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 في قارة افريقيا المياه
في افريقيا ) انهار , بحيرات , مياه جوفية ,  ةيقصد بالمياه في افريقيا هي جميع اشكال المياه المتواجد 

 تصريف مائي , اهمية اقتصادية للمياه( , والتي سوف نتناولها بشيء من التفصيل 
كان لموقع القارة وظروفها المناخية تضاريس السطح اثر كبير على التصريف المائي  التصريف المائي :

شمال جعل القسم الشمالي من افريقيا جافًا, كما ان مرور خط في القارة , فاتصال افريقيا بكتلة اوراسيا في ال
االستواء من وسط القارة وضيقها في قسمها الجنوبي واحاطتها بالمحيطين الهندي واالطلسي قد ساعد على 
جعل القسم الجنوبي ذو امطار اوفر نسبيًا. وتختلف نظم التصريف المائي السائدة في القارة من مكان الى 

دم التصريف السطحي في الجهات الصحراوية تقريبًا بسبب الجفاف , في حين نجد ان شبكة اخر اذ ينع
الجداول واالنهار في الجهات االستوائية كثيفة جدَا ويعود سبب ذلك الى غزارة االمطار وعدم وجود فصل 

ياه االنهار جفاف , وهنا يظهر اثر عامل المناخ بصورة واضحة على كثافة التصريف المائي وعلى غزارة م
 وتصريفها الكبير . 

 (: de Martonويتخذ التصريف المائي في القارة ثالثة اشكال بحسب تقسيم العالم ديمارتون ) 
من مساحة القارة ذات تصريف خارجي  , اي ان مياه انهار القارة تنصرف نحو البحار  %48ان   -1

 والمحيطات .
من مساحة القارة ذات تصريف غير واضح , اي ان مياه االنهار ال تنصرف فيها  %40ان   -2

 بشكل واضح  وهذه المساحة تشغلها في االساس الصحاري االفريقية المختلفة .
من القارة ذات تصريف داخلي , اي ان مياه هذه االنهار ال تصل الى البحار , بل  12%  -3

 .تنصرف الى بحيرات داخلية او مستنقعات 
 مع الهندي المحيط وشبكة األطلسي, المحيط شبكة: هي مائي صرف شبكات أربع إلى القارة مياه تنتميو  

 تدفع الثالث الشبكات هذه في والمسيالت والسيول األنهار وجميع المتوسط, البحر وشبكة األحمر, البحر
م فوق 1000 – 300وهي تشكل اجزاء كبيرة من احواض نهرية ضحلة ترتفع بين   البحر إلى بمياهها

 فهي مغلقة, أحواض إلى مياهها تنتهي داخلي مائي صرف فذات الرابعة الشبكة أما. مستوى سطح البحر 
وينصرف اكثر من نصف  .كلهاري حوض وشبكة تشاد حوض شبكة أبرزها المحلية الشبكات من مجموعة

من افريقيا الرطبة بواسطة سبعة انهار رئيسة هي ) النيل, الكونغو, النيجر, الزمبيزي,  %75مياه القارة و
 مع وجود انهار كثيرة صغيرة الحجم تتوزع على مساحة القارة . .االورنج, اللمبوبو, الفولتا (

مثل الكونغو والنيجر والسنغال واالورنج  ويشمل تصريف المحيط االطلسي احواض بعض االنهار الكبرى
ونهر الفولتا مع مجموعة من االنهار موسمية الجريان مع مواسم االمطار . اما االنهار التي تنصرف مياها 
الى المحيط الهندي فهي الزمبيزي واللمبوبو مع بعض االنهار الصغيرة الموسمية ذات الجريان غير المنتظم 

جنوب اثيوبيا والصومال ونهر تانا في كينيا. اما البحر المتوسط فتنصرف اليه  مثل انهار شبلي وجوبا في
 مياه نهر النيل وبعض االنهار الصغيرة الموسمية . 
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ويالحظ ان خط تقسيم مياه االنهار التي تصب في المحيطين االطلسي والهندي ال ينصف القارة الى 
نصفين متساويين , وانما هو اقرب الى المحيط الهندي من المحيط االطلسي وبذلك تكون حصة التصريف 

الشكل  اكبر من حصة المحيط الهندي و والسبب في ذلك يعود الى ترتيبباتجاه المحيط االطلسي 
التضاريسي في شرق القارة  في وسط وجنوب خط االستواء , اذ توجد هضاب شرق افريقيا والحبشة وهضبة 
الفلد واقترابها من سواحل المحيط الهندي جعل االنهار المنحدرة نحو الشرق ) المحيط الهندي( تكون اقصر 

لتالي فأن االنهار التي تصب نحو , في حين تكون السفوح الغربية للهضاب تمتاز بطول انحداراتها وبا
المحيط االطلسي تكون اطول وتستلم كميات كبيرة من المياه من منابعها والروافد التي تصب اليها فضاًل 

 عن كمية االمطار التي تسقط فوقها . 
. مقابل     2مليون كم (00011,378,وبصورة عامة فأن المحيط االطلسي يقوم بتصريف مساحة قدرها ) 

 نحو المحيط الهندي وتابعه البحر االحمر . 2( مليون كم89,0002,2) 
اما الصحاري االفريقية الحارة فتعد من المناطق ذات التصريف غير المنتظم وذلك بسبب التساقط النادر 

 مما ال يسمح بقيام نظام تصريف مائي منتظم . لألمطار
 اما اهم االنهار في القارة فهي :

 في يصب الذي كاغيرا نهر من بدءاً ( كم6671) قاطبة العالم أنهار أطول النيل نهر يعدالنيل  :     -1
 األودية مع) 2كم2870000 بنحو النيل حوض مساحة وتقدر. الرئيسي النيل مصدر فيكتوريا بحيرة
 النطاق من الجنوب, من النهر ويتجه. الكونغو نهر حوض بعد الثانية المرتبة في ويأتي ,(الجافة

 بفرعي المتوسط البحر في يصب حتى المتعاقبة, المناخية بالنطاقات مروراً  الشمال, نحو االستوائي,
 مجراه في والسيما الروافد من كبيراً  عدداً  يتلقى كما التعرجات من كثيراً  النيل ويرسم. ودمياط رشيد

 قبل له رافد آخر عطبرة ثم األزرق والنيل وسوباط العرب وبحر الغزال بحر أبرزها واألوسط, األعلى
 أحواض ثالثة من اآلراء بعض بحسب النيل نهر تكّون ولقد الشرقية الكبرى الصحراء النيل عبور
 في وتتعدد. الحالي النهر لتؤلف بعد فيما اتصلت ثم اآلخر بعضها عن بعضها منفصلة كانت نهرية
 المائية بالنباتات الغنية والمستنقعات المياه ركود أماكن من واسعة ومساحات والجنادل المساقط مجراه

 في العالي السد أبرزها مياهه جريان نظمت سدود عليه أقيمت كما. الحركة يعيق مما والبردي والقصب
 .شماالً  المتوسط البحر حتى وتمتد القاهرة شمال تبدأ واسعة بدلتا النيل وينتهي. مصر

 حوض من أوسع حوضه لكن( كم4320) النيل من أقصر فهو الكونغو نهر نهر الكونغو : أما -2
 الجغرافيين العرضين بين حوضه يقع استوائي نهر وهو ,2كم3690000 تبلغ مساحته إذ النيل
 وسانغا أوبانغي نهر أهمها باآلالف,( الصغيرة الروافد) ونواشغه تعد روافده جنوبًا, 10و شماالً  10

 تحيط واسع منخفض مياه وروافده الكونغو نهر وتصرف شبكة(. يساريان) وكاسا ولواالبا( يمينيان)
 مجراه للنهر األدنى المجرى فيها حز غربية فتحة باستثناء األطراف جميع من المرتفعات به

  المنخفض المستنقعات أرض في وتكثر. غينيا  خليج جنوبي األطلسي المحيط مياه إلى للوصول
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 شالالت أبرزها القاسية, وصخورها المرتفعات النهر اختراق عند والجنادل المساقط تظهر كما الراكدة والمياه
 لعمق. كم10 من عرضه يقرب الذي مصبه عند دلتا الكونغو نهر يرسم ال و. األعلى المجرى في ستانلي

 من النهر, مياه تجلبها التي واللحقيات الغرين معه حامالً  أمامه  المائي بنغويال تيار ومرور البحر مياه
 .الشمال باتجاه مصبه


