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  الفصل األول
  الموقع و المساحة والسكان

 :املوقع واملساحة
ْ 16 - ْ  31 ْ 39ْ 32(جنوب رشقي بالد الشام ، بني درجتي عرض  مادباتقع حمافظة 

يف اجلزء اجلنويب من  .)1( رشقا) 35ْ 51 5ْ3ْ - 48ْْ 39 35(شامال، وبني خطي طول ) 31ْْْ  42
هضاب البلقاء، التي متتد إىل الرشق من وادي األردن، وهي بذلك تقع ضمن أقليم البحر 

من الشامل  املحافظةحيد  كم عن العاصمة عامن،) 33( مادبااملتوسط، و تبعد حمافظة 
العاصمة عامن ، من اجلنوب حمافطة الكرك ، من الرشق لواء اجليزة ومن الغرب البحر 

احلدود اجلغرافية ملحافظة  مادبا،دت وزارة الزراعة ممثلة بمديرية زراعة ، وقد حدامليت
  ، من الرشق)وادي املوجب(، من اجلنوب )املشقر(من الشامل : كاآليت مادبا

أكسبها هذا املوقع أمهية. )2() الزارة والبحر امليت(، و من الغرب )حدب حوارة(
 األردنية اهلضبة من جزءا مادبا حمافظة ، وتشغل)3(اسرتاتيجية و حضارية عىل مر العصور 

 .غربا األردن وادي و ارشق احلجازي احلديدي اخلط بني الواقعة

و األردن، رسالة  مادباالعجالني، جرب مفيض، األنامط املكانية لتوزيع السكان يف مدن الرصيفة و )1(
 .2004ماجستري غري منشورة، اجلامعة األردنية، 

 .2013، تقارير غري منشورة، مادباوزارة الزراعة، مديرية زراعة   )2(
 .2004مؤته، جامعة، غريمنشورة ماجستري رسالة، 1946-1893 وجوارها مادبا، نويران حممد، القعايدة  )3(
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 .مادباموقع حمافظة خريطة ) 1(الشكل 

 2012وزارة الشؤون البلدية، : املصدر
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حمافظة عىل نفس املوضع الذي كانت تشغلة املدينة يف العصور  مادبابقيت مدينة 
، وتدل اآلثار املتبقية )1(القديمة، واملتمثل بمنطقة سهلية زراعية خصبة فوق ربوة طبيعية 

واحلفريات األثرية عىل تعاقب العديد من احلضارات عىل أرض املحافظة منذ احلضارة 
وحتى العصور اإلسالمية، وهذا يدل  ،ثم الرومانية والبيزنطية ،مرورا بالنبطية ،املؤابية

وعىل مرونتها وتكيفها مع التغريات والتطورات االقتصادية  مادبا،ع حمافظة قعىل أمهية مو
لتكنولوجية التي عصفت هبا، وهي من أغنى مناطق اململكة بإنتاجها واالجتامعية وا

 . وتتميز بمرور اخلط السلطاين هبا ،وخرياهتا
، وقد كانت املباين مقامة عىل ²كم) 28(م حوايل  1961عام  مادبابلغت مساحة منطقة 
 مادبا، ثم اتسعت مساحة مادبامن مساحة %)  85(التي متثل  ،حساب األرايض الزراعية

حتى وصلت   مادبا، وامتدت مساحة منطقة )م 1981(عام  ²كم) 72(حتى اصبحت 
، وقد متيز التوسع العمراين بامتداده نحو )م 1991(يف عام  ²كم) 111(مساحتها إىل 

 .)2(اجلهات الرشقية و اجلنوبية الغربية و الشاملية 
وهي هبذا تشكل  )3( دونامً ) 935015(متثل  ،)²كم  940(حاليا ب  مادباتقدر مساحة 

 .)4(من املساحة اإلمجالية للملكة األردنية اهلاشمية %)  1.06(ما نسبته 

 األردنية، اجلامعة، منشورة غري ماجستري رسالة، مادبا ملدينة الداخيل الرتكيب، حممد سامي، الليمون  )1(
2004

.1996،األردنية اجلامعة، منشورة غري ماجستري رسالة، مادبا حمافظة يف التصحر، وضاح،احلدادين)2(
 .2013، منشورة غري تقارير، مادبا زراعة مديرية،الزراعةوزارة)3(
استعامالت األرايض يف حمافظة السنيان،)4( ، االستشعار) 2005-1989(خالل الفرتة  مادباجمد باستخدام

ب املعلومات اجلغرافية ، رعن ونظم  .2009اجلامعة األردنية ،  ،الة ماجستريسعد
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: ين حسب التقسيامت اإلدارية يف األردن ومهاءإىل لوا مادباتقسم حمافظة 
، قضاء جرينة ، قضاء ماعني،  مادبايضم أربعة أقضية هي ؛ قضاء : مادبالواء قصبة 
 .قضاء الفيصلية
 لب(يضم ثالثة أقضية هي ؛ قضاء ذيبان ، قضاء العريض ، قضاء : لواء ذيبان

 .)ومليح
 مادباالتقسيم اإلداري ملحافظة ) 2(الشكل 

 2009السنيان، : املصدر
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 م 2004، ادبامرئية فضائية مل) 3(الشكل 

 2009السنيان،: املصدر
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 القضاء ومساحته ) 1(اجلدول 
²كم/ املساحة  القضاء

145.43 مادباقضاء 

18.15 قضاء جرينة

68.98قضاء الفيصلية

176.93قضاء ماعني

158.35 قضاء ذيبان

261.95 قضاء العريض

110.21 قضاء لب ومليح

940املجموع

 2012دائرة اإلحصاءات العامة، الكتاب اإلحصائي السنوي األردين، : املصدر
 :السكان

عن وزن املدينة  اً املقاييس اهلامة التي تعطي انطباع يعد حجم السكان يف املدن من
وقوهتا وتطورها، وذلك ألنه يؤثر ويتأثر بجميع األنشطة البرشية، حيث أن حجم 
السكان يساعد عىل توفري القوى البرشية الالزمة للعمل يف قطاعات اإلنتاج كافة، 

لكبري بوجود كالزراعة والصناعة والتجارة واخلدمات، كام يسمح حجم السكان ا
ام يدعم وجود األسواق املتميزين يف كافة املجاالت العلمية واألدبية والفنية والرياضية، ك

وخيلق  ،ستهالك، و يعد أحيانا حجم الدولة عائقا أمام تقدم بعض املدنالواسعة لال
كانت هذه املدن تعاين من البطالة و الفقر، مثل صعوبة توفري  ذاخاصة إ ،مشكالت متنوعة

وفرص العمل لسكاهنا، وتدين دخل الفرد، وانخفاض مستوى املعيشة، ونقص  ،غذاءال
 .)1(اخلدمات الصحية و االجتامعية والتعليمية، وعدم توفر السكن املناسب  

معة ابو رضوان، ماجد أمحد، التباين املكاين للتنمية  يف حمافظة جرش، أطروحة دكتوراة غري منشورة، اجلا  )1(
 .2007األردنية، 
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بشكل ملحوظ، منذ الستينات من القرن املايض، وقد  مادباازداد عدد سكان حمافظة 
تركز معظم السكان يف األجزاء الوسطى من املحافظة، ومما يدل عىل ذلك تزايد املراكز 

م، وقد تركز السكان ) 1979(قرية عام ) 45(، إىل )م 1961(قرية عام ) 30(العمرانية من 
جرات إىل اهل امل و اجلنوب، إضافةحول األرايض الزراعية والطرق الرئيسة التي تربط الش

 .)1(مادبا، والتي أدت إىل زيادة كبرية يف عدد سكان حمافظة 1967السكانية يف عام 
، حيث )1991 – 1971(فكانت من  مادبا،أما الفرتة الثانية التي تزايد فيها عدد سكان 

الزيادة عودة قرية، وكان سبب هذه ) 56( مادبا،وصلت أعداد القرى التابعة ملحافظة 
عىل أثر حرب اخلليج، وكان التوسع العمراين عىل  ،املغرتبني من دول اخلليج العريب

ومليح، واألرايض الرعوية يف ماعني، و  ،والفيصلية مادبا،يف  ،حساب األرايض املطرية
قرى بني محيدة، وباقي مناطق املحافظة، مما أدى إىل فقدان مساحات واسعة من األرايض 

حتى  ،متمثلة يف عدد القرى ،و الرعوية، واستمرت الزيادة السكانية يف املحافظة الزراعية
م، مما أدى إىل زيادة الضغط عىل النظام البيئي، وعجز  1994قرية عام ) 63(وصلت إىل 

 .)2(النظام عن تلبية الطلب املتصاعد عىل العنارص البيئية كاملياه والرتبة 
ادة الطبيعية يف املحافظة، وقد وصل عدد سكان زيادة معدالت الزي ذلك إىل يضاف

  ، وقد مثل سكان احلرض يف املحافظة )2012(يف هناية عام ) نسمة 159700(املحافظة إىل 
 .)3(نسمة  )45700(و سكان الريف  ،نسمة) 114000(

، مل يؤثر يف الرتكيب النوعي لسكان املحافظة، مادباإن النمو السكاين الكبري يف حمافظة 
 %). 48(ونسبة اإلناث  ،%) 52(بقي يسري بمستوى ثابت، حيث بلغت نسبة الذكور إذ 

 .حسب اجلنس)2012 – 1994(من  مادباتزايد عدد سكان حمافظة ) 2(اجلدول 
 .1996، األردنية اجلامعة، منشورة غري ماجستري رسالة، مادبا حمافظة يف التصحر، وضاح، احلدادين  )1( 
 .1996، اجلامعة األردنية، غري منشورة ، رسالة ماجستريمادباحلدادين، وضاح، التصحر يف حمافظة ا   )2(
 .2012، السنوي اإلحصائي الكتاب، العامة اإلحصاءات دائرة  )3(
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 املجموع إناث ذكور العام
199454.900 52.310 107.210 
199861.300 58.400 119.700 
200063.100 58.700 121.700 
200266.200 61.200 127.400 
200469.550 65.450 135.000 
200672.100 67.900 140.000 
200875.000 71.000 146.300 
201078.700 74.200 152.900 
201282.300 77.400 159.700 

 2012دائرة اإلحصاءات العامة، 




