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 مظاهر السطح في قارة افريقيا                                          
للتاريخ الجيولوجي لها. ويتميز السطح بانه عبارة  واضحا   تمثل تضاريس القارة االفريقية انعكاسا             

عن هضبة ذات ارتفاعات متباينة ويعود سبب ذلك الى تباين صالبة الصخور ومقدار تعرضها لعمليات 
التعرية , وتمتد هذه الهضبة من الصحراء الكبرى في الشمال حتى اقليم الكاب في الجنوب , ويتراوح معدل 

جنوب خط االستواء , اما في شمال خط االستواء فيتناقص هذا  م ( 1800 – 360ارتفاعها بين ) 
م( , بينما في الصحراء  900 – 450االرتفاع في مستويات الهضاب , ففي افريقيا االستوائية يتراوح بين ) 

م( عدا مرتفعات االحجار وتبستي ,  300, ال يزيد ارتفاعها عن ) الكبرى التي هي في الواقع هضبة ايضا  
الن بعضها مرتفع  ود بعض المرتفعات في القارة الى اثر التراكم البركاني مثل هضبة الحبشة , ونظرا  وتع

وجبل كينيا .  افي االساس فقد عمل التراكم البركاني على زيادة االرتفاع فيها , مثل مرتفعات كلمنجارو 
 منها .  وتقل في افريقيا السهول الساحلية عدا السهول الساحلية في القسم الغربي

كما اثرت عمليات التعرية على تكوين الترب وتكوين احواض االنهار في سطح الهضبة , واهم هذه 
االحواض ) منخفض النيجر , حوض النيل , حوض الكونغو , حوض الجوف في الصحراء الكبرى , 
حوض تشاد ( وهذه االحواض جميعها ترتفع اعلى من مستوى سطح البحر , اما االحواض التي تنخفض 

منخفض القطارة , منخفض سيوه , منخفض الجغبوب ( وهي تقع في مستوى سطح البحر فهي )  تحت
 مصر وليبيا .

اما الجبال فتوجد ثالث مجموعات جبلية  , االولى في الشمال الغربي وتمثلها سالسل جبال االطلس في 
اما المجموعة الثالثة  في دول المغرب العربي , والثانية في جنوب القارة وتمثلها سالسل جبال الكاب  , 
 وسط القارة  وتمثلها الجبال البركانية مثل كلمنجارو وجبل كينيا ومرتفعات القار. 

 ويمكن تقسيم سطح القارة الى ثالثة اقسام رئيسة هي : 
     :  تحتل القسم االعظم من الهضاب الواسعة في افريقيا التي يتراوح ارتفاعها بين  افريقيا العليا  -1

م , ومرتفعات 3800م مثل مرتفعات ليوسوتو 2000وبعضها يزيد على  م( . 2000 – 1000 )
 م .5895م , وكلمنجاروا 5053اثيوبيا 

م( وتضم مساحات واسعة في ليبيا  1000:  وهي تقع على ارتفاع يقل عن )   افريقيا الصغرى  -2
كبرى التي يقل ارتفاعها وتشاد وموريتانيا والجزائر ومعظم حوض الكونغو , وتضم ايضا الصحراء ال

م 3800م , 3300م , 3000اال انها تحتوي على بعض المرتفعات التي تزيد عن م .  300عن 
 كما في هضبة االحجار وجبل قار  وهضبة تبستي . 

م( , 2500 – 1800: وتمتد في الشمال الغربي من افريقيا ويتراوح ارتفاعها بين )  جبال االطلس -3
م( .  4000 – 2000كم وترتفع بين )  400وتمتد كما في االطلس العالية  في المغرب لمسافة  

  وتتميز بظروف مناخية ونباتية غنية ووفيرة بالمقارنة مع االقليم الصحراوي الجاف . 
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