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 للقارة ةالبنية الجيولوجي                                         

, ولعل (2) خريطة  يعد التركيب الجيولوجي للقارة االفريقية بسيطًا بالمقارنة مع القارات االخرى         
) يمكن معرفة اهم االزمنة السبب ان معظم افريقيا تتكون من صخور صلبة تعود الى ما قبل العصر الكمبري 

وقد , كما توجد صخور احدث في الحافات الشمالية والجنوبية . ( 1 والعصور حسب تسلسلها من الجدول 
ركية تركيب معقد وذات صخور من بة اآلالشديدة . وتعد الكتلة الصلتعرضت هذه الصخور لعمليات االلتواءات 

نوع الصخور النارية والمتحولة , كما توجد مجموعة اخرى من الصخور تعود الى عصر ما قبل الكمبري 
, وتمتاز بانها احدث من االولى كما انها لم تتأثر كثيرا بعوامل الضغط  اآلركيةولكنها تقع فوق الصخور 

والحرارة , وتوجد هذه الصخور في اماكن متفرقة من القارة وتحتوي على اهم واثمن الخامات المعدنية فيها . 
 كالذهب في اتحاد جنوب افريقيا والنحاس في شمال و وسط زامبيا وجنوب وشرق زائير.

عصر الكمبري في الصحراء الكبرى ) شمال افريقيا( وفي المناطق المحيطة بها , ونظرا وتظهر صخور ال
 لم تتأثر بحركات االلتواء وبقيت محافظة على شكلها . فإنهالقدمها 
اما في الحافة الجنوبية من القارة فتظهر سلسلة جبال الكاب االلتوائية وهي مجموعة من الجبال        

تعود فترة تكوينها الى الزمن الجيولوجي االول وهي قريبة الشبه وذات عالقة بااللتواءات االلتوائية القديمة و 
القديمة في البرازيل واستراليا . والى الشمال من هذه السلسلة الجبلية توجد مساحات شاسعة تتكون معظمها 

الى حوض  لصخور اكثر من نصف جنوب القارة وتصلامن صخور رملية ذات رواسب قارية وتغطي هذه 
الكونغو في وسط القارة , وتعود صخورها الى العصرين البرمي والترياسي ) اخر عصر من الزمن االول واول 

وتحوي هذه الصخور على رواسب مهمه جدا هي الرواسب الفحمية الرئيسة في عصر من الزمن الثاني (
 جنوب افريقيا . 

لة جبال االطلس ) في دول المغرب العربي( نتيجة حركة اما في الحافة الشمالية الغربية فتشكلت سلس       
التواء تعرضت لها الرواسب الحديثة التكوين في العصر الكريتاسي ) الطباشيري( وعصور الزمن الثالث , 

بنوي في غرب  –ويمكن مالحظة هذه الرواسب وامتدادها في االودية الرئيسة وال سيما في منخفض  النيجر 
 افريقيا. 

ا الرواسب التي وجدت داخل القارة منذ العصر الكريتاسي والفترات الالحقة فتعد من النوع القاري ام      
والتي ترسبت في البحيرات الضحلة الداخلية التي كانت تغطي مساحات واسعة من شمال وجنوب افريقيا , او 

والتي ثبتت غربي من افريقيا من الرمال التي جلبتها الرياح ومن امثلتها رمال صحراء كلهاري في الجنوب ال
بعض كثبانها بالنباتات الطبيعية , اما رمال الصحراء الكبرى في الشمال فال تزال متحركة في كثير من الجهات 

. 
وفضال عن ما سبق فان هناك العديد من الحركات التي كان لها دور كبير في تشكيل العديد من مظاهر 

احواض االنهار الرئيسة في افريقيا , وحركات انكسارية شكلت السطح في افريقيا , فهناك حركات كونت 
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الوادي االخدودي الكبير , فضال عن الثورانات البركانية التي شكلت الجبال و الهضاب البركانية , والتي سوف 
 يتم دراستها الحقا  

 
 (  2) خريطة                                  

ظاهر السطح في قارة افريقيام                                
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 ( 1جدول )  

 


