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 االفريقية الجيولوجي للقارة التاريخ                                         

قديمة تدعى                            قارة من كجزء مضت سنة مليون 570 نحو منذ إفريقيا تشكلت       
افريقيا تقع في وسط  وكانت ، وهذه القارة كانت جزء من قارة اكبر واقدم هي قارة )بانجيا( جندواناالند( )

 القطب وقارة ) الهند( الدكن جزيرة وشبه العربية الجزيرة وشبه الجنوبية أمريكيا جندواناالند وتتصل بها
في الزمن الجيولوجي  اآلخر بعضها عن بعضها ت هذه الكتلانفصل ) أنتاركتيكا( وأستراليا، وقد الجنوبي
 كما يقول العالم االلماني  اإلفريقية الصفيحة منها بنائية، صفائحالى  وتجزأتالثاني 

و  ،الشهيرة  ) نظرية الصفائح او زحزحة القارات( ه( في نظريتAlfred wegener) الفريد فكنر  
 الشيست و الغرانيت من ونارية ومتحولة قديمة صلبة بلورية صخور من الصفيحة االفريقية تتألف

 570 قبل أي الحقب، هذا إلى إفريقيا أنحاء معظم تكون ويرجع. الكامبري قبل ما صخور من وغيرها
 240 منذ أجزاؤها تكونت التي ،إفريقيا جنوبي وأقصى األطلس، جبال شريط باستثناء وأكثر، سنة مليون
 حتى األطلس جبال من الممتد إفريقية غربي شريط تكّون كذلك. الراهن الرابع الحقب حتى سنة مليون
وبغض النظر عن مدى صحة  .مضت سنة مليون 200 بحدود األول الجيولوجي الحقب في بيساو غينيا

نظرية فكنر ، فال شك ان الكتلة القديمة الفريقيا ظلت محافظة على شكلها ولم يخضع اساسها االركي 
والتي اثرت على بعض القارات االخرى وعّقدت من مظاهر سطحها ،  حركات من الضغط والشد أليالقديم 

 وهذا ما يفسر خلو داخل الهضبة االفريقية من الجبال االلتوائية . 
 في أثرت التي والترسيب والنقل والتعرية الحت عمليات إلى وتكوينها ظهورها منذ إفريقيا سطح تعرض

 المنخفضات وردم وخفضها، األولى العالية والجبال المرتفعات إزالة إلى أدى مما ، القاعدية صخورها
 في الجيومورفولوجية العمليات هذه وبتضافر. إليها المنقولة بالرسوبات وطمرها واألودية واألحواض

 للصخور والمزيحة والرافعة الخافضة البنائية الحركات نتائج مع الكامبري ماقبل الجيولوجي الحقب
 تطغى أن دون من مكشوفة بقيت التي األصقاع في إفريقيا تضاريس تكونت ريسية،االتض والوحدات

 .المتأخرة الجيولوجية الحقب بحار عليها
 هامشية مناطق فتعرضت اليوم؛ حتى األول الجيولوجي الحقب منذ إفريقيا بناء استكمال أعمال استمرت

 برسوبيات امتألت أرضية، مقعرات كونت حركات نتيجةالقديمة ،  بحارال مياه لطغيان القارة من كثيرة
 سثالتي ببحر امتأل األول، الجيولوجي الحقب في أرضي مقعر نشأ الشمال ففي. مكلس  ا متباينة بحرية

 جبال أثرها على ظهرت الثالث الزمن في والتواءات نهوض لحركات خضعت رسوبيات فيه تراكمت ،القديم 
 جنوبي حتى ثم غينيا خليج حتى الشمال من وامتدت األول الزمن من البحار مياه طغت كذلك. األطلس
 ترسبت فقد الجوراسي العصر في أما. للقارة الشرقية الهوامش من أجزاء على طغت كما ،إفريقيا

 الترسبات ومثلها. الهندي المحيط سواحل وعلى والسنغال الغربية الصحراء في بحرية رسوبيات
  بحري، أصل من وهي الكبرى، الصحراء في تظهر كما كلها اإفريقي سواحل على تظهر التي الكريتاسية
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 الغربي من  شماليال ارتفاع الجزء هما بارزين أرضيين جيولوجيين حدثين الثالث الزمن في القارة وعرفت
 فنشأ إفريقيا عن العربية الجزيرة شبه اإلفريقي االخدود َفَصل إذ ،الجزء الشرقي منها وتصدع ،إفريقيا
 . األحمر البحر
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