
 ا.د كمال عبدهللا حسن                              السادسة المحاضرة :         جغرافية افريقيا واستراليا                   
 

 
1 

 في قارة افريقيا االهمية االقتصادية لألنهار
 

من االمور المهمة التي يتم التركيز عليها في دراسة االنهار في اي بقعة من العالم هي            
, وافريقيا احدى قارات العالم التي تمتلك عدد كبير من االنهار , وتتمثل  لألنهاراالهمية االقتصادية 

 االهمية االقتصادية في القارة بثالث مظاهر رئيسة هي : 
  , المالحة في القارة االفريقية قلياًل جدًا  ألغراضيبدو ان االستفادة من االنهار   المالحة النهرية :  -1

رغم ان المالحة لعبت دورًا اساسيا في ربط االقسام الداخلية للقارة بسواحلها في الماضي , اال ان 
الشالالت الضخمة قرب السواحل في انهار القارة جنوب الصحراء الكبرى اثرت تأثيرا بالغًا في عدم 

ت السكك الحديد كشف داخل القارة , كما انها الزالت تؤثر في تطور وتقدم التنمية ولذلك فقد ُمد
 لمسافات طويلة وفي الوقت نفسه تطورت اهمية النقل البري في القارة . 

الري فيالحظ ان اهمية االنهار تزداد وذلك بالنظر الن  ألغراضاما االستفادة من االنهار  الري :   -2
دًا , كما حوالي ثلث مساحة القارة تمتاز بأنها ذات مناخ صحراوي , حيث ان كمية التساقط قليلة ج

في مناطق جافة وشبه جافة , مما يحتم بناء السدود ان عدة انهار مهمة تنصرف مياهها 
 والخزانات لحجز مياه هذه االنهار واالستفادة منها . 

في استخدامها في توليد  لألنهارتوليد الطاقة الكهرومائية : تتمثل االهمية االقتصادية الثالثة   -3
 هر الواضحة والحديثة في القارة . الطاقة الكهرومائية التي اصبحت من المظا

وتعد افريقيا احدى اكبر القارات في االحتياطات الكامنة للموارد المائية ولغرض االستفادة منها في هذا 
الطاقة الكهربائية ومنها  المجال فقد نفذت بعض المشروعات الضخمة الستغالل مياه االنهار وتوليد

وسد بني هارون في اسوان العالي في مصر , وسد النهضة في اثيوبيا  سدعلى سبيل المثال 
 الجزائر وسد كاريبيا على نهر الزمبيزي. 

وعلى اية حال فقد امكن بناء بعض خطوط السكك الحديد في الجهات التي تعترضها الجنادل والشالالت 
بالنسبة لبعض االنهار االفريقية كما هو الحال بالنسبة لنهر الكونغو حيث يعد صالحًا للمالحة من 

 يل . م 1000ميل , وبعد شالالت ليفنجستون لمسافة  850المصب حتى مدينة متادي ولمسافة 
البحيرات : تتوزع بحيرات القارة االفريقية بصورة غير متساوية على مجمل مساحة القارة , اذ يتركز 

بحيرات في شرق  9بحيرة  توجد  14معظم البحيرات في القسم الشرقي من القارة , فمن مجموع 
 بحيرات في غرب القارة .  3القارة و 

الى مجموعتين  , المجموعة االولى نشأت عن  شأةالنوتقسم بحيرات القارة االفريقية من حيث 
وهي تشغل التواء مقعر لسطح االرض , والمجموعة الثانية نشأت عن انكسار لسطح االرض 

 المنخفضات االنكسارية وتعرف باسم البحيرات االخدودية . 
 



 ا.د كمال عبدهللا حسن                              السادسة المحاضرة :         جغرافية افريقيا واستراليا                   
 

 
2 

 
وتمتاز اغلب هذه البحيرات بانها طولية الشكل وضيقة نسبيًا وعميقة , فبحيرة مالوي يبلغ طولها بين    

كم ( . اما بحيرات االخدود الغربي فهي اقل ملوحة وذلك النها ليست ذات احواض  640 – 480)
يزي , وتعد مغلقة , بل تنصرف مياهها الى ثالث مجموعات نهرية كبرى هي النيل والكونغو والزمب

اكبر بحيرات االخدود الغربي وهي من البحيرات الكبرى في العالم في تحتل المكانة بحيرة تنجانيقا 
 السابعة في المساحة والثانية من حيث العمق بعد بحيرة بايكال . 

 اما بحيرة فكتوريا فتعد واحدة من اكبر البحيرات االفريقية وتمثل مساحة حوضية كبيرة بين االخدودين
االخرى كما تمتاز  األخدوديةالشرقي والغربي في شرق افريقيا ولهذا فهي اوسع بكثير من البحيرات 

بعذوبة المياه فهي ثانية بحيرة في العالم من حيث عذوبتها ويعود ذلك الى انتهاء انهار عديدة اليها 
 لتصب فيها , كما ان مياهها تخرج لتغذي نهر النيل عن طريق شالالت اوين .

ا بحيرة تشاد في وسط وغرب افريقيا ويقع جزء منها ضمن جمهورية نيجيريا , فهي من البحيرات ام
العذبة رغم انها ذات تصريف داخلي , وتمتاز بتذبذب مستوى الماء فيها فضال عن تذبذب مساحتها 

غير  وسبب ذلك انها تتغذى من العيون الموجودة في قاع البحيرة ويمتاز قاع البحيرة بانه ذو قعر
 مستوي . 

 
 

 
 


