ કોના કોલલમા જ્વાળામખુી  ૌથી 
વધ ુ ક્રિય  જ્વાળામખુી છે.જેમા ં40થી વધ ુ

વખિ ઉદ્ગાર થઇ ચકુ્યો છે. 

 

 



• પ્રસપુ્િ જ્વાળામખુી 
 

➢ જ્યા નજીકના ભિૂકાળમા ંઉદ્ગાર થયો 
નથી પરંત ુત્યા ગમે ત્યારે ઉદગાર થઇ શકે 

છે. 

 

➢ તવસતુવય  (ઇટાલી) 
 

➢ ફ્યજુીયામા ં(જાપાન) 

 

➢ િાકાટાઓ (ઇન્ડોનેતશયા) 
 

➢ નારકોડમ (અંદમાન તનકોબાર) 

 

 



•  શાિં જ્વાળામખુી  
 

➢ જ્યા ંઐતિહાત ક કાળમા ંકોઇ ઉદગાર 

થયો નથી અન ેપનુઃ ઉદગાર થવાની 
 ભંાવનાઓ નથી. 
 

➢ દેવમદં (ઇરાન) 

 

➢ પોપા  ( મ્યાનમાર) 

 

➢ ક્રકલલિંતમજરો (િનજાતનયા) 
 

➢ લિન્હ રાજો (ઇક્વાડોર) 

 

 



▪ Fact.   

 

➢ કુલ  ક્રિય જ્વાળામખુીના મોટાભાગના 
પ્રશાિં મહા ાગરના િક્રટય ભાગમા ંજોવા 
મળે છે.આ તવસ્ટ્િારન ેFire Ring of pacific 

(અક્નન વલય) કહવેાય છે. 

 

➢  ૌથી વધ ુ ક્રિય જ્વાળામખુી અમેક્રરકા 
અન ેએતશયા મહાિીપના િટો પર ક્સ્ટ્થિ છે 

 

➢  ૌથી ઉંિાઈ પર ક્સ્ટ્થિ  ક્રિય 

જ્વાળામખુી ઓજ ડેલ  લાડો જે એન્ડીઝ 

પવબિમાળા પર આજને્ટીના િીલી  રહદ 

પર આવેલા છે.(ઉંિાઇ: 7084 મીટર) 



 

➢  ૌથી ઉંિાઇ પર ક્સ્ટ્થિ શાિં 

જ્વાળામખુી એકાકંાગઓુ (Aconcagua) છે જે 

એન્ન્ડઝ પવબિમાળા પર આજને્ટીનામા ં
આવેલો છે. (ઉંિાઇ: 6990 મીટર ) 

 

➢   યેલોસ્ટ્ટન નેશનલપાકબ  ન ુઓલ્ડ ફે્થફુલ 

ગીઝર.  (ગીઝર :ઘણા જ્વાળામખુી કે્ષત્રોમા ં
ઉદગારના   મયે દરારોમાથંી ગરમ પાણી 
અન ેબાષ્પ થોડી ઉંિાઇ સધુી િીવ્રિાથી 
નીકળે છે.) 

 

➢ કોલ્ડેરા  
 



➢ િેટરનુ ંધ રાણ  અથવા ભયાનક 

તવસ્ટ્ફ્ોટ િારા ઉપરનો ભાગ ઉડી જાય છે અન ે

વધેલો ભાગ કોલ્ડેરા કહવેાય છે.  

 

➢ આ ો ( જાપાન) 

 

➢ એક્રફ્લ ( જાપાન) 

 

                                                લી.. 
                                           Ramesh Rathod 

                                           📱 7046218518 

 


