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 االخدود االفريقي العظيم                                         

و )األخدود األفريقي  .اسم "االنكسار اإلفريقي العظيم" واسم "الصدع اإلفريقي" ايضا ويطلق عليه  
هو صدع جيولوجي غريبة , وهو من المالمح الرئيسة في قارة افريقيا ,  , هو ظاهرة تكتونيةالعظيم( 

, ويمتد هذا االخدود شرقًا( ˚40 - ˚30بين خطي طول ) يمر غربي قارة آسيا وشرقي قارة إفريقيا, 
مرورا بوادي البقاع ويشمل  في بالد الشاملمسافات طويلة من اقصى الشمال عند مقدمة جبال طوروس 

) نياسا ميت وخليج العقبة والبحر االحمر ثم يمتد جنوبا في قارة افريقيا حتى بحيرة ماالويايضا البحر ال
 .حاليا(

الى فرعين, الفرع الشرقي وهو يشمل بحيرة شمال بحيرة مالوي ويتفرع )األخدود األفريقي العظيم( 
, اما الفرع الغربي واحداً  مساراً  امع الفرع الغربي ليكون قيتلليوبحيرة ماالوي ) تركانا حاليًا( رودولف 

اما بحيرة فكتوريا منبع نهر  .يفوا وتنجانيقاي داخله بحيرات ألبرت وادوارد وكالداخلي فهو أقصر ويضم ف
النيل والتي تقع في الوسط فيما بين الفرعين الشرقي والغربي اال انها ال ترتبط مع نظام االخدود 

 االفريقي. 
ويبلغ طول )األخدود األفريقي العظيم( من اقصى امتداد له في الجنوب عند ميناء بيرا في شرق قارة 

كم( , ونتيجة لهذا االمتداد الطولي فقد  6000)ميل  4500افريقيا الى مقدمة جبال طوروس حوالى 
 ح ما بين عرضها حيث ان عرض االخدود يتراو  ةطولي فهي تتصف بطولها وقلالشكل ال هاخذت بحيرات

 قدم  3000 – 2000 حوالي جوانب االخدودارتفاع  كم( , و يبلغ 90 - 30)ميل  60 – 20
م( فوق سطح البحر في أعلى نقطة له قرب مدينة بعلبك اللبنانية , أما في البحر الميت غرب  1170)

بحر , وهو ما م( تحت سطح ال 400المملكة االردنية الهاشمية فينزل الشق إلى نقطة عمقها أكثر من )
 .يعتبر أعمق نقطة على يابسة سطح الكرة األرضية

على جانبي البحر وتتضح حافات )األخدود األفريقي العظيم( في اقسام واسعة حيث الجبال االنكسارية 
التي تشرف بحافات حادة على داخلية االخدود, وتكون بعض مناطقه ذات انحدار تدريجي نتيجة االحمر 

 .االنكسارات, نتيجة لعوامل التعرية الطويلة التي تعرضت لها هذه المنطقةالندثار حواف 
ان لظاهرة )األخدود األفريقي العظيم( تفسيرات عدة فهو من الظواهر الجيولوجية التي حدثت في العصر  

 .الكريتاسي واوائل الزمن الثالث
ألفريقي العظيم( قد مر بمراحل ان )األخدود ا, يرى  1921حسب نظرية كريكوري  فالتفسير االول يرى 

, اي ان المنطقة بسبب الضغط الجانبي  عدة منها حدوث التحدب في القشرة االرضية لمساره الحالي
كانت عبارة عن قبة كبيرة الحجم تمتد بمسار )االخدود االفريقي العظيم( وباتجاه شمالي جنوبي, وقد 

يقيا, بدليل تشابه التكوينات بين السواحل صاحب هذا التحدب انفصال جزيرة مدغشقر عن قارة افر 
 .الغربية لجزيرة مدغشقر والسواحل الشرقية لقارة افريقيا
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وحدث ان تعرض المحيط الهندي لحركات هبوط عنيفة ومفاجئة مما ادى الى انهيار الكتل الصخرية 
والتي تمثل مساند طبيعية للثنيات والتحدبات في مسار )االخدود االفريقي العظيم( مما ادى الى السفلى 

انهيارها وتكون هذا االخدود , وقد رافق عملية االنهيار هذه حدوث ثروات بركانية عنيفة ادت الى تكوين 
قذفت كميات هائلة من مساحات واسعة من المناطق البركانية في شرق قارة افريقيا , اذا ان البراكين 

الالفا البركانية التي تغطي هضبة شرق قارة افريقيا , مما ادى الى رفع منسوبها عما كانت عليه , ولقد 
( في اثناء حركة الثوران البركاني واخذ شكلهما م 5199 كينيا ( و )م  5895 كليمنجارو تكونت قمتا )

 . الحالي اذا انهما كانا عبارة عن براكين قديمة
هناك تفسير ثاني يرى ان تكون )االخدود االفريقي العظيم( جاء نتيجة لعلمية شد نحو االسفل وتظهر و 

وهناك تفسير ثالث يرى ان , دالئل ذلك من خالل التقوس في الهضبة الشرقية خاصة في الفرع الشرقي 
جانبين مما ادى الى تكون )االخدود االفريقي العظيم( جاء نتيجة لعملية ضغط تعرضت لها المنطقة من ال

 .(هبوط الجزء االوسط الذي يمثله االخدود الحالي )االخدود االفريقي العظيم
 

 


