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 االمطار في قارة افريقيا                                         
 

تمثل االمطار العنصر االىم بين عناصر المناخ في القارة االفريقية , وذلك الن ىذا العامل يؤثر           
ىم من عنصر الحرارة نظرًا سكان والنشاط االقتصادي ككل فيو امباشرة عمى حياة الكما سبق ان ذكرنا 

 .مرتفعة في اغمب جيات القارة  ألنيا
عمى التوزيع المكاني ليا في القارة , وعمى كميتيا الساقطة ومدى ما  التأكيدوعند دراسة االمطار فالبد من 

ففي النطاق االستوائي من معرفة فصل سقوطيا ,  تتركو من آثار في تمك االقاليم , فضاًل عن ضرورة
( درجات من درجات العرض شمال وجنوب خط االستواء يسقط المطر طول 5القارة الذي ينحصر بين )

العام , ويرجع السبب وراء سقوط المطر بغزارة الى التبخر الشديد وحصول التيارات اليوائية الصاعدة ولذلك 
نظرًا لتعامد الشمس فوق النطاق االستوائي عتدالين ) في الربيع والخريف( يسقط المطر ولكنو يغزر في اال

بينما يقل سقوط المطر في االنقالبين ) الصيف والشتاء( , ويسود ىذا النظام حوض الكونغو وىضبة 
          البحيرات االستوائية , كما يسود ساحل غانا والسيل الساحمي في شرق افريقيا بين درجتي عرض 

 ممم( .0522-0222وتتراوح كمية االمطار التي تستمميا ىذه المناطق بين ) ( جنوبًا . ˚02-صفر ) 
( درجة شمال وجنوبًا وفي ىذه المنطقة تقل 8 - 5عرض )  دائرتياما النظام شبو االستوائي فينحصر بين 

بداًل من اثني   أشير( 02كمية االمطار الساقطة , كما يقُصر فصل سقوط المطر ايضًا بحيث يكون )
عشر شيرًا في النظام االستوائي , ويتصف ىذا النطاق بقمتين لممطر وىو بذلك يشبو النظام االستوائي , 

, اما سبب سقوط المطر فيعود الى ىبوب الرياح ولكن قمتي المطر تتركزان في اوائل الصيف و اواخره 
 ضاًل عن التيارات اليوائية الصاعدة .التجارية الجنوبية الشرقية والموسمية الجنوبية الغربية , ف

( درجة شمال وجنوب خط االستواء , فيسقط 08 - 8اما نظام المطر السوداني بين دائرتي عرض ) 
المطر في فصل الصيف وذلك بسبب ىبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية , وتبمغ كمية االمطار 

       دنا عن خط االستواء حتى تصل الى حوالي , وتقل الكمية كمما ابتع ممم( 522الساقطة حوالي )
 ممم( في الجيات المجاورة لمصحراء .  052)

وتسقط امطار النطاق الموسمي في الصيف فوق الحبشة وعمى ظيير ساحل غانا وذلك بسبب ىبوب 
التي الرياح الموسمية الجنوبية الغربية , وتمعب التضاريس سيما ىضبة الحبشة دورًا في غزارة االمطار 

 ممم(.  0222تصل الى اكثر من )
ويسود في الجزء الجنوبي الشرقي من القارة نظام المطر المعروف بنظام جنوب الصين , ويسود في 

لشرقي جنوب مدار الجدي ويمتاز بأن امطاره طول العام ولكنيا تزداد في فصل الصيف بسبب االساحل 
ىبوب الرياح التجارية الجنوبية الشرقية ويقل سقوط المطر كمما ابتعدنا عن الساحل , ويسود الى الغرب 

 منو نظام الفمد الذي تسقط امطاره صيفًا, وتقل االمطار كمما اتجينا غربًا .
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( درجة شمال وجنوب خط 02 - 05نظام الصحراوي في الجيات المحصورة بين دائرتي عرض ) ويسود ال
االستواء , ويمتاز ىذا االقميم بقمة الرطوبة وندرة االمطار وشدة الجفاف وكثرة التبخر , ويتوقف مقدار 

االمطار  الرطوبة في ىواء الصحاري المدارية عمى نوع الرياح السائدة ومصدر ىبوبيا , وتبمغ كمية
ممم ,  072ولكن في الصحراء الكبرى تصل الى ممم  052الساقطة في االقميم الصحراوي المداري اقل من 

 ويصاحب ندرة االمطار وقمة تساقطيا كثرة تذبذبيا وتغير كميتيا من سنة الى اخرى .
ة , االولى في اما نظام مطر البحر المتوسط ذو المطر الشتوي فيتمثل في منطقتين رئيسيتين من القار 

والثانية  في السواحل االفريقية المطمة عمى البحر المتوسط , وسبب سقوط المطر ’ جنوب غرب القارة 
الشتوي ىو ىبوب الرياح العكسية واالعاصير القادمة من المحيط االطمسي , اما جفاف الصيف فيرجع الى 

الضغط والرياح بحيث تسود منطقة البحر ىبوب الرياح التجارية الجافة بسبب التزحزح الحاصل في منطقة 
المتوسط نطاق الضغط العالي فوق المدارين صيفا فتصبح منطقة جافة في حين تبتعد عن ىذا النطاق 

 خالل فصل الشتاء فتؤثر عمييا الكتل اليوائية الرطبة واعاصير العروض الوسطى .
 :ويمكن تقسيم القارة من حيث طبيعة امطارىا ومواسميا الى 

منطقة االمطار الدائمية ) طول العام ( : وتتمثل في المناطق الساحمية لخميج غانا والمنطقة  -0
الممتدة منيا بموازاة خط االستواء حتى ىضبة افريقيا الشرقية , والمنطقتين الساحميتين جنوب شرق 

 ممم (. 0222 – 0222القارة وشرق جزيرة مدغشقر وتتراوح االمطار فييا بين ) 
لشمال والجنوب من المنطقة االولى وتسقط اتقع ىذه المنطقة الى  مطار الفصمية : منطقة اال -0

    امطارىا في فصل الصيف , ما عدا منطقتين تسقط امطارىما في الشتاء ) االولى( شمال القارة 
 ممم( .0222 – 522) الثانية ( جنوبيا , وتتراوح كمية االمطار في ىذه المنطقة بين ) 

المنطقة الجافة لمعظم ايام السنة : وتتمثل في الصحراء الكبرى وصحراء ناميب والمعدل السنوي  -0
                                التربة .  ألعماقممم( معظمو يتبخر قبل وصولو 052) لممطر ىو اقل من 
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 المطر في شير كانون الثاني                                    المطر في شير تموز   

 

 المصادر :

يوسف محمد السمطان و عبد الحميد عبد المجيد القيسي و عبد عمي حسن الخفاف , الجغرافية االقميمية لمقارات ) اسيا   -0
 . 0981جامعة الموصل , وافريقيا واوربا( , مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر , 

 . 0990محمد مرسي الحريري , جغرافية القارة االفريقية , دار المعرفة الجامعية , االسكندرية ,  -0
 .0991, منشأة المعارف , االسكندرية , 9جودة حسنين جودة . جغرافية افريقيا االقميمية , ط -0


