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 المناخ واالقاليم المناخية                                      

 
 تؤثر في خصائصه , واهم هذه العوامل هي التي يتحدد مناخ قارة افريقيا بمجموعة من العوامل 

درجة جنوبًا جعلها تمتد على  35درجة شمااًل و  37فموقع افريقيا بين دائرتي عرض  : موقع القارة -1
 دائرة عرض وبالتالي اختالف االنطقة المناخية . 72

يبًا , وهذا يمر خط االستواء من منتصف القارة وهو يقسمها الى قسمين متساويين تقر  : خط االستواء  -2
يعني ان معظم القارة تقع ضمن المنطقة المدارية وضمن هذه المنطقة تتعامد اشعة الشمس مرتين 
على جميع المناطق التي تقع بين مداري السرطان والجدي وذلك اثناء حركتها الظاهرية . وبسبب 

يكون متساويين في  تعامد اشعة الشمس على المنطقة المحصورة بين المدارين فأن طول الليل والنهار
هذه المنطقة , وكلما اتجهنا الى الشمال او الجنوب من المنطقة االستوائية , كلما زاد طول النهار 
الصيفي او الليل الشتوي , مما يؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة في مناطق النهار وانخفاضها في 

وعلى هذا االساس فأن المدى الحراري في المنطقة االستوائية يكون قلياًل بينما يزداد  مناطق الليل .
 المدى الحراري كلما ابتعدنا عن هذه المنطقة بين الليل والنهار والصيف والشتاء .

ان وجود كتلة قارة اسيا وقارة اوربا الى الشمال والشمال الشرق من افريقيا بحيث  : وجود كتلة اوراسيا  -3
  يفصلها عنها سوى البحر المتوسط والبحر االحمر يؤثر بدرجة كبيرة في مناخ القارة .ال

 احاطة القارة بالمحيطين االطلسي والهندي كان له اثر كبير على مناخ القارة . -4
قلة وجود السالسل الجبلية الضخمة في قارة افريقيا وامتداداتها مقارنًة مع السالسل الجبلية في اسيا او  -5

او االمريكيتين, عدا بعض السالسل الصغيرة مثل جبال االطلس في الشمال الغربي والتي اثرت  اوربا
على سقوط االمطار على تلك الجبال وعلى السهول الساحلية المطلة على البحر المتوسط , فضاًل 

نذكر  عن انخفاض درجة حرارتها بالمقارنة مع المناطق الداخلية المنخفضة من القارة , وال ننسى ان
ان الهضاب المرتفعة في شرق افريقيا وال سيما هضبة الحبشة قد ساعدت هي ايضا على سقوط 

 االمطار بسبب عامل االرتفاع .
شكل القارة : اذ يالحظ ان الجزء الجنوبي منها اقل اتساعًا واكثر ارتفاعًا من النصف الشمالي , لذلك  -6

عكس النصف الشمالي الذي يمتاز بالجفاف والتطرف كانت احواله المناخية اكثر اعتدااًل بصفة عامة 
 . 

لقارة افريقيا تعد مهمة بصورة عامة , ولكن دراسة المناخ تكتسب اهمية ان دراسة المظاهر الطبيعية 
اكبر , ذلك ان المناخ يعكس تأثيرات مباشرة وقوية على الحياة النباتية وعلى كثافته وانواعه , وبالتالي 

صادي على النشاط البشري وخاصة النشاط االقت تأثيرهيؤثر تأثيرًا كبيرًا في تكوين التربة ومن ثم ينعكس 
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عامل المناخ وبصورة خاصة حرفتي  تأثيرات, فالحرف السائدة في معظم القارة تتضح من خالل 
 الزراعة والرعي ذات االنتشار الواسع النطاق .

ولغرض فهم المناخ فالبد من التطرق الى عناصره التي تشتمل على ) الحرارة والضغط الجوي والرياح 
 واالمطار ( .

   الحرارة  : –اواًل 
تعد قارة افريقيا اكثر قارات العالم حرارة , فاذا قسنا متوسط درجات الحرارة لشهري كانون             

الثاني وتموز الى مستوى سطح البحر فأن اي جزء من اجزاء القارة سوف ال تنخفض درجة حرارته عن 
هاتها , اذ ترتفع م . وبسبب ان معظم سطح القارة عبارة عن هضبة متفاوتة االرتفاع في بعض ج10°

كثيرا في الجهات الشرقية والجنوبية ويقل ارتفاعها في الجهات الشمالية , عدا بعض المرتفعات القليلة , 
 لذلك فأن درجة حرارة مستوى سطح البحر ال تعني شيئًا مهمًا. 

, على م في جبال االطلس °5ان متوسط درجات الحرارة  الشهرية الفعلية لشهر كانون الثاني يقل عن 
جبال شرق افريقيا العالية تبقى قممها مغطاة بالثلوج طول العام , كما تنخفض حين نجد ان بعض قمم 

م , وفي معظم القسم الجنوبي من °15درجة حرارة المنطقة الواقعة الى الشمال من مدار السرطان الى 
معظم المناطق شمال دائرة م , اما في شهر تموز فأن °20افريقيا فأن معدل درجات الحرارة يزيد عن 

م, كما ان مساحات واسعة من القارة تزيد °27شمااًل تسجل معدل درجة حرارة يزيد عن °12عرض 
م وذلك بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان وطبيعة اليابس واتساعه °32فيها درجات الحرارة عن 

 وانخفاض مستواه وبعده عن البحار . 
لحرارة هو السبب في انخفاض الضغط الجوي فوق الصحراء الكبرى في ان هذا االرتفاع في درجات ا

م وذلك في القسم الداخلي من °15فصل الصيف , وفي هذا الفصل فأن درجة الحرارة تقل اعتياديًا عن 
والقسم الجنوبي الغربي من منطقة الهضبة الى الجنوب من خط تقسيم المياه بين الكونغو والزمبيزي 

 الساحل . 
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