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 الضغط والرياح في قارة افريقيا                                       

ال يمكن فصل  ان للحرارة وتوزيعها على القارة اهمية كبيرة في توزيع مناطق الضغط الجوي , كما انه
مناطق الضغط الموجودة فوق قارة افريقيا عن مناطق الضغط التي تتمركز فوق القارات االخرى او البحار 
والمحيطات المجاورة . وعلى اية حال فأن مرور خط االستواء من وسط القارة وتقسيمها الى قسمين 

افريقيا رغم اتساع القارة في نصفها  متساويين تقريبا قد ادى الى وجود تشابه في انظمة الضغط على قارة
الشمالي وضيقها في القسم الجنوبي , ومن ثم فأن احاطتها بالمحيط االطلسي والهندي كان له االثر الكبير 
في توزيع مناطق الضغط , وبما ان انظمة الضغط هي المسؤولة عن سقوط االمطار والتي تعكس اثارا 

ارة , فال بد من دراسة الضغط وحركة الرياح وعالقتها ببقية عناصر مباشرة بدورها على مجمل الحياة في الق
 المناخ وتأثيرها على الوضع الكلي للقارة .

 اواًل : الضغط والرياح في شهر كانون الثاني 
 والذي السيبيري المرتفع الضغط منطقة منها للضغط متعددة مناطق بين افريقيا تقع الفصل هذا في -     
 يتمركز والذي اآلزوري المرتفع الضغط بمنطقة يتصل حتى تدريجيا يضيق حيث اوربا قارة باتجاه منها يمتد
 وهذه.  افريقيا شمال فوق مرتفع ضغط منطقة تتشكل كما.  الشمالي االطلسي المحيط فوق الفصل هذا في

 ضغط منطقة فيصبح المتوسط البحر اما , تدريجيا بعضها مع تتصل الضغط المرتفعة الثالث المناطق
 على االمطار سقوط تسبب حيث اآلزوري الضغط منطقة من االعاصير يجذب فهو ولهذا نسبيا منخفض
 اغزر والشمال الغرب في واالمطار غربية جنوبية عكسية رياحا الهابة الرياح وتكون الشمالية افريقيا سواحل

  جافة رياحا وتكون الكبرى الصحراء على فتهب الشرقية الشمالية الرياح اما.  الشرق في منها
 مدار على  متعامدة الشمس تكون اذ منخفض ضغط منطقة فيغطيه القارة من الجنوبي النصف اما -

 تجارية رياح وتهب واالطلسي الهندي المحيطين فوق تتركز العالي الضغط منطقة فان ثم ومن الجدي
 . االستواء خط جنوب الشرقي الساحل وعلى مدغشقر على شرقية جنوبية

 ثانيًا : الضغط والرياح في شهر تموز 
تتعامد الشمس في هذا الفصل على مدار السرطان وذلك بسبب حركة الشمس الظاهرية وبالتالي يؤدي هذا  

الى تغير مظاهر الضغط والرياح في النصف الشمالي من القارة . حيث تتالشى منطقة الضغط المرتفع 
قة ضغط منخفض وهي في الواقع امتداد لمنطقة الضغط المنخفض على فوق الصحراء الكبرى وتصبح منط

قارة اسيا الواسعة , حيث يسيطر في هذا الفصل على قارة افريقيا مركزان للضغط الخفيف االول فوق 
منطقة تشاد , والثاني شرق النيل قرب عطبرة وهو امتداد لمنطقة الضغط الخفيف الدائم فوق خط االستواء 

ر على شمال خط االستواء نطاق هائل من الضغط المنخفض . كما يتركز في هذا الفصل , ولذلك يسيط
البحر على منطقة اآلزور فوق المحيط االطلسي شمال غرب القارة ضغط مرتفع يمتد منه لسان يغطي 
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المتوسط فيصبح البحر المتوسط في فصل الصيف منطقة ضغط مرتفع نسبيًا , وتنطلق منه رياح شمالية 
شرقية يكون لها اثر في تخفيف درجة الحرارة في معظم الجزء الشمالي من افريقيا حتى االقليم السوداني 

كثر قدرة على امتصاص بخار وتتميز هذه الرياح بارتفاع درجة حرارتها كلما توغلت جنوبًا وبالتالي تصبح ا
 الماء وهي بذلك رياح جافة 

اما النصف الجنوبي من القارة الواقع جنوب خط االستواء فيسيطر عليه ضغط مرتفع يتصل بمنطقتي 
الضغط المرتفع المتمركز فوق المحيطين االطلسي والهندي , ومن منطقة الضغط المرتفع فوق المحيطين 

شمااًل وحينما تعبر  °18ة على القارة بين خط االستواء ودائرة عرض تهب رياح موسمية جنوبية شرقي
الرياح خط االستواء تغير اتجاهها من رياح جنوبية شرقية الى رياح جنوبية غربية حسب قانون فرل وتسبب 
هطول امطار غزيرة على كل من حوض الكونغو وساحل غانا كما تسقط االمطار على السودان والحبشة . 

لرياح التجارية الجنوبية الشرقية ايضا على جنوب القارة فيما بين خط االستواء و دائرة عرض كما تهب ا
جنوبًا وتسبب سقوط االمطار على جزيرة مدغشقر والساحل الشرقي جنوب خط االستواء . اما الساحل  30°

ن الرياح تسير شمااًل وهو ساحل الصومال فيكون جافًا ال °8الشرقي شمال خط االستواء حتى دائرة عرض 
بمحاذاة الساحل وليس بصورة عمودية عليه لهذا السبب تكونت صحراء الصومال . وتهب على اقصى 
جنوب القارة رياح عكسية شمالية غربية مطيرة وكلما اتجهنا شرقا يقل سقوط المطر في هذا الجزء من القارة 

  . 
 الضغط والرياح في شهر كانون الثاني                                 
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 الضغط والرياح في شهر تموز 
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