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 : اجلغرافيا الطبيعية للقارةفصل الثانيال
 .  الموقع والمالمح الجغرافية العامة: 3
قارة إفريقيا ثاني أكبر القاارات فاي العاالم  عاد ،سايا  وهاي قاارة واساعة تغ اي  تعد

كيلااو متاار مر ااع    11732111خماام مساااحة يااا م اترل  وتبلااا مساااحت ا 

(  أي ما يعادل ثالث مرات مساحة أور ا  وتصا  نسابة مسااحة  7مليون كم 11.7

  كماا 7ملياون كام 031% من جملة مسااحة الرارة اترةاية والباالا 6القارة نحو 

ملياون  348.8%   والايي يبلاا نحاو 71.4تبلا نسبت ا إلي يا م الررة اترةية 

 (. 7كم

'شاماال،  ° 12' 73وتقع قارة إفريقيا فلريا   الموقع االحداثي (  ين دائرتي عرل 

° 14' 03عند أقصى نق ة في الشمال  رأس  ن الساقا فاي تاونم( ودائرة عارل

،  وهي أقصى نق ة ف ي الجنوب  رأس أجل ااس فاي جناوب أفريقياا(  و ايل  جنو ا

° 36' 03" 14دائاارة عاارل   ينمااا تقااع  ااين خ ااي  ااول  27تغ ااي القااارة نحااو 

غر ،ا ( عند كيب فرد وهي أقصي نق ة للقارة ناحية الغرب  إلي  رأس هاافون فاي 

شارق،ا (  و ايل  ° 03' 72"  07الصومال في أقصر شرق القارة عند خط  ول    

 خط  ول  أكثر من أر ع منا ق زمنية (. 68لقارة نحو تمتد ا

مياا (  ويت ااح عاادم وجااود  36111كاام   76111ويبلااا  ااول اللااط الساااحلي  

ملياون  31تعرجات عميقة في الشا ئ مان حقيقاة أن أورو اا التاي تبلاا مسااحت ا 

مليون ميا  مر اع(  أي ثلاس مسااحة سا ح أفريقياا تقريب،اا  ل اا  4كيلومتر مر ع   

 مي (.30811كم   17111حلي يبلا  وله خط سا

وتقع أكثر من  االستواء خط  توس  ايوأفريقيا هي القارة الوحيدة في العالم التي  

٪ (  اين ماداري السار ان ومادار الجادي   ولايل  هاي 22ثالثة أر اا  مسااحت ا   

 حق القاارة المدارياة والتاي تتمثا    اا جمياع أناوا  المنااي الماداري   وقاد ترتاب 

 ي ذل  أن اتجزاء التي يسودها المناي المعتدل محدودة للغاية.عل

وتعتباار أفريقيااا هااي اتكباار ةاامن نتااوءات الجنو يااة الثالثااة الرباار  لليا سااة فااي   

الررة اترةية  ويفصل ا البحر المتوسط عن قارة أورو ا  تارتبط  قاارة ،سايا مان 

سااويم( ويبلااا ج ااة أقصااى الشاامال الشاارقي عاان  ريااق  اارزي السااويم  قناااة ال

مياا (  وماان الناحيااة الجغرافيااة تعتباار شاابه جزياارة  313كيلااومتر   361 ول ااا 

ا من أفريقيا.  سيناء/ مصر وهي تقع شرق قناة السويم جزء،
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. وماان 7كاام 7183243وتعتباار الجزائاار كبااري دول قااارة أفريقيااا وتبلااا مساااحت ا 

الادول  وهاي     ينما تعتبر سيشاي  هاي راغر 7كم 3860831 عدها السودان ب 

مجموعااة جاازر تقااع قبالااة الساااح  الشاارقي  أمااا رااغر  الاادول التااي تقااع داخاا  

 اتراةي الرئيسية لقارة أفريقيا هي جامبيا.

 2161كام  وحاوالي  8111وتمتد قارة إفريقيا من الشمال إلي الجناوب حاوالي     

ال كم من الشارق إلاي الغارب  ويفصال ا فاي الشامال البحار المتوساط عان أور اا  و

تبتعد سوي خمسة عشر كيلو متارا، عن اا عناد م ايق جبا   اارق  وتتصا   قاارة 

،سيا في الشمال الشرقي عبر شبه جزيارة سايناء  وقاد فصاله عن اا عنادما شاقه 

قناة السويم  كما يفصل ا البحر اتحمر عان شابه جزيارة العارب  وقاد أوجاد هايا 

ا   ياد أن اتجازاء الجنو ياة أور ا و،ساي الموقع رلة وثيقة  ين أفريقيا الشمالية و

ظلااه مج ولااة لوجااود الحااواجز ال بيعيااة التااي أعاقااه الاادخول إلي ااا مثاا  الغا ااات 

االستوائية الواسعة والمستنقعات والصحاري الشاساعة  واتن اار كثيارة الشاالالت 

والتاااي ال تصااالح للمالحاااة إال لمساااافات قصااايرة  إةاااافة إلاااي مناخ اااا الماااداري 

صر سواحل ا  النسبة لمساحت ا  وقلة تعرج تل  السواح   واالستوائي القاسي وق

وس والللجان  و التالي قلة عدد الموانئ ال بيعية الجيدة   اإلةافة إلي ؤوقلة الر

انتشار اتراةي القاحلة في ا والتي تفوق جملة اتراةي القاحلة في ك  القارات   

  استثناء استراليا (.

وكثيرا ما تورف أفريقيا  أن ا منزل ذو ثالثة أ واب: قارة ةلمة منعزلة عما      

  و،سيا.يجاورها من قارات  ولرن هنال  ثالثة مواةع تقر  ا من جارتي ا أورو ا 
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 م7137قارات العالم مساحة وسرانا منتصف عام                           

 

لسويم و اب المندب  وليساه كل اا ذات جب   ارق و رزي ا الثالثة:هيه ات واب 

وقد كانه ات اواب  يجاوره أهمية متشا  ة في حركة الموارالت  ين أفريقية وما 

وملااارج للشااعوب والسااالالت والثقافااات والااديانات إلااي وماان قااارة  الثالثااة مااداخ 

أفريقية علي مر التاريخ
  3 )

  . 

% مان 30.7م يشارلون 7137ملياون نسامة عاام  3127ويبلا عدد ساران القاارة 

مليون نسمة  وهي  يل  تأتي في المرتبة  2108جملة سران العالم والبالا عددهم 

ملياااون نسااامة  4761يبلاااا عااادد ساااران ا  ،سااايا والتااايالثانياااة سااارانيا  عاااد قاااارة 

 العالم(% من جملة سران 64.6 

 
 جيولوجي  .  البنية والتركيب ال7

تعد ت اريم قارة إفريقيا انعراسا واةحا للحركات الترتونية والوحدات 

الجيولوجية التي تعرةه لعمليات الرفع واللفض في اتزمنة الجيولوجية 

 الملتلفة.

فقد كانه اليا سة حتي الزمن الجيولوجي اتول مقسمة إلي جزأين شمالي وي لق 

 يسمي جندوانا  ويفصل ما  حر تثيم.   إنجارا الند(  وجنو ي عليه لوراشيا

                                                           
مصيق، الداي الرفيقيق،  سسسس، دياستت فرفيقيق،  األت السالالشعوب وال(:  3060محمد عوض محمد ) ( 3)

 37 - 0يتهية  ص ص التيجم،  القف وأللست
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وتترون جندوانا من رلور أركية قديمة نارية ومتحولة شديدة الصال ة  وت م 

 اإلةافة إلي كتلة إفريقيا كتلة أمريرا الجنو ية  وجزيرة العرب وه بة الدكن 

  ال ند  وقارة الق ب الجنو ي وأستراليا.

ن كتلة رلبة قديمة تمتد من جنوب تتميز القارة اتفريقية  أن معظم ا يترون م

سالس  جبال أ لم إلي سالس  جبال الراب جنو ا  وقد تعرةه الرتلة اتفريقية 

لحركات القشرة اترةية مني اتزمنة الجيولوجية القديمة  ولرن نظرا لصال ة 

الصلور المرونة ل ا فقد قاومه حركات ال غو  الجانبية  وكانه االلتواءات 

 القشرة اترةية   ارتفا  وانلفال وفوالق (. استجا ة لحركات

تتمث  ترويناته في الصلور اتركية القديمة والتي تغ ي  مساحة  -الزمن اتركي:

كبيرة  من س ح القارة  والتي تعرةه لعوام  التعرية الملتلفة مدة  ويلة   

وهيه الصلور سواء كانه نارية كالجرانيه والبازله أو متحولة كالنيم  

كاليهب  والشسه ل ا أهمية اقتصادية حيس تحتوي علي كثير من المعادن

 واليورانيوم والرروم والمنجنيز والقصدير والرراص والحديد وغيرها.

وقد تعرةه القارة خالله لعوام  التعرية وانتشرت التروينات   -الزمن اتول:

رارو التي ال لمة في جنوب القارة  وحول الرونغو  حيس انتشرت تروينات ال

تمتد من الراب جنو ا حتي حول الرونغو شماال  وترجع أهميت ا االقتصادية إلي 

احتوائ ا علي حقول الفحم في جنوب القارة  وعارر ذل  تروينات من رلور 

 في الصحراء الربر  شماال. اللرسان النو ي أو الحجر الرملي

 

  -الزمن الثاني:

ج ات كثيرة من القارة خالل –رية  حرية وقا –غ ه التروينات الرسو ية  

 والثالس (  وكان معظم ا من الحجر   -والثاني  –اتزمنة الجيولوجية   اتول 

الرملي والجيري  سم  كبير  فاالرسا ات الجوراسية تدخ  في تركيب كثير من 

أشرال الس ح في المغرب وليبيا ومصر  كما غزا البحر الجوراسي الصومال 

حجر الرملي والملح واللصي  وفي العصر الرريتاسي توغ  والحبشة  مرونة ال

 حر تثيم في إفريقيا الشمالية حتي ور  إلي الحول اتدنى لن ر النيجر  كما 

 غه مياه ات لن ي علي كثير من ج ات خليج غانا وأربح هناك شبه اتصال  ين 

 البحر المتوسط والمحيط ات لن ي.

في القارة  اللرسان النو ي وتتواجد في جنو ي مصر  وتعرف رواسب الرريتاسي

 والصحراء الليبية وشمالي السودان وترتبط  لامات الحديد.

 ويتفق الجيولوجيون علي أن القارة أخيت شرل ا الحالي في الزمن الثاني.  
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  -الزمن الثالس:

تعرةه فيه القارة ل غو  شديدة فارتفعه جبال أ لم االلتوائية في المغرب 

العر ي وحدثه  القارة ردو  ةلمة من ا رد  االخدود العظيم في الشرق 

ورد  الرمرون في الغرب و ين ما منلفض ةلم  وراحب تل  الحركات 

االنرسارية تدفقات هائلة من الالفا مرونة غ اء ل  بة الحبشة وجبال كينيا 

دخلته المياه  اليي-اتحمروكلمنجارو والرمرون وه بة تبستي  كما اتص  البحر 

  البحر المتوسط في هيا الزمن. –عن  ريق تصد   وغاز  اب المندب 

  -الزمن الرا ع:

 ارتبط الزمن الرا ع  التغيرات المناخية العنيفة التي ش دت ا العرول الوس ي 

  الصحاري الحالية (  من تعاقب أدوار الم ر والجفاف علي تل  المنا ق ومن ا 

ترونه خالل الفترات الم يرة في هيا الزمن اللزانات الصحاري اإلفريقية  و

 ال لمة من المياه الجوفية التي تعيش علي ا الصحاري في الوقه الحاةر.

 -ظاهرة اتخدود اإلفريقي العظيم:
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من الظواهر ال بيعية التي حصله أوائ  الزمن الثالس هو الوادي االخدودي 

( شرقا 41-11ارة في خ ي  ول  االعظم  ويمتد هيا الوادي االخدودي شرق الق

ويعد من المظاهر الم مة في البنية الجيولوجية للقارة  ويمتد من جنوب  حيرة 

نياسا   ماالوي ( ور ما من ساح  المحيط ال ندي قرب مصب ن ر الزمبيزي إلي 

 حيرة نياسا التي تقع داخله  والى الشمال من هيه البحيرة يتفر  الوادي الى 

 فرعين

الغر ي وهو اتقصر وإن كان واةح المعالم في معظم ج اته  ويمتد في  الفر  -أ

اتجاه شمالي غر ي ثم إلي شمالي شرقي فيما يشبه القوس  ويشتم  علي عدد 

من البحيرات هي: تنجانيقا ثم كيفو ثم ادوارد والبرت  وينت ي قرب الدو عند 

ري  ويلتلف اتسا   داية  حر الجب   ويشتم   يل  علي ني  ألبرت ون ر السملي

كلم وتلتلف  06-17الوادي من ج ة تخر  وهو  صورة عامة يتراوح ما  ين 

 قدما. 1111-7111ارتفاعات جوانبه حيس تتراوح حافاته ما  ين 

الفر  الشرقي واليي يتجه شماال مع انحراف  سيط تجاه الشرق عبر تنجانيقا  -ب

حدود  ثم يرم  مساره شماال في وهو في هيا الجزء أحيانا غير واةح المعالم وال

كينيا وأثيو يا حتي البحر اتحمر  ويشم  علي مجموعة من البحيرات الصغيرة 

مث   حيرة نيفاشا  وهو في كينيا محدد جدا وتمتد حوافه شرقا وغر ا في شر  

ه اب عالية ترتفع فوق ا جبال عالية  وهي عبارة عن تروينات  ركانية تمثل ا 

قدم فوق  31811ليمنجارو اليي يزيد ارتفاعه علي ما يقرب من جب  كينيا وجب  ك

مستو  س ح البحر  ويحتوي اتخدود علي  حيرة توركانا في شمال كينيا  ثم 

يأخي اتخدود عدة اتجاهات ملتلفة إلي الشمال والشمال الشرقي وهو  يل  يقسم 

ال وال  بة كتلة الحبشة إلي ال  بة الجنو ية الشرقية التي تسمي ه بة الصوم

الشمالية الغر ية والتي ي لق علي ا ه بة الحبشة  ويحتوي اتخدود في هيا 

 المسار علي مجموعة من البحيرات الصغيرة.

شماال يتفر  اتخدود مرة أخري إلي فرعين ويغير ° 31وعند دائرة عرل 

اتجاهه  ور ما كان السبب في ذل  راجع إلي وجود كتلة قديمة ه بة الدناق ( من 

رلور شديدة الصال ة است اعه مقاومة االنرسار وتحمله االنزالقات اترةية  

أما الفر  اتقصر فيمتد شرقا ليشم  خليج عدن  والفر  ات ول فيتجه إلي 

الشمال الغر ي ويشم  حول البحر اتحمر  لليجيه السويم والعقبة  وتعرف 

  و اسم جبال الحجاز حواف اتخدود في مصر والسودان  اسم جبال البحر اتحمر

وعسير علي الجانب الشرقي للبحر اتحمر  ومن خليج العقبة يأخي اتخدود مسارا 

يمتد شمال اللليج حتي ينت ي عند أقدام جبال  وروس  تركيا  ويشم  اتخدود 

 علي البحر الميه و حيرة  برية وس   البقا  وأجزاء من وادي ن ر العاري.
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 3073العظيم قدم جريجوري نظرية في ذل  عام  ولتفسير نشوء هيا الوادي

ومللص ا ان القشرة االرةية قد تعرةه   في الن اق الشرقي من ا   الى ةغط 

جانبي في العصر ال باشيري مما تسبب في رفع ا على شر  ثنية هائلة   ومن تم 

هبو  في قارة جندوانا تشر   موجبه المحيط ال ندي  وقد نتج عنه أي ا فقدان 

غط الجانبي على الثنية عند شرق القارة و التالي ان يار اتقسام العليا من ا ال 

مما أد  إلى تروين اتخدود   وهو يمتد على شر  شريط  ولي ها ط تعلوه حافات 

انرسارية مرتفعة  أعقب ذل  نشا   ركاني غ ه  فوحه مساحات واسعة تتمث  

 . في ه بة الحبشة وجب  كليمنجارو ومرتفعات كينيا

وقد ظ رت ،راء أخر  حاوله ان تقدم تفسيرا ل يه الظاهرة و اختلفه عن رأي  

جريجوري وتتفق معه في أن اتخدود حدث  فع  حركات ترتونية  ش دت ا افريقيا 

 خالل الزمن الثاني والثالس وش دت ا  زمن اقدم من ذل  اي ا .
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 .  مظاهر الس ح  1
تلتلف قارة افريقيا عن  قية القارات من حيس ان ا تمث  في معظم ا ه بة عالية 

و يل  ال تمتل  س وال، واسعة كالتي تمتلر ا أسيا مث    س   سيبيريا وس   

الصين العظيم وس   ال ندستان ( وسالس  جبلية كبيرة وعظيمة كجبال الروكي 

 القياس الى قارات العالم  وال مااليا   مما جع  مظ رها الت اريسي فريدا، 

االخر   وهيا ال يعني  أن ا تللو من تنو  ت اريسي   فيوجد في داخ  ال  بة 

مساحات مس حة أو مستوية تمث  س وال، عليا وكيل  ه بة البحيرات العظيمة 

التي ترون أراةي زراعية خصبة مرتفعة تتللل ا  عض العقد الجبلية المنفردة 

ية ةلمة  كما تنتشر  عض المنا ق الس لية على على هيئة ملاريط  ركان

 هوامش ا كس   الرونغو وس   جنوب السودان . 

، عالية و شر  متميز   جبال الحجارة  ، وه ا ا وتنتشر في الصحراء الربر  قمما

م ( وقمم ا  ركانية ساكنة وجبال  1100في جنوب الجزائر وكتلة تيبستي   

في ليبيا وكتلة دارفور في الجنوب الغر ي أكاكاوس وال روج السود والعوينات 

 ( .  1407للسودان   

هيا ويعتبر النشا  البركاني في اجزاء كبيرة من القارة االفريقية مسؤوال، عن 

م ( وجب  كلمنجارو  4146تراكم العديد من القمم الجبلية العالية كجبال الرمرون  

م  4706قمة جب  الجون  م( وتص   0300م ( في تنزانيا وجب  كينيا    0800  

 م ( . 146( وفي اقصى الجنوب من القارة جبال داركنز رج في ليسوتو  

ومن خالل دراسة اشرال الت اريم للقارة االفريقية يمرن لنا ان نميز االشرال 

  -الت اريسية االتية :

معظم س ح القارة يترون من ه اب مش ورة  اتساع ا وتناسق ا  -:ال  اب

فا  من خالل مساحات ةلمة حيس توجد في شرق القارة الجنو ي من حيس االرت

م كما يص   3811 – 3711اعلى ه اب افريقيا ويتراوح ارتفاع ا ما  ين 

م ( وتص  إلي مشارف اتودية  3011ارتفاع ا في مساحات جبال داركنز رج   

 االخدودية في شرق القارة االفريقية . 
توسط في شمال القارة ه بة عظيمة وتمتد على  ول ساح  حول البحر الم

االتسا  وتحت ن الصحراء الربر  التي تعتبر أكبر رحار  العالم على اال الق 

وهنا نالحظ ان س ح ا يتميز  قلة االرتفا  واالستواء  عرم االقسام االخر  من 

، نحو الشمال حتى  ال  بة االفريقية كما ان ا تنحدر نحو الشمال انحدارا، تدريجيا

 سواح  البحر كما هو احال في شمال مصر وخليج سرت في ليبيا و شر   تلتقي

فجائي على شر  حافات في منا ق اخر  كالجب  االخ ر في شرق ليبيا   كما 

تحت ن ال  بة االفريقية  عض الت اريم في جنوب الجزائر كمرتفعات الحجارة 

السودان وجبال تيبستي والعوينات في الجنوب  ومرتفعات دارفور في غرب 

وتعتبر هيه الجبال  قايا لسالس  جبلية قديمة ق عت ا عوام  التعرية وحولت ا الي 

 جبال تحاتية . 
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كما تشم  ال  بة على العديد من المنلف ات كمنلفض الجوف والرفرة في 

جنوب شرق ليبيا وحول السودان التي كان ل ا دور في نشأة الواحات   الواحات 

نو ية ( فالق ارة وسيوه في مصر وواحات جغبوب  الواحات الج –الشمالية 

وجالو  وأوجله  والرفرة  ومرادة  وغدامم في ليبيا  وواحات تاغه الحمراء  

وعين رالح في الجزائر  وواحة تيميمون قرارة   أما الواحات الجنو ية تمتد في 

ان ن اق الجنو ي وهو يمتد من واحة الداخلة في مصر مرورا،  واحتي الرفرة وفز

م ( وفي الجانب الغر ي للقارة يتراوح ارتفا  ه بة انجوال  ين  3811في ليبيا   

 م .  3011الى  011

ويمرن لنا ان نالحظ انتشار الصلور القديمة لقاعدة ال  بة في منا ق متعددة 

  -وأهم ا :

 م ( .  3011ه بة  وتشي شمال نيجيريا ارتفاع ا   • 

في غرب القارة وتمتد من غينيا حتى موريتانيا   وتمث  خط  ه بة فوتاجالون• 

تقسيم المياه  ين المجاري الن رية السريعة والقصيرة المنحدرة نحو المحيط 

 اال لسي و ين منا ع ن ر السنغال والنيجر . 

ه بة الحبشة التي تقع في اقصى الشرق وهي اعلى ه اب افريقيا وتمث  جزء • 

 القديمة . من ال  بة االفريقية 

ه بة الصومال والتي توجد الى الجنوب الشرقي من ه بة الحبشة والتي • 

، نحو ساح   تتميز  انحدار مفاجئ  اتجاه خليج عدن ورأس البحر االحمر وتدريجيا

 المحيط ال ندي . 

والى الجنوب من خط االستواء توجد ه بة تنحدر  شدة نحو السواح  الشرقية 

،  استثناء  عض االقسام كما في موزمبيق وتبدأ في  حيس ال تترك س ال، ساح ليا

االنلفال نحو الغرب حيس تتق ع الى الى مجموعة ه اب متالحقة في شمال 

الزمبيزي كما في مالوي وموزمبيق وتمتد الى زامبيا وانجوال ثم تعود الى 

 االرتفا  نحو الجنوب حيس تحت ن منلفض كل اري . 

الم رية مني زمن  عيد عدة منلف ات مرونة  وهيا وقد عمله عوام  التعرية

 حيرات عميقة  عد امتالئ ا  المياه  القياس الى  حيرات االخدود االفريقي   

وتعتبر  حيرة فرتوريا أكبر هيه المنلف ات  وفي أماكن أخر  تظ ر ال  بة في 

جم ورية جنوب افريقيا على شر  مدرجات منحدرة  اتجاه الجنوب وتبدأ من 

ورم  رج وسلسلة نيوفلد تم جبال الرارو االكبر التي يتراوح ارتفاع ا  ين جبال ست

أما ه بة الفلد االعلى فتمتد الى الشمال من ليسوتو  ارتفا   611الى  401

م  وس ح ا غير معقد الت اريم  استثناء  عض التالل  3111 – 3711يتراوح 

سافانا الشجرية والتي قسم ا كو يز في حول الفال حيس تمتد ه بة فلد ال

درجة جنوب خط االستواء وتنحدر  11وتشم  معظم الترنسفال شمال خط عرل 

هيه ال  بة  اتجاه س ول اللمبو و اليي يحي  ا  شر  قوسي يبلا متوسط 

م وق عت ا االن ار المنحدرة الى الشرق والشمال والغرب وأهم ا  3111االرتفا  

 ن ر اوليفانز . 
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ظ ر ه بة  ي ي التي تسي ر على وسط انجوال وهي وفي غرب ن ر الزمبيزي ت

خط تقسيم المياه التي تجري نحو الشرق الى المحيط ال ندي والمتمثلة في روافد 

ن ر الزمبيزي االعلى ونحو الجنوب الغر ي الى المحيط اال لسي كن ر كونيني 

مياه ا والى الشمال الغر ي كن ر كوانزا اما منحدرات ا الجنو ية الشرقية فتنحدر 

 الى تصريف داخلي في حول كل اري.

وفي جنوب القارة االفريقية توجد ه بة داماراالند المرتفعة وه بة ناماالند 

 الربيرة والتي تنت ي شمال ن ر اتورانج . 

وتعتبر ه بة مدغشقر ذات س ح مرتفع نحته  ه س ول ساحلية ةيقة من 

 لجزيرة مدغشقر . الشرق وعري ة من الغرب وتمث  ال  بة عمود فقري 

 الجبال
يمرن لنا ان نميز في القارة االفريقية نوعين من الجبال من حيس التروين جبال 

 قديمة التروين وجبال حديثة التروين . 

ففي القارة توجد جبال اال لم وهي امتداد  بيعي لجبال اتلب التي ترونه ةمن 

ن جبليتين متوازيتين مع الحركة اتلبية التي مركزها قارة أور ا وتمث  سلسلتي

ساح  البحر المتوسط ومع امتداد ساح  المحيط اال لسي وتسمى السلسلة 

الساحلية أو الشمالية   أ لم الريف ( في المغرب وا لم الت  في الجزائر 

والدورسال التونسي والثانية تعرف  أ لم الصحراء وتشم  االولى عدة سالس  

حتى المغرب مرورا،  الجزائر والتي تسير  متوازية لساح  البحر تمتد من تونم

في ا على هيئة سلسلتين متوازيتين أما سلسلة أ لم الصحراء فتمتد من تونم 

مرورا،  الجزائر وفي المغرب تنقسم الى ا لم العظمى وهي جبال شاملة وتص  

م ( في  و قال جنوب مراكش أما القسم الثاني ف و  4630أعلى قمة في ا   

ة ويقع الى الجنوب وفي الغرب س   ن ر سوس وأعلى قمة في ا أ لم الداخلي

م (  أما القسم الثالس فيتمث  في اال لم الوس ى  1114هي قمة جب  سيروا   

وتقع الى الشمال من أ لم العظمى فيتص   ين ما وادي ن ر الملوية ويتراوح 

 م (. 1301م ومن أش ر جبال ا جب   وا الن    1111   7111ارتفاع ا  ين 

وتمتد المرتفعات الشمالية للقارة الى ليبيا حيس مرتفعات الجب  الغر ي والجب  

االخ ر وتمتد من الغرب الى الشرق ويفص   ين ما س   سرت ويمتد الجب  

الغر ي من الحدود التونسية حتى مدينة اللمم على ساح  البحر اال يض 

 المتوسط   جب  نفوسه ( . 

كم وت   مباشرة  111أما الجب  االخ ر ف و على هيئة ه بة تمتد الى مسافة 

على البحر المتوسط   والى الجنوب من السلسلة الشمالية تمتد في اقليم الصحراء 

جبال انفرادية   جبال الحجارة في الجزائر وتادارات وع ى الحساونة وتبستي  

 والعوينات في ليبيا ودارفور في السودان ( . 

أما الشرق فتمتد مرتفعات البحر االحمر في   مصر   السودان ( ويص  ارتفاع ا 

م( في جب  الشايب في مصر والى الجنوب من جبال البحر االحمر  7383الى  

توجد مجموعة كت  جبلية ترتبط  اتخدود االفريقي معظم ا  ركانية النشأة كما في 
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 0800لحديثة وأعلى قمة في ا كيبو   جبال كلمنجارو وهي أكبر الجبال البركانية ا

 م (  0721م ( وتلي ا قمة رونزوري   

أما جنوب القارة فتنتشر في ا جبال تعود الى الحركات ال رسينية والتي  رزت في 

اواخر الزمن الجيولوجي اتول وهي حركات التوائية قديمة في عصر التر اسي 

، معقدا، االولى شمالي  وتسير  اتجاهين متقا عين في من قة هيرم ليرونا تركيبا

جنو ي في غرب محافظة الراب وشرقي غر ي على  ول الساح  الجنو ي 

والسلسلة الغر ية منحدرة من العقدة الجبلية المركزية المسماة سيرس ورستر 

وتمتد من سلسلة جبال زفات  رج متج ة الى الشمال الغر ي وتنت ي عند ن ر 

عقدة المركزية تمتد سلسلة دار كنشتاني وتنت ي اوليفانتم   والى الجنوب من ال

 عند رأس اجل اس . 

اما المجموعة الشرقية فتتمث  في سلسلتين متوازيتين مع ساح  المحيط الداخلية 

 تسمى زفارت  رج أما الجنو ية تسمى النج  رج وتمتد الى جنوب الرارو الصغير 

 الس ول
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ة الى نوعين من الس ول هما : ويمرن لنا تقسيم الس ول في القارة االفريقي

ويلتلف اتسا  الس ول الساحلية في القارة  الس ول الساحلية والس ول الداخلية 

من من قة تخر  حيس في  عض االحيان تتسع واحيانا اخر  ت   ال  بة على 

الساح  مباشرة وهي في االغلب س ول ةيقة  ففي اقصى شمال شرق القارة 

يرثر في ا المستنقعات والبحيرات الملحية الى اقليم  حيس س ول دلتا الني  التي

مر و  وهي من قة غنية  النبات واالعشاب وتعتمد الزراعة في ا على االم ار 

المتي ي ة في كميت ا وتسير في توزيع ا ةمن حدود ليبيا فتمتد الس ول الساحلية 

في من قة الملتلفة االتسا  فت يق في الشرق حتى تنت ي ال  بة في البحر كما 

كم في س   جفارة اليي يعد من اهم  311الجب  االخ ر وتمتد لمسافة تزيد عن 

 الس ول الساحلية . 

اما س ول المحيط اال لسي فتمتد من  نجة حتى وادي درعة وهي س ول غنية 

 حقول ا ومروج ا وتمتاز  تركز سراني عالي ويستمر الس   الساحلي مع تنبيه 

ب الى الشرق مرورا،  سواح  ليبيريا وساح  العاج وغانا القارة الممتدة من الغر

وقد ترونه هيه الس ول  فع  االرسا ات الن رية او يتراجع مياه المحيط ويتصف 

الس   في غينيا  درجة حرارة مرتفعة ور و ة عالية   اما س ول غينيا و يساو 

ليون وفي التي تتميز  انلفاة ا وكثرة مستنقعات ا ويستمر االنلفال في سيرا

كم وتمر فيه مجموعة من  61ليبيريا يتسع الس   الساحلي ليص  الى حدود 

 المجاري المائية الساق ة التي ترون شالالت ومسار  مائية مث  شالل سانجوين 

وينلفض مستو  الس   في ساح  العاج ويتميز  رونه ساح  رملي عريض يص  

ائه الشرقية ترثر البحيرات كم وي   على خليج غينيا وفي اجز 211الى حوالي 

 الشا ئية كبحيرة إيري . 

أما السواح  الشرقية للبحر اتحمر والمتمثلة في سواح  مصر والسودان 

واريتريا ف ي س ول ةيقة تقع  ين الجبال االنرسارية الغر ية والبحر االحمر 

واراةي ا رملية عالية الملوحة   أما الس ول الساحلية الم لة على المحيط 

ل ندي ف ي متشا  ة ففي الصومال تلتلف الس ول الساحلية في االتسا  ا

وال يق   وهيا وتمث  الس ول الساحلية في كينيا شريط ةيق يقع  ين حافات 

ال  بة ومياه المحيط ال ندي ويتميز الس   الساحلي في سواز الند وجم ورية 

نتشر في ا زراعة جنوب افريقيا والتي تتميز  مناي شبه مداري قليلة الم ر وت

 قصب السرر والق ن والموز واتناناس والموالح .
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أما الس ول الداخلية في القارة وهي قليلة تن أغلب س ح القارة ه بي وهيا ال 

يمنع من وجود  عض الس ول كس   وادي الني  اللصبة كما تنتشر الس ول 

ما في س ول ن ر الداخلية في   ون الوديان الجبلية وهي س ول قليلة المساحة ك

سيبو وسوسة   أما الس ول الداخلية في موزمبيق ف ي منلف ة وتنمو في ا 

السافانا الغنية 

  اتشجار .

 أن ار قارة إفريقيا

أس م الموقع 

الجغرافي والفلري 

تفريقيا في تحديد 

خصائص التصريف 

الن ري في ا  إذ 

ينصف ا خط 

االستواء  ويراد 

يقسم ا إلى 

نصفين  يتلي 

صف الجنو ي الن

من ما شر  شبه 

جزيرة  تتوغ  في 

المس حات المائية 

الجنو ية للمحي ين 

ات لسي وال ادي  

مما أد  إلى غزارة 

أم ارها  صورة 

عامة  و التالي 

تعدد المجاري 

الن رية في ا  

وغزارة تصريف ا 

المائي. وعلى 

النقيض من ذل  

النصف الشمالي 

معظمه  لوقوعه في ن اق ظ  الم ر  مما للقارة  اليي تشغ  الصحراء الربر  

أد  إلى قلة أعداد المجاري الن رية  وقصر أ وال ا من ج ة  ومن ج ة أخر  

تركز توزيع ا عند ات راف  ذل   استثناء ن ر الني   اليي توجد منا عه في 

 الن اق اتوسط من القارة. 

 وإلع اء رورة للتصريف الن ري في القارة نقدم هيا الجدول :
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 " 7مساحة حول الن ر "ألف كم  ول الن ر " كم " اسم الن ر

 1140 6623 الني 

 1402 4211 الرونغو

 3801 4381 النيجر

 3111 1041 الزامبيزي

 441 3611 اللمبو و

 3171 3861 اتورانج

 161 3811 الفولتا

 443 3611 السنغال

 306 3011 جو ا

 312 3711 كونيني

 111 3711 أجوي

 340 001 كوانزا

 387 811 جامبيا

 328 3411 روفيجي

 340 3311 روفوما

 اإلةافة إلي أن ار أخر  غير منتظمة الجريان كن ري جو ا وشبيلي في 

في جنوب أفريقيا  أما  الصومال وتانا في كينيا  وروفيجي في تنزانيا وجو نتر

كم( من منبعه  6623ن ر الني  يصرف مياهه  عد أن يق ع مسافة قدرها حوالى  

 في حول  حيرة فرتوريا

 ن ر الني  -أ

كيلومترا،   6623يتصدر أن ار القارة من حيس  ول المجر   إذ يبلا  وله نحو 

في حين يحت  المرتبة الثانية من حيس اتسا  مساحة الحول   عد ن ر الرونغو  

 ألف كيلومتر مر ع.  1140إذ تبلا مساحة حوةه حوالي 

لى المنبع الحقيقي لن ر الني   وأ ول روافده ع  Kagiraويعد ن ر كاجيرا 

كيلومترا،  وهو يترون من التقاء  481اإل الق  حيس يبلا  ول مجراه حوالي 

 في  Niaverongo في  وروندي( ونيافرونجو  Ruvuvuرافديه روفوفو 

 رواندا(  ويتجه روب الشمال فالشرق  ليصب في  حيرة فيرتوريا. 

ر تجاه ويلرج الني  من  حيرة فيرتوريا  حامال، اسم ني  فيرتوريا  اليي ينحد

، من قة وعرة  تعرةه للحركات الترونية  ليا يعترل مجراه  الشمال  ملترقا

  وشالالت مرتشيزون Karumaشالالت ريبون  وجنادل كروما 

Murchison   ويلرج من ا الني  )،   قب  أن يدخ   حيرة مو وتو  البرت سا قا

،  صورة عامة تجاه الشمال  ل يدخ  أراةي حامال، اسم ا  ني  البرت(  متوج ا

 السودان  حيس يُعرف  اسم  حر الجبال. 

ويتميز س   وادي الني   جنوب السودان   عظم اتساعه  نتيجة لتعدد روافده  

التي تشم   حر الجب   و حر الغزال  ون ر السو ا   ويمتد الن اق الس لي روب 

الشمال ليشم  س ول وسط السودان  التي ت م أرل الجزيرة  وس ول الني  

ت يض  وس   الب انة   ين ن ري ع برة والني  اتزرق(. ويتص   الني   في ا
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مجراه اتوسط والشمالي في السودان  الني  اتزرق  ون ر ع برة  وروافدهما  

ويتسم الجزء الشمالي من وادي الني  في السودان  وهو الجزء المعروف  الني  

 ل  إةافة إلى ةيقه الشديد. النو ي   رثرة خوانقه  وتعدد المندفعات والجناد

شماال،(   عد أن قد ° 77ويدخ  الني  أراةي مصر عند وادي حلفا  دائرة العرل 

كيلومترا، من منا عه  و يل  يبلا  ول ن ر الني   0311ق ع مسافة تبلا نحو 

% من 77.0كيلومترا،  وهو ما يُعادل نحو  3071داخ  أراةي مصر حوالي 

 تص   الني  داخ  اتراةي المصرية  أي رافد ن ري  إجمالي  ول الن ر  وال ي

 استثناء  عض اتودية الجافة  التي قلما توجد   ا مياه جارية  وتق  كمية المياه  

التي ينقل ا الن ر  شر  تدريجي  االتجاه من الجنوب إلى الشمال  ويعز  ذل  إلى 

يتبع ذل  من فقد  عدم وجود روافد تغيية من ج ة  والرتفا  درجة الحرارة  وما

جزء من مياه الن ر  فع  التبلر من ج ة أخر   وقد ساعد ذل  على ترسيب ما 

تحمله المياه من اإلرسا ات الملتلفة  إةافة إلى تعرل مجر  الن ر للتفر  

 كيلومتر لتظ ر دلتا الن ر.  71شمال مدينة القاهرة  نحو 

 ن ر الرونغو -ب

 1402مساحة الحول  إذ تبلا حوالي  يتصدر أن ار أفريقيا من حيس اتسا 

كيلومتر مر ع  في حين يحت  المركز الثاني من حيس  ول المجر   البالا نحو 

 كيلومتر.  4211

 توجد منا عه قرب منا ع  Lualabaويترون ن ر الرونغو من التقاء ن ر لواال ا 

  ويمث  اتخير امتداد الن ر شامبيز  Luapulaن ر الزميزي(  ولوا ال 

Chambezi عد اختراقه للن اق المستنقعي جنوب  حيرة مويرو   Mweru  في

 زامبيا  حيس يتفق مع امتداد مجراه خط الحدود  ين زامبيا وزائير. 

ويتصف المصب اللليجي لن ر الرونغو على المحيط ات لسي  االتسا  والعمق  

مال وشاركم إذ يبلا عرةه أكثر من أحد عشر كيلومتر  ين نق تي  انانا في الش

مترا،  مما يسمح للسفن البحرية الربيرة  63في الجنوب  ويص  عمق مياهه نحو 

 التعمق داخ  الن ر حتى ميناء ميتادي  ويتميز ن ر الرونغو   لامة تصريفه 

ألف متر مرعب في الثانية  ساعد على ذل  غزارة أم ار  43المائي البالا حوالي 

 حوةه الربير. 

أول أورو ي يص  إلى المصب  Diogo Camتغالي دييجو كام ويُعد البحار البر

. في حين اكتشفه البعثات البري انية المجر  3484اللليجي للن ر  وذل  سنة 

  وتتبع ديفيد ليفنجستون منا ع الرونغو  خالل الفترة 3836اتدنى للن ر سنة 

ريف    ينما اكتشف هنري ستانلي نظام التص3821ـ  3862الممتدة  ين عامي 

 . 3884ـ  3824الن ري  خالل الفترة الممتدة  ين عامي 

 ن ر النيجر -ج

وهو يُعد ثالس أ ول أن ار أفريقيا  عد ن ري الني  والرونغو  إذ يبلا  وله حوالي 

كيلومتر  ويُعرف  عدة أسماء أفريقية على  ول مجراه  من ا ن ر جوليبا  4381

Joliba ويُعرف مجراه اتعلى  القرب من المنبع  اسم مايو  الو  Mayo Balleo  
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  ويُعرف مجراه اتدنى  القرب Isa Eghirrenومجراه اتوسط  اسم إسا إج يرن 

 . Kwarraمن المصب  اسم كوارا 

وينبع ن ر النيجر من الن اق الشمالي ل  بة فوتاجالون  اليي يبعد عن ساح  

كيلومتر  ويتجه الن ر روب الشمال  صفة عامة  741 المحيط ات لسي  نحو

كيلومتر اتولى من مجراه  ثم يغير اتجاهه نحو الشمال  361خالل مسافة 

الشرقي  ليلتقي  روافده مافو  ونياندان  ومليو  من ةفته اليمنى  في حين يلتقي 

في  ه ن ر تنريسو من ةفته اليسر . وينت ي المجر  اتعلى للن ر قرب  اماكو 

مالي  ومن  عدها يبدأ المجر  اتوسط للن ر  وخالله ينحدر المجر  خالل واٍد 

ها ط  نتج عن  عض الحركات اترةية  و التالي يتعرل مجر  الن ر لمندفعات 

  ويتجه الن ر ناحية الشرق والشمال الشرقي  Sotuba  وسوتو ا Kenieكيني 

 كيلومتر. 3611  إلى حيس يللو مجراه من أي معوقات  بيعية لمسافة تص

ويستمر الن ر في اتجاه الجنوب الشرقي  ليبدأ مجراه اتدنى عند  لدة جيبا 

Jebba  في نيجيريا  حيس يتسع المجر  والس   الفي ي  ويلتقي النيجر

% من إجمالي 70 رافديه كادونا  اليي يغيي هيا الجزء من ن ر النيجر  نحو 

 تصريفه المائي السنوي. 

ألف متر مر ع  ويمرن تتبع  3801حول ن ر النيجر حوالي  وتبلا مساحة

الحدود ال بيعية لحول الن ر  وةوح  ففي الغرب تحده ه بة فوتاجالون  وفي 

الشرق تحده ه بة أداماوا  وفي الجنوب تالل  انفورا وجزء من مرتفعات 

 الراميرون  في حين تتسم الحدود الشمالية  عدم الوةوح.

ألف كيلومتر مر ع  ويلترق ن اق  16 ر النيجر  حوالي وتبلا مساحة دلتا ن

الدلتا شبرة كثيفة من المجاري الن رية المتصلة  النيجر اليي يُعرف مجراه في 

هيا الن اق  اسم نون  وأهم هيه المجاري  راس  و وني و فوركادوس 

 وسومبريرو . 
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 أن ار القارة

 ن ر الزمبيزي -د

كيلومتر  ف و يحت  الترتيب الرا ع  ين أن ار  1041يص   ول مجراه نحو 

أفريقيا في ذل  الشأن  وينبع الن ر من إقليم شا ا في زائير وشمال غرب زامبيا  

 القرب من منا ع الرونغو  ويتجه ناحية الجنوب عبر غرب زامبيا وشرق أنجوال 

، خط الحدود  إلى حدود  تسوانا  ثم ينحرف الن ر  عد ذل  روب الشرق  مرونا

السياسية  ين زامبيا وزيمبا وي  و عدهما يلترق الن اق الوسط من موزمبيق  

 ويصب في م يق موزمبيق  دلتا محدودة المساحة جنوب  لدة شندي. 

ويُعد ديفيد ليفنجستون أول الرحالة اتورو يين  اليين ورلوا إلى إقليم الزمبيزي  

  ثم تاله جون كيرك  خالل الفترة  ين 3801  3803ي وذل  خالل الفترة  ين عام

 . 3861  3808عامي 

وتتمث  أهم روافد الزمبيري في أن ار كافوي  ولوانجو القادمين من زامبيا في 

الشمال  وريو و المتجه من الشمال روب الجنوب عبر أراةي مالوي 

ي ورويا . وموزمبيق  ويتص   الن ر من ج ة الجنوب روافده سانياتي وهونيان

  ، مليون كيلومتر  3.1وعلى الرغم من رغر مساحة حول الزمبيري نسبيا

مر ع(  إالّ أن غزارة أم اره أس مه في ةلامة تصريفه المائي اليي يبلا نحو 

سبعة ،الف متر مرعب في الثانية  أي أكثر من ةعف التصريف المائي لن ر الني  

ت  الزمبيري الترتيب الثاني  عد ن ر  ثالثة ،الف متر مرعب في الثانية(  ليا يح

 غو من حيس ةلامة التصريف المائي.الرون
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 ن ر السنغال -هـ

 3611وهو من أهم أن ار غرب أفريقيا وأ ول ا  إذ يبلا  ول مجراه حوالي 

كيلومتر من مجراه خط الحدود السياسية  ين دولتي  801كيلومتر  ويمث  نحو 

ة أن خط الحدود السياسية  ين الدولتين يمتد السنغال وموريتانيا  وتجدر اإلشار

على ال فة اليمنى للن ر  مما يعني دخول الن ر  رامله داخ  أراةي السنغال  

 لرن هناك اتفاقية  ين الدولتين تجيز لموريتانيا استلدام مياه الن ر. 

ويبدأ المجر  اتعلى لن ر السنغال من ه بة فوتاجالون  من التقاء ن ري  افنج 

كويي  ويلتقي  رافده الثالس فاليمي قرب مدينة  اكي   ويجر  الن ر في و ا

كيلومتر خالل س    636المسافة الممتدة  ين مدينة  الري  وداجانا والبالغة نحو 

في ي  يتجاوز عرةه تسعة عشر كيلومتر  ويُعد أخصب ن اقات السنغال 

 وأكثرها استغالال، من الناحية الزراعية. 

نغال موسم في انه عند مدينة  الري   خالل ش ر سبتمبر من ك  ويبدأ ن ر الس

عام  في حين يتأخر الفي ان عند داجانا إلى منتصف أكتو ر  ويُقدر ارتفا  

ةعف منسو ه خالل ش ور الجفاف   111منسوب المياه في المجر   أكثر من 

و عد  ليل  تُغ ي المياه س ح الس   الفي ي  أكمله في هيا الجزء من المجر .

 764مدينة داجانا  قب  أن يُصب الن ر في المحيط ات لسي  مسافة تص  إلى 

كيلومتر  يدخ  الن ر من قة دلتاه الواسعة  التي تتسم  ارتفا  نسبة اتمالح 

 اليائبة في التر ة  نتيجة النلفال منسوب س ح اترل. 

واةح   سبب ومن المالحظ أن مصب الن ر في المحيط يتجه ناحية الجنوب  شر  

تأثير اتجاه تيار كناريا البحري والرياح ال ا ة من ج ة الشمال  ليا تُرون لسانا، 

،  يمتد من خط الساح  نحو المحيط  تسوده تروينات رملية  تُشر  خ را،   وليا

على المالحة في هيا الن اق  مما أد  إلى إحالل ميناء داكار  جنوب مصب ن ر 

مح  ميناء سانه لويم الواقعة في من قة المصب   كيلومتر( 761السنغال  نحو 

 والعارمة القديمة للسنغال.

 

 و. ن ر اتورانج
ينبع ن ر اتورانج من أقصى الجنوب الشرقي للقارة  القرب من سواح  المحيط 

ال ندي ويصب في مياه المحيط ات لسي في أقصى الجنوب الغر ي ل ا ف و  يل  

،  ويتغي  الن ر من  يق ع اتجزاء الجنو ية للقارة من الشرق إلى الغرب تقريبا

ه بة ليسوتو  عدة روافد مرونة مجر  الن ر اليي يسير  اتجاه جنوب غر ي مع 

انحراف إلى الغرب ويسير  اتجاه جنو ي غر ي مع انحراف إلى الغرب ويسير هنا 

، تغييه روافد قصيرة وعميقة  وتوجد في ، عميـقا  ةمن ن اق جبلي  فيرون خانقا

مجر  الن ر عدة مساقط مائية قب  دخوله " تسوانا الند" حيس يلتقى  عدها 

 رافده الربير وهو رافد  ق ( في "من قة جويروالند"  حيس تزداد تعرجات الن ر  

 عده يستمر نحو الغرب حيس ترثر فيه المساقط المائية كشالالت أوجرا يم 

ال ا ورول مياه الروافد وقيللور ويلترق الن ر رحراء كل ار  التي تمنع رم
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القادمة من الشرق إليه حيس تغور في الرمال كما ال تص  إلى مجراه اتم ار التي 

تسقط على أجزائه الوس ى ثم يصب الن ر في المحيط ات لسي في مجر  ترثر 

 فيه الش و  الرملية التي تعيق المالحة . 

 البحيرات والمستنقعات اتفريقية

  -على أٍساس التروين يمرن تقسيم هيه البحيرات إلى ثالثة أنوا :

 البحيرات االخدودية

وهي ترونه في الزمن الجيولوجي الثالس متزامنة مع تروين االخدود اتفريقي 

العظيم وتظ ر على شرلين اتول  ولي ويتمث  في  حيرة مالوي والتي تمتد من 

 كم( .  601مسافة تقدر  حوالي  الجنوب إلى الشمال ةمن أراةي مالوي ول

و حيرة تنجانيقا والتي تمتد من أقصى شمال زامبيا نحو الشمال  انحراف  سيط 

 كم( .  011نحو الغرب ثم الشمال في زائير حتى  وروندي   ول يبلا  

 حيرات الحبشة   حيرة أما البحيرات اتخر  والمرتب ة  اتخدود تتمث  في 

،  اتجاه الجنوب تقع  حيرة رودلف التي تبدأ من تشامو  وشاال وريواي وإي ايا

الحدود الحبشية السودانية ممتدة داخ  اتراةى الرينية وقسم من ا داخلى مما 

أد  إلى ارتفا  ملوحت ا  وإلى الجنوب من  حيرة رودلف تقع  حيرات  اننجو  

 حيرة وهنتجنتون ماكورد النتيتا ونيفاتا وماجاد   و يل  نرون قد ورلنا إلى 

تنجانيقا وإلى الجنوب منه توجد مجموعة  حيرات ملتلفة في الحجم ومتناثرة 

 أهم ا ن رون ومانيارا واياسى . 

وامتدادا، ل يه البحيرات تمتد  حيرات أخر  نحو الجنوب وأغلب ا ذات تصريف 

خارجي مما قل  نسبة الملوحة في ا كبحيرة ادوارد وألبرت وجورج وكيفو  

 الن اق  حيرة تنجانيقا وروكوا ومالو  ومالو ي . ويدخ  ةمن هيا 

 البحيرات التي نشأت  فع  تقوس مقعر

كبحيرة فرتوريا التي تقع في أراةي ك  من تنزانيا واوغندا وكينيا وهي اكبر 

البحيرات اإلفريقية وتعتبر  حيرة مفتوحة وشوا ئ ا مستوية وهيه البحيرات 

ر كاجيرا  وتغي  ن ر الني   واس ة ني  تتغي   المياه عن  ريق عدة أن ار  ن 

 فرتوريا.

هيا وتوجد عدة  حيرات أخر  ةحلة مث   حيرة ليو ولد وتوميا وسط الرونغو 

و حيرة  نجويلو ومويرو  اإلةافة إلى البحيرات الصناعية التي نشأت  عد  ناء 

 السدود على مجار  اتن ار كبحيرة نارر و حيرة ن ر فولتا وهناك  حيرة تشاد

 التي انرمشه مساحت ا في الوقه الحاةر وتعتمد على ن ر شاري . 

وهناك  حيرات ترونه  سبب التصريف الداخلي في المنا ق الصحراوية نتيجة 

للتبلر الشديد وةحالت ا  وقد تركه رواسب ملحية كبحيرة اتوشا ونجامى 

حراء ومستنقعات دلتا ن ر اوكافانجو ومراوي كادي وغيرها  وكيل  سبلات الص

اإلفريقية كما في ليبيا ومصر سيوه والق ارة ورحراء كل ار  ومجموعة 

الش و  المغر ية كالجريد في جنوب تونم وشط مليفر في الجزائر وش و  

 داخ  ال  بة المغر ية . 
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 اتقاليم المناخية إلفريقيا. 4
زمة ال تزال القارة اإلفريقية محتاجة إلى مزيد من مح ات اترراد الجوية الال

لجمع البيانات الملتلفة التي تساعد على دراسة اتحوال المناخية في ا دراسة 

أكثر تفصيال، من الدراسة الحالية  حيس إننا ما زلنا نجد في هيه القارة مساحات 

واسعة خالية من مث  هيه المح ات  ومع ذل  فإننا نست يع  ناء على ما لدينا من 

من اتقاليم المناخية  وقد سبق أن أوةحنا كيف  يانات أن نقسم القارة إلى عدد 

ا من ن اق اتقاليم الباردة والمعتدلة  أن الموقع الفلري إلفريقيا قد أخرج ا تمام،

الباردة  ومعنى هيا  عبارة أخر  أن القارة تدخ  كل ا في ن اق المناي الحار 

  ن اق من والمناي المعتدل الدافئ  ويمرننا أن نحدد المنا ق التي تدخ  في ك

 هيين الن اقين كما يلي:

 المناي الحار وينقسم إلى خمسة أقسام كما يأتي: -أوال، 

ا من الساح   -أ المناي االستوائي ويشم  حول الرونغو وساح  غانا وقسم،

 الشرقي إلى الجنوب مباشرة من خط االستواء.

ا يحيط  اإلقليم االس -ب توائي من المناي المداري القاري  ويشم  ن اق،ا عظيم،

ناحيتي الشمال والجنوب  كما يحيط  ه من ناحية الشرق حيس يشم  ه بة 

 البحيرات االستوائية.

المناي المداري البحري  ويشم  معظم الساح  الشرقي للقارة إلى الجنوب من  -ج

 خط االستواء  كما يشم  الساح  الشرقي لجزيرة مدغشقر.

 لحبشة.المناي المداري الموسمي  ويشم  ه بة ا -د

مناي الصحاري الحارة  ويشم  الصحراء الربر  ورحراء كل اري ورحراء  -هـ

 ناميبيا الساحلية 

 ثاني،ا: المناي المعتدل الدافئ  وينقسم إلى قسمين كما يأتي:

أ. مناي البحر المتوسط اليي يتمث   صفة خارة على  ول السواح  الشمالية 

ا في الشمال الغر ي وكيل    في من قة رأس الرجاء الصالح.للقارة خصور،

 مناي ناتال  وهو يمث  المناي المعتدل الدافئ في شرق القارات. -ب

 اتقاليم الحارة:
 المناي االستوائي: -أ

 حول الرونغو:

يترون القسم اتوسط من هيا الحول من س   منبسط يمتد حول ن ر الرونغو 

ارتفا  هيا الس   حوالي  نفسه وحول اتجزاء الوس ى والدنيا من روافده  ويبلا

متر فوق مستو  س ح البحر  وتنمو  ه غا ات كثيفة دائمة الل رة  111

تتللل ا في مواةع متفرقة منا ق رغيرة يقوم في ا الو نيون  بعض الزراعة 

المتنقلة  وتحيط   يا القسم من جميع الج ات أرال مرتفعة يزيد ارتفاع ا  صفة 

الحافة الغر ية للفر  الغر ي من الوادي  خارة من ناحية الشرق حيس تمتد

متر  وأعلى نق ة  1111و 7111االنرساري العظيم  ويتراوح ارتفاع ا ما  ين 
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ا  ويتدرج االرتفا   0371في ا هي جبال رونزوري التي يبلا ارتفاع ا حوالي  متر،

كيل  كلما اتج نا جنو ،ا حتى إنه يتراوح في معظم النصف الجنو ي من الحول 

متر  كما 3711متر وقد يص  في  عض اتماكن إلى أكثر من  3111و 011ين ما  

هي الحال حول مدينة إليزا يس في  في الجنوب الشرق  والمظ ر النباتي السائد 

في القسم الجنو ي المرتفع نسبيًّا من الحول هو السافانا الرثيفة التي تتغ ى   ا 

 في  عض المنا ق مساحات شاسعة وغير منق عة.

ويق ع خط االستواء القسم الشمالي من الحول حيس يمر  شالالت ستانلي  وهيا 

القسم هو اليي يمث  المناي االستوائي الحقيقي  وهو يمتد من شمال الحول 

ا تن االرتفا  عن س ح البحر ال يق  عن  0ْحتى خط عرل  جنو ،ا ولرن نظر،

رارة نوع،ا ما من المناي متر فإن المناي االستوائي السائد هنا يرون أق  ح 111

االستوائي اليي يظ ر في المستويات القريبة من س ح البحر  وحيثما يزيد 

االرتفا  عن ذل  يلتفي المناي االستوائي الحقيقي وتح  محله أنوا  معدلة من 

المناي المداري  وقد تظ ر  عض أنوا  المناي البارد على القمم المرتفعة التي 

 قية للحول.توجد على الحافة الشر

ومن ال بيعي أن يرون ال واء اليي يسود في حول الرونغو هو ال واء المداري 

ا ال واء المداري البحري اليي يص  إليه من المحيط ات لسي الجنو ي  خصور،

في الغرب ومن المحيط ال ندي في الشرق  أما ال واء المداري القاري فعلى 

من المنا ق الواقعة إلى الشمال منه الرغم من أنه يص  كيل  إلى حول الرونغو 

حيس يص   عض  Kإال أن ذل  مقصور على  عض أش ر فص  الشتاء "يناير"

هيا ال واء إلى القسم الشمالي واتوسط من الحول  وفي نفم هيا الفص  يتأثر 

مناي القسم الجنو ي الغر ي من حول الرونغو  تيارات مماثلة تص  إليه من 

ل واء المداري الر ب  سواء منه ما يص  من المحيط المحيط ال ندي  وهيا ا

ات لسي أو ما يص  من المحيط ال ندي  وهو المصدر اليي يغيي اتم ار التي 

 تسقط على حول الرونغو في هيا الفص  "الشتاء الشمالي".

ا   أما في فص  الصيف فيلتفي ال واء المداري القاري من حول الرونغو تمام،

ا ال واء اليي يأتي من المحيط ويح  محله ال واء ا لمداري البحري خصور،

ات لسي وذل  تن اشتداد عمق ال غط المنلفض اليي يترون على الصحراء 

الربر  في هيا الفص  يساعد على اجتياب الرياح الجنو ية الغر ية التي ت ب من 

يه ناحية هيا المحيط وعلى زيادة سرعت ا نسبيًّا  وال واء الر ب اليي تحمله ه

الرياح هو المصدر اليي تأتي منه اتم ار التي تسقط في الفترة من إ ري  إلى 

 أكتو ر "الصيف الشمالي".

ا أن الرياح السائدة على حول الرونغو أغلب ا رياح خفيفة كما أن  ويالحظ عموم،

فترات سرون ال واء كثيرة جدًّا  ومع ك  هيا فإن اإلقليم يتعرل في فصلي الر يع 

وهما فصال تعامد الشمم على خط االستواء لظ ور عوارف شديدة واللريف  

تشت ر  اسم الترنادو  وهي من نفم نو  عوارف الترنادو التي تظ ر على 

كيلو  20ساح  غانا  ويشتد هبوب الرياح عند ظ ورها  وقد تص  سرعت ا إلى 
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ا في الساعة أو أكثر  وهي تظ ر غالبا  عد منتصف الن ار أي في أشد  متر،

ا من الشرق إلى الغرب.  الساعات حرارة  وهي تتحرك  عد نشأت ا عموم،

وإذا نظرنا إلى إحصاءات الم ر نجد أن حول الرونغو على الرغم من وقوعه 

ا من حول اتمازون المقا   له في أمريرا  حول خط االستواء فإنه أق  م ر،

 ندي تسقط الجنو ية  وذل  تن معظم الر و ة التي يحمل ا هواء المحيط ال

أم ارها على الحافات الشرقية لل  اب التي تقف في  ريق ا قب  ورول ا إلى 

حول الرونغو  ويبلا معدل اتم ار التي تسقط على معظم أجزاء الحول حوالي 

ا في السنة مقا    310 سنتيمتر في حول اتمازون   711إلى  320سنتيمتر،

في المرتبة الثانية من  ين أن ار وهي مع ذل  ترفي تن تجع  ن ر الرونغو يأتي 

العالم  عد   ر اتمازون من حيس كمية المياه التي تحمل ا  ولقد كان من نتائج 

موقع حول الرونغو حول خط االستواء أن أربح موسم زيادة اتم ار في القسم 

الشمالي منه ملتلف،ا عن موسم زيادت ا في قسمه الجنو ي  وقد ترتب على هيه 

أربح ل يا الن ر موسمان للفي ان  أحدهما في ش ر مايو "في الظاهرة أن 

القسم الشمالي" والثاني في ش ر ديسمبر "في القسم الجنو ي" ول يا فإن 

 مستو  المياه فيه ال ي بط في أي ش ر من الش ور إلى درجة تعوق المالحة.

 ساح  غانا:

لته إلى النو  على الرغم من أن المناي السائد على هيا الساح  ينتمي في جم

ا  حيس إن الساح  يتعرل  ول السنة  االستوائي  فإن له  ا ع،ا موسميًّا خارًّ

ل بوب الرياح الجنو ية الغر ية التي كانه في اتر  تجارية جنو ية شرقية ثم 

انحرفه  عد عبورها للط االستواء  وهي ظاهرة مستمرة  ول السنة  سبب 

ا إلى الشمال مباشرة من ساح  غانا  فقد اتسا  القارة اإلفريقية اتساع،ا واة ح،

ترتب على هيا االتسا  أن أربح القسم الجنو ي من الصحراء الربر  واتراةي 

الواقعة إلى الشمال من ساح  غانا مرتفعة الحرارة  حتى في فص  الشتاء  النسبة 

للمحيط ات لسي  وكانه نتيجة ذل  أن ظ  مركز ال غط المنلفض واقع،ا  ول 

ة إلى الشمال من ساح  غانا  ولو أنه يتزحزح شماال، في يوليو حتى يقع  ين السن

شماال،  ثم يعود فيتزحزح جنو ،ا في يناير حتى يقع على ° 30  °31خ ي عرل 

امتداد الساح  نفسه  وليم من ش  في أن هبوب الرياح الجنو ية الغر ية على 

اخية على هيا الساح  اليي ساح  غانا  ول السنة قد زاد من قسوة اتحوال المن

اجتمعه فيه الحرارة الشديدة مع الر و ة المرتفعة  حتى إنه كان يشت ر ل يا 

السبب  اسم "مقبرة الرج  ات يض" وال يراد اتثر المل ف اليي تأتي  ه الرياح 

التجارية الشمالية الشرقية الجافة يص  إلى الساح  إال في فترات قليلة عندما ت ب 

ا على ك  الن اق الواقع إلى الجنوب رياح ال ر متان المعروفة  وين بق هيا عموم،

من خط عرل مدينة فري تاون في سيراليون  أما إلى الشمال من هيا اللط فإن 

ا نسبيًّا.  أثر الرياح التجارية الشمالية الشرقية في تل يف المناي يرون واةح،

رات الصاعدة من ناحية وتسقط اتم ار على ساح  غانا  ول السنة  سبب التيا

وهبوب الرياح الجنو ية الغر ية من ناحية أخر   إال أن كمية الم ر تلتلف من 
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مران إلى ،خر على  ول الساح  على حسب الظروف المحلية فبينما يص  المعدل 

ا  وفي كوناكري إلى  418السنوي في فري تاون إلى  ا   320سنتيمتر، سنتيمتر،

سنتيمتر على  011ون قرب الساح   كما يص  إلى  سبب وجود مرتفعات فوتاجال

متر فوق س ح البحر فإنه  4111المنحدرات الغر ية لجبال الراميرون إلى حوالي 

في جنوب  Cape THREE POINTSينلفض إلى الشرق من رأس النقط الثالثة 

ا     إلى أق  من  01غانا إلى أق  من  ا في  عض المواةع   60سنتيمتر، سنتيمتر،

ا  وفي كريستيان  ورج  61كما هي الحال في أكرا التي يبلا معدل ا  سنتيمتر،

ا وفي كويتا ومعدل ا  01ومعدل ا  ا  ولرن يالحظ أن هيا  04سنتيمتر، سنتيمتر،

ساحلي ةيق ثم ال تلبس اتم ار أن  النقص في كمية الم ر مقصور على شريط

تزيد عن ذل   زيادة واةحة في المنا ق التي تلي ذل  من الداخ  ففي  لدة 

ا يرتفع المعدل  40التي تقع إلى الشمال من أكرا  نحو  ABURIأ وري  كيلو متر،

ا  وفي كوماسي التي تبعد في الداخ  أكثر من ذل   نحو  340إلى   301سنتيمتر،

ا ي ا  وليم هناك في الوقه الحاةر تفسير  340ص  المعدل إلى كيلو متر، سنتيمتر،

ومع ذل  فمن واةح لنقص اتم ار   يا الشر  في الشريط الساحلي الميكور  

 الممرن أن نرجعه إلى عاملين هما:

 أن اتجاه الساح  يجع  الرياح الجنو ية الغر ية ت ب موازية له تقريب،ا. -3

 تحركه نحو الغرب على إزاحة ال بقة الس حية. أن تيار غانا يعم  عند -7

الدافئة من المياه الساحلية فيرشف  يل  المياه الباردة نسبيًّا  وهيا يقل  من كمية 

  لار الماء التي تست يع الرياح الجنو ية الغر ية أن تحمل ا مع،ا.

 المناي المداري القاري: -ب

الشمال وإلى الجنوب مباشرة من يوجد هيا المناي في قلب القارة اإلفريقية إلى 

ا من ه بة  ا كبير، المناي االستوائي  وهو ي م ن اق السودان في الشمال وقسم،

إفريقية الجنو ية في الجنوب  ويحدث االنتقال  ين هيا المناي و ين المناي 

االستوائي من ج ة  و ينه و ين المناي الصحراوي من ج ة أخر  تدريجيًّا  صفة 

 عامة.

المداري القاري هو اليي يشت ر  اسم مناي السافانا  وأهم ما يميزه هو والمناي 

وجود فص  مم ر في الصيف وفص  جاف في الشتاء  ويتزايد  ول هيا الفص  

اتخير كلما ا تعدنا عن خط االستواء حتى نص  إلى المناي الصحراوي  واتم ار 

المناي االستوائي  ف ي التي تسقط في هيا اإلقليم ال تلتلف في نوع ا عن أم ار 

تسقط  سبب التيارات الصاعدة التي تصاحب ال غط المنلفض االستوائي  وهو 

ال غط اليي يتزحزح نحو الشمال في فص  الصيف ونحو الجنوب في فص  

الشتاء وهيه الزحزحة هي المسئولة عن التوزيع الفصلي لألم ار في مناي 

من مران إلى ،خر على حسب نظام  السافانا  ولرن يالحظ أن كمية الم ر تلتلف

 الت اريم أوال،  وعلى حسب البعد عن خط االستواء ثاني،ا.

 المناي المداري البحري: -ج
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يتمث  هيا المناي في المنا ق الساحلية الشرقية في كينيا وتنجانيقا وموزمبيق 

وهو يلتلف عن المناي المداري القاري في أن أم اره تسقط  ول السنة  وأن ا ال 

تسقط  سبب التيارات ال وائية الصاعدة وحدها؛ إذ إن الرياح التجارية الجنو ية 

الشرقية المحملة  الر و ة ت ب على هيه السواح  من المحيط ال ندي  ول 

السنة وتسبب سقو  أغلب اتم ار  ولرن يالحظ إلى جانب ذل  أن نسبة كبيرة 

هيه السواح  سبب ا هو  من اتم ار التي تسقط ريف،ا على القسم الشمالي من

نشا  التيارات ال وائية الصاعدة التي تنشط عندما يتزحزح ن اق ال غط 

 المنلفض االستوائي جنو ،ا في فص  الصيف "الجنو ي".

ا عن درجة الحرارة في  أما درجة الحرارة فمرتفعة  ول السنة  وال تلتلف كثير،

بير  ين حرارة الصيف الن اق االستوائي من حيس ارتفاع ا وعدم وجود فرق ك

والشتاء  وهيا يلتلف عما نالحظه في المناي المداري القاري  والحياة النباتية 

ا عن الغا ات  في هيا المناي تترون في جملت ا من غا ات كثيفة ال تلتلف كثير،

 االستوائية الم يرة المناي المداري الصحراوي:

عظم شمال القارة ما  ين يتمث  هيا المناي في الصحراء الربر  التي تشغ  م

منا ق السافانا في الجنوب وساح  البحر المتوسط في الشمال  كما يتمث  في 

جنوب القارة حيس توجد رحراء كل اري ورحراء ناميبيا الساحلية  وأهم ما 

يميزه هو ارتفا  درجة الحرارة  صفة عامة خصور،ا في أثناء الن ار في فص  

مئوية أو أكثر  والمد  اليومي والفصلي ° 40الصيف حيس تص  أحيان،ا إلى 

لدرجة الحرارة أعظم في هيا المناي منه في أي نو  مناخي ،خر  أما اتم ار ف ي 

معدومة أو نادرة إال في  عض اتماكن القليلة التي يرتفع في ا س ح اترل  كما 

هي الحال في من قة ه بة الحجار  ففي هيه المنا ق تسقط  عض اتم ار التي 

تساعد على ظ ور عدد من الواحات والرياح السائدة على الصحراء الربر  في 

معظم أيام السنة هي الرياح التجارية الشمالية الشرقية  وهي شديدة الجفاف 

لمرورها على مساحات واسعة من اليا م ول بو  ا نحو منا ق أشد حرارة 

رياح تسقط  عض  صفة عامة من المنا ق التي ت ب من ا  ومع ذل  فإن هيه ال

ا مرتفعة  كما يحدث على ه بة الحجار وتبستي   اتم ار  إذا رادفه أرة،

ويالحظ أن السواح  الغر ية للصحراء الربر  أق  حرارة من  قية الصحراء تن ا 

تتأثر  تيار الرناريا البارد  كما يرثر ال باب  القرب من هيه السواح   سبب مرور 

ومث  هيا يمرن أن يقال كيل  على رحراء ناميبيا التي  ال واء على المياه الباردة 

يمر  جوارها تيار  نجويال البارد  ويالحظ أن رحراء كل اري ورحراء ناميبيا 

أق  جفاف،ا  صفة عامة من الصحراء الربر   ويرجع ذل  إلى ةيق القارة وارتفا  

جدًّا  وإن مستو  س ح ا عنه في الشمال  والحياة النباتية في الصحراء فقيرة 

وجدت فإن ا ترون عبارة عن نباتات شوكية من اتنوا  التي تتحم  الجفاف  

 ولرن ا ترثر نوع،ا ما في الواحات وفي المنا ق االنتقالية  ين الصحراء والسافانا.

 المناي المعتدل الدافئ:
 مناي البحر المتوسط: -أ
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في نصف السنة الشتوي أهم ما يميز هيا المناي هو سقو  معظم اتم ار أو كل ا 

وهو يتمث  في شمال القارة في شريط ةيق يمتد على  ول ساح  البحر 

ا كلما اتج نا غر ،ا  كما أن ت اريم  المتوسط  ويزداد اتسا  هيا الشريط عموم،

الشريط الساحلي وشر  الساح  نفسه ل ما كيل  دخ  في تحديد اتسا  المن قة 

ر البحر المتوسط هي الرياح الغر ية التي تدخ  في هيا المناي وسبب أم ا

والمنلف ات الجوية التي ترثر في ن اق ا  وتظ ر هيه المنلف ات  رثرة في 

الشتاء  كما تظ ر كيل  في الر يع واللريف  ويتراوح المعدل السنوي لألم ار 

ا  وهي تتناقص كلما اتج نا شرق،ا   86و 40في هيا النو  من المناي  ين  سنتيمتر،

ا في السنة نجد أن ا تبلا  20بلا في مدينة الجزائر فبينما ت ا  71سنتيمتر، سنتيمتر،

سنتيمترات في  ورسعيد  وعلى الرغم من قلة أم ار الساح   2في اإلسرندرية و

الشمالي لمصر   يا الشر  فإننا يمرن أن نعتبره مع التجاوز داخال، في هيا النو  

انتقالية  ين المناي الصحراوي  من المناي  ولو أنه في الحقيقة يمث  مرحلة

ا في شمال إفريقية هي من قة جبال  ومناي البحر المتوسط  وأكثر المنا ق أم ار،

أ لم  سبب ارتفاع ا من ج ة وتن معظم اتم ار تأتي من الغرب من ج ة 

 أخر .

ويتمث  مناي البحر المتوسط ف ال، عن ذل  في من قة الراب  أقصى جنوب القارة 

عض اتم ار حيس تسقط  

شتاء نتيجة لتزحزح 

ن اقات ال غط الجوي نحو 

الشمال مما يؤدي إلى دخول 

هيه المن قة في ن اق 

الرياح الغر ية  ويبلا معدل 

اتم ار في كيب تون حوالي 

ا في السنة. 20  سنتيمتر،

والحياة النباتية التي تنمو 

في مناي البحر المتوسط 

تترون في جملت ا من 

تتحم  أشجار يمرن ا أن 

جفاف فص  الصيف  ومن ا 

 عض اتشجار ذات الجيور 

ال ويلة التي تست يع 

االستفادة  المياه البا نية 

مث  أشجار الزيتون واللوز 

والرروم  وعلى منحدرات 

جبال أ لم تنمو أشجار الصنو ر والبلو   وتزر  في هيا المناي كيل  كثير من 

 ر.نباتات المن قة المعتدلة مث  القمح والشعي
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وإلى جانب اتنوا  المناخية السا قة  وهي التي تتررر حول خط االستواء في 

النصفين الشمالي والجنو ي للقارة توجد  عض اتنوا  المناخية اتخر  التي 

 تظ ر نتيجة للظروف اللارة  المواقع والت اريم وهي:

 مناي ناتال: -ب

ما يميزه عن مناي البحر  وهو يمث  المناي المعتدل الدافئ في شرق القارة وأهم

المتوسط أن أم اره تسقط  ول السنة  ف ي تسقط في فص  الشتاء الجنو ي 

"يوليو"  سبب المنلف ات الجوية التي تص  إليه من الغرب  وهي إما أن تترون 

على القارة نفس ا أو تص  إلي ا من المحيط ات لسي  أما في فص  الصيف 

ن اق الرياح التجارية التي ت ب علي ا من "ديسمبر" فتدخ  من قة ناتال في 

 المحيط ال ندي وتسبب سقو  أم ار غزيرة على الساح  وعلى منحدرات الجبال.

أما درجة الحرارة ف ي معتدلة  ول السنة حتى في فص  الصيف تن الرياح التي 

ا تن تيار موزمبيق  ت ب من المحيط تساعد على تل يف درجة الحرارة  ونظر،

د أثره على ال رف الجنو ي الشرقي للقارة اإلفريقية  فإن هيا اتثر يبدو الحار يمت

ا في فص  الشتاء حيس يساعد على رفع  ا على مناي ساح  ناتال  خصور، واةح،

 درجة الحرارة.

 

 المناي المعتدل القاري: -ج

وهيا النو  هو اليي يعرف كيل   اسم مناي اإلستبم وهو يتمث   صفة خارة في 

الفلد  وتسقط معظم أم اره في فص  الصيف عندما تتوغ  الرياح التجارية إقليم 

في الداخ   وهيا المناي معتدل من حيس درجة الحرارة  سبب ارتفا  ال  بة  

والحياة النباتية في جملت ا عبارة عن حشائش من نو  اإلستبم  وهي التي 

واتغنام  وقد قامه تشت ر  اسم "الفلد" وتر ى علي ا ق عان كبيرة من الماشية 

 زراعة  عض الحبوب والفاك ة في اتماكن التي ترفي أم ارها ل يه الزراعة.

 المناي المعتدل الدافئ الموسمي: -د

ويوجد  صفة خارة في ه بة الحبشة التي تسقط علي ا اتم ار في الصيف 

ار  سبب الرياح الموسمية الجنو ية الغر ية من ناحية خط االستواء  وهيه اتم 

ا الرتفا  ال  بة  هي المصدر اليي يستمد منه ن ر الني  مياه الفي ان  ونظر،

فإن ا أق  حرارة من المنا ق التي حول ا  والحياة النباتية معظم ا عبارة عن 

 غا ات موسمية تسقط أوراق ا في الشتاء وهو فص  انق ا  اتم ار             

 . التر ة والنبات ال بيعي في القارة0

 -التر ة: أ.
إفريقية فقيرة إلى التر ة الجيدة واللصبة. وهيا اتمر إلى جانب اتم ار غير 

المنتظمة يجعالن الزراعة  وهي م نة غالبية السران  م ددة وغير م مونة  

 ويؤديان إلى  روز ظاهرة التصحر.

اذج يتأثر انتشار أنوا  التر ات في إفريقية  عدد من العوام   أ رزها المناي والنم

المناخية ذات االمتداد الواسع المساير للعرول الجغرافية على جانبي خط 
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،  وكيل  الصلور اتم وجيولوجية القارة وتوز   االستواء شماال، وجنو ا

الت اريم وارتفاعات ا وتنو  اتعمال النحه واالرساب وغيرها من العمليات 

متباينة اتهمية في تنو  الجيومورفولوجية  وكيل  الغ اء النباتي وعوام  أخر  

التر ة وانتشارها. وفي ةوء هيه العوام  وموقع إفريقية من العرول الجغرافية 

 توجد في ا التر ات التالية:

 التر ة الصحراوية 

إن أكثر اتنوا  الميكورة انتشارا، وأوسع ا مساحة هي التر ة الصحراوية 

البحر اتحمر حتى المحيط الشمالية التي تغ ي الصحراء اإلفريقية الربر  من 

ات لسي ومساحات رغيرة في جنو ي القارة  وتغلب علي ا الرمال والرثبان 

الرملية التي تعد شواهد على مناي أكثر ر و ة في الماةي. ويظ ر أثر الصلور 

اتم في اتجزاء اللالية من الغ اء الرملي وفي الحمادات خارة. أما أثر انعدام 

 ر  الفقر المدقع ل يه التر ة إلى المواد الع وية وانعدام النبات أو ندرته فيظ

الد ال من تركيب ا. وهي تر ة غير رالحة للزراعة إال في  عض الواحات والجزر 

 الجبلية التي تتغير في ا الشرو  المرونة للتر ة.

 تر ة البحر المتوسط 

ات وتمتد على هوامش التر ات الصحراوية أشر ة من تر ة شبه رحراوية ذ

ريف جاف وشتاء م ير في الن اقات المتوس ية في أقصى شمالي القارة 

وجنو ي ا  وهي تر ة رمادية إلى  نية متوس ية أو حمراء وردية تأخي في ا نسبة 

الد ال والع ويات  االزدياد. أما  اتجاه خط االستواء فتغلب تر ة  نية وحمراء 

نا والشجيرات الشوكية في مناي  نية ترتفع في ا نسبة الع ويات في ن اق السافا

 ذي شتاء جاف. وهنا تأخي عملية ترون الالتريه  الظ ور التدريجي.

 تر ة الالتريه

تنشط عمليات التجوية الريمياوية وترتفع نسبة اتكاسيد الحديدية في التر ات 

المدارية واالستوائية مع تزايد االقتراب من خط االستواء. وتبرز تر ة الالتريه 

 ة البنية وشبه السوداء في هيه المجموعة من التر ات ذات المناي المداري والتر

ـ االستوائي الدائم الر و ة على مدار السنة. ويترون الالتريه  اليي يع ي 

البوكسيه  خام اتلمنيوم( تر ة غنية  العنارر غير القا لة لليو ان  جردت ا 

الل  الماء. وتنتشر هيه التر ات عملية الغس  من العنارر القا لة لليو ان واالنح

، حتى  30في حول الرونغو ومنه شماال، حتى العرل الجغرافي  درجة  وجنو ا

 عرول مشا  ة ولرن على هيئة ألسنة وجزر متفرقة.
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و اإلةافة إلي ما سبق توجد 

 -أنوا  أخري من التر ات مث :

تر ات المرتفعات الجبلية في 

شرقي القارة وجنو ي ا وأقصى 

ي ا الغر ي  وفي جبال شمال

البقا  الصحراوية وأشباه ا 

وغيرها  كيل  تشاهد أنوا  

التر ات ا في اماكن المستنقعات 

والبحيريات الداخلية والساحلية 

وفي أودية اتن ار واتحوال 

المائية كالبحيرات والمستنقعات 

والسبلات  وعلى امتداد 

السواح  المنلف ة الغنية 

في  البحيرات الشا ئية  و

 أحوال  حيرات قديمة جفه مياه ا في الصحار  وأشباه ا.

وتعاني التر ات اإلفريقية من التدهور وفقدان خصو ت ا نتيجة ت افر العوام  

ال بيعية مع تلريب اإلنسان للبيئة. ويبقى دور العوام  ال بيعية محدودا، 

تراجع  وين وي تحه مظلة النتائج المترتبة على التغيرات المناخية  من حيس

كميات اتم ار وارتفا  درجات الحرارة وأثرهما في الغ اء النباتي والمملرة 

الحيوانية. وهي تغيرات   يئة و ويلة اتمد مني العصر الم ير اتخير المقا   

سنة م ه.  31111ـ  33111للعصر الجليدي اتخير  الفورم( اليي انت ى قب  

اللا ئة في استغالله الموارد ال بيعية و المقا   فإن نشا  اإلنسان وممارساته 

وفي مقدمت ا التر ة أد  ومازال يؤدي في إفريقية إلى تراجع قدرت ا على اإلنتاج. 

ولع  أسوأ هيه الممارسات وأخ رها على التر ة والبيئة ال بيعية إزالة الغ اء 

النباتي  الحرق والق ع للتوسع في الزراعة المتنقلة المحلية أو الزراعة 

ستعمارية التي مارس ا المستعمرون اتور يون  ق ع الغا ة وغرس أشجار اال

ذات مردود اقتصادي كالم ا  والراكاو وغيرهما  من دون أي مراعاة للتوازن 

البيئي  ين المحصوالت االقتصادية والتر ة والبيئة ال بيعية  إذ كان ال م اتول 

، على حساب التر ة. للشركات االستعمارية استغالل مزارع ا الواسعة ت جاريا

، اتول كشف التر ة ومن ثم تعريت ا وجرف ا  ، مزدوجا وكانه نتيجة ذل  تلريبا

والثاني إن اك ا. ي اف إلى ذل  ازدياد عدد السران في العقود السبعة اتخيرة 

 سرعة كبيرة لم تش دها إفريقية  وال تاريل ا ومعه نشط اإلنسان في البحس عن 

ة  حرق الغا ة والسافانا وق ع اتشجار   ريقة جائرة مدمرة  أرال زراعية جديد

.، ، كبيرا، وجائرا، أي ا  والتوسع في الرعي توسعا

هيه العوام  وغيرها أدت إلى انجراف التر ة وتدهور قدرات ا على اإلنتاج  وهيا 

يفسر كون إفريقية ذات تر ة فقيرة على الرغم من اعتماد معظم السران في  قائ م 
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مليون نسمة من سران ا على الرعي وتر ية  00لزراعة واعتماد أكثر من على ا

 الحيوانات.

 ب. النبات ال بيعي
يتنو  النبات ال بيعي في القارة تبعا لتنو  المناي ويمرن تقسيمه إلى مجموعة 

 من اتقاليم النباتية. 

 اتقاليم النباتية 

 الغا ات االستوائية  •

 حشائش السافانا  •

 النباتات الصحراوية  •

 شجيرات البحر المتوسط  •

 حشائش اإلستبم  •

 ( الغا ات االستوائية3 

شماال، ° 0تقع في المن قة التي تقع  القرب من خط االستواء فيما  ين دائرتي • 

،.° 0و  جنو ا

 مناخ ا حار وأم ارها غزيرة  ول العام.• 

ا رة والغا ة من الداخ  مظلمة تتميز  أشجارها العالية وأوراق ا العري ة المتش• 

 وترثر   ا المستنقعات.

من أشجارها ات نوس والماهوجني التي تتميز  أخشا  ا الجيدة والم ا  • 

 والراكاو ونلي  الزيه واتناناس والموز.

يعيش   ا الزواحف والتماسيح والحشرات وعلى اتشجار القردة والنسانيم • 

 وال يور المتعددة اتلوان.

ب استغالل الغا ة االستوائية لرثافت ا وكثرة مستنقعات ا وانتشار اتمرال يصع• 

 المعدية   ا.

 ( حشائش السافانا7 

، من خط االستواء.° 38  °8تمتد  ين دائرتي عرل •   شماال، وجنو ا

كلما ا تعدنا عن الغا ات االستوائية تق  كمية اتم ار  التدريج ويقصر موسم • 

معظم ا في فص  الصيف فتنمو حشائش السافانا ال ويلة التي سقو  ا وتتركز 

 تتللل ا اتشجار  القرب من الغا ات االستوائية.

 كلما اقتر نا من اإلقليم الصحراوي تقصر الحشائش وتتناثر اتشجار.• 

تعيش على حشائش السافانا حيوانات ،كلة العشب مث  الجاموس البر  ووحيد • 

 والفيلة والحمار الوحشي.القرن والزراف والنعام 

توجد   ا حيوانات مفترسة ،كلة اللحوم مث  اتسود والنمور وتعيش على • 

 الحيوانات ،كلة العشب.

 تعتبر حديقة حيوانات  بيعية يقصدها كثير من السياح.• 

 ( النباتات الصحراوية1 



- 31 - 
 

في شمال القارة وفى العرول نفس ا التي ° 11  °38تمتد  ين دائرتي عرل • 

 تقع في جنوب غر ي القارة.

 يسودها المناي الصحراوي القاري نادر الم ر.• 

تنمو علي ا  عض اتعشاب الشوكية وهى أعشاب متناثرة تتحم  الع ش  • 

 و عض النباتات التي تلزن المياه في أوراق ا مث  التين الشوكي والصبار.

عة العدو للبحس تعيش   ا حيوانات تتحم  الع ش مث  الجم  أو حيوانات سري• 

 عن الغياء وال روب من أعدائ ا كالغزال.

 

 
 النبات ال بيعي في قارة إلفريقيا

 ( شجيرات البحر المتوسط4  

 شمال غرب القارة وجنو  ا الغر ي.° 41  ° 11تقع  ين دائرتي عرل • 

 يسودها مناي البحر المتوسط ذو الصيف الحار الجاف والشتاء المعتدل المم ر.• 

  ا أشجار دائمة الل رة ل ا القدرة على مقاومة الجفاف في فص   تنمو• 

 الصيف ومن أشجارها الزيتون والموالح والعنب.

 تنمو أشجار البلو  الفليني واترز في المستويات العالية من الجبال.• 

 تم ق ع مساحات كبيرة من اتشجار لتح  محل ا الزراعة.• 

 ( حشائش اإلستبم0 

 تنمو على ه بة الش و  في الجزائر وإقليم الفلد في جنوب إفريقيا.• 

 عبارة عن حشائش قصيرة تر ى علي ا اتغنام ذات الصوف الجيد.• 

 

 
 


