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 االقاليم المناخية

لغرض فيم االقاليم المناخية في قارة افريقيا فالبد من مالحظة ان عنصري االمطار والحرارة ميمان , اال           
ان عامل الحرارة ليس بمستوى اىمية عامل المطر , ذلك ان الحرارة متوفرة , بل انيا مرتفعة في اكثر جيات القارة 

عمى درجات باالعتماد الجغرافية وتوزيعيا المكاني وذلك  تقريبًا , وسيتم تناول االقاليم المناخية من حيث خصائصيا
 الحرارة ونظام سقوط االمطار :

( 5̊ويسمى بمناخ الغابات االستوائية المطيرة  ويمتد ىذا االقميم بين دائرتي عرض ) اقليم المناخ االستوائي :  -1
يا وغانا والجيات الساحمية , ويسود ىذا االقميم في حوض نير الكونغو وساحل غينخط االستواء وجنوب شمال

الشرقية لجزيرة مدغشقر وفي مرتفعات كينيا واوغندة . ويمتاز بانو غزير المطر طول ايام السنة وامطاره تزيد 
ممم( , كما يمتاز بأن المدى الحراري  1111 – 051ممم( وفي ساحل غينيا وغانا بين )  1511عمى )

اليومي يزيد عمى المدى الحراري السنوي بسبب تعامد اشعة الشمس عمية اغمب ايام السنة , ويمتاز ايضًا 
م( باستثناء المناطق الشرقية من  ̊ 02 – 02)   بدرجات الحرارة العالية اذ يبمغ معدل درجة الحرارة بين 

م( بسبب عامل االرتفاع  11̊ - 15ويقل معدل درجة الحرارة الشيري الى )  الحرارة تنخفض درجاتاالقميم اذ 
كالجبال واليضاب وقرب المنطقة من المحيط اليندي ووجود التيارات اليوائية , كما في مدينة نيروبي عاصمة 

 كينيا. 
الشمال والجنوب وينحصر بين  يقع ىذا االقميم جوار االقميم االستوائي من اقليم المناخ المداري ) السفانا(: -0

( شمال وجنوب خط االستواء, ويعد ىذا االقميم من اوسع االقاليم المناخية في القارة  1̊ - 5دائرتي عرض ) 
( خمسي مساحة القارة , ويطمق عميو احيانًا مناخ السفانا او المناخ السوداني 0/5االفريقية اذ يشغل مساحة )

كم(  5111 ) الى ىضبة الحبشة شرقًا لمسافة تزيد عمى ى المحيط االطمسي السنغال عم ن. ويمتد االقميم م
كم( نحو الجنوب . ويمتاز ىذا االقميم بوجود فصل جفاف , اال ان موسم االمطار 1111نحو الغرب و ) 

 – 211اطول من فصل الجفاف وتتركز االمطار  في الصيف وتنعدم في الشتاء . وتتراوح امطاره  بين ) 
ممم( وتزداد كمما اتجينا شرقًا بسبب الرياح التجارية الشمالية الشرقية فتزداد االمطار من شير اذار حتى  511

نيسان , ومن ايمول حتى تشرين االول . ويمتاز بأن المدى الحراري اليومي يزيد عمى المدى الحراري السنوي , 
م( اما في الميل فتنخفض  24̊نيار الى )م( , وتصل حرارة ال20̊ويسجل معدل درجة حرارة شيري يصل الى )

في ىضبة الحبشة م( . وتمتاز المناطق الشرقية منو باعتدال درجات الحرارة بسبب عامل االرتفاع  15̊الى )
 م( .̊ 01- 11فتكون درجات الحرارة بين ) 
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يقع ىذا االقميم عمى جانبي االقميم المداري في  :او المناخ شبه الصحراوي  –اقليم مناخ السهوب االستبس  -2
 النصف الشمالي من القارة وفي النصف الجنوبي . 

ويمتاز القسم الشمالي بأنو اوسع من القسم الجنوبي بسبب شكل القارة اذ تشمل الصحراء الكبرى , في حين 
ية . ويمتاز ىذا االقميم بانو تقتصر في النصف الجنوبي عمى الصحراء الموجودة في الزاوية الجنوبية الغرب
          فتستمم الجيات الحدودية منو يستمم كميات محدودة من االمطار , كما يمتاز بارتفاع نسب التبخر , 

ممم ( في السنة , اما الصحاري الحقيقة مثل الصحراء الكبرى وصحراء كمياري وصحراء  211 – 051) 
في السنة , وتعود ندرة االمطار الى ىبوب الرياح التجارية  ممم ( 051الصومال فال تزيد االمطار عن )

الجافة اذ تكون شمالية شرقية عمى الصحراء الكبرى وجنوبية شرقية عمى صحراء كمياري , اما صحراء 
الصومال فتيب الرياح بموازاة الساحل في الصيف او الشتاء , وىذه االمطار متذبذبة فيي تسقط في سنة وقد 

م(  54̊وات .  وتمتاز ىذه الجيات بتطرف مناخيا فترتفع درجات الحرارة في النيار الى )تنقطع لعدة سن
م( او اقل وبذلك فالمدى الحراري اليومي كبير جدًا. ويساىم في ارتفاع درجات  10̊وتخفض في الميل الى ) 

 الحرارة , الجفاف وصفاء الجو وقمة الغطاء النباتي . 
يشغل ىذا االقميم االجزاء الشمالية الغربية من القارة والجزء الجنوبي الغربي ,  اقليم مناخ البحر المتوسط : -2

ويمتاز بأنو حار جاف صيفًا معتدل ممطر شتاًء , وتصبح درجات الحرارة في اشير الخريف والشتاء والربيع 
الفات في اقل بصورة عامة وقد تحصل زخات مطر تؤدي الى تمطيف المناخ , يمتاز ىذا االقميم بوجود اخت

كميات االمطار والحرارة ويعود سببيا الرئيس الى عامل االرتفاع وخاصة في جبال االطمس , اذ تستمم كميات 
ممم( كمعدل سنوي ويرافق ذلك سقوط الثموج في الشتاء , بينما تستمم الجيات 1555من االمطار تصل الى )

المجدبة . اما درجات الحرارة  في الشتاء فتصل ممم( في السنوات  511الساحمية كميات امطار تصل الى ) 
م , وفي ىضبة الشطوط تنخفض الى تحت الصفر ويرافقيا عواصف ثمجية , اما الصيف فيو حار 12̊الى 

. اما منطقة الكاب في اقصى الجنوب الغربي من القارة فان احر فترة في النيار وتنخفض درجات الحرارة لياًل 
م( وتنخفض الحرارة خالل الفصل  02̊ - 00لثاني وشباط وتتراوح الحرارة بين ) في السنة ىي شيري كانون ا

م عند حصول العواصف الرعدية المصحوبة باالمطار التي تجمبيا الرياح 12̊البارد ) حزيران وآب( فتصل الى 
 الغربية . 

م الفمد المرتفع في جنوب يقتصر ىذا االقميم عمى الجيات الرطبة من اقمي اقليم الفلد او الحشائش المعتدل : -5
           افريقيا , وىو يتمتع بمناخ معتدل او قاري مع انخفاض درجات الحرارة , والمدى الحراري يتراوح بين 

م( مع احتمال سقوط الثموج في فصل الشتاء وال سيما في الميل في بداية واواسط شير آب, وان  11̊- 11) 
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, مع  ممم  211مم وكمما اتجينا غربًا تقل االمطار حتى تصل الى م 221معدل االمطار الساقطة يصل الى 
 وجود فترة جفاف خالل االشير الباردة , والرطوبة تحمميا الرياح الغربية . 

يتمثل ىذا االقميم في الساحل الجنوبي الشرقي وىي منطقة انتقالية بين   :الدافئاقليم الحافة الشرقية المعتدل  -2
نطاق البحر المتوسط في الجنوب الغربي من القارة والمنطقة شبو المدارية الرطبة لمساحل الشرقي , اي بين 

ب شرقًا( , تسقط االمطار عمى ىذا االقميم طول ايام السنة , ففي الشتاء تسقط بسب 21̊-01خطي طول ) 
نتيجة ليبوب الرياح التجارية الشرقية . اما امطاره الزوابع االعصارية التي تجمبيا الرياح الغربية  وفي الصيف 

 ممم ( في الجيات االخرى . 1211) الى ممم ( في مدينة بورت اليزابيث522فتتراوح ما بين )
يوبيا وكينيا وغرب اوغندة و رواندا يتمثل ىذا االقميم في المناطق المرتفعة من اث اقليم مناخ المرتفعات : -2

       م( , وتنخفض الحرارة بسبب عامل االرتفاع بين 0511 – 0211وبوروندي , وعمى ارتفاع يتراوح بين ) 
ممم( 1051م( , اما االمطار فيصل معدليا الى  )12̊م  , ويصل معدل درجة الحرارة السنوي الى ) 5̊ - 2

 وتتركز في اشير تموز وآب وتحدث بسبب ىبوب الرياح الموسمية من الجنوب الغربي. 

 

 

 

 

 

 المصادر :

واوربا( , يوسف محمد السمطان و عبد الحميد عبد المجيد القيسي و عبد عمي حسن الخفاف , الجغرافية االقميمية لمقارات ) اسيا وافريقيا   -1
 . 1412جامعة الموصل , مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر , 

 . 1442محمد مرسي الحريري , جغرافية القارة االفريقية , دار المعرفة الجامعية , االسكندرية ,  -0
 .1442, منشأة المعارف , االسكندرية , 4جودة حسنين جودة . جغرافية افريقيا االقميمية , ط -2
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