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  الفصل الخامس
  مادبافي محافظة  الموارد المائية

 :مقدمة
وهي مرتبطة ارتباطا  ،يف مراكز االستقرار البرشي والعمراين تلعب املياه دورا أساسيا

إىل مصادر تقليدية  ،مبارشا مع إنتاج الغذاء، و تصنف املوارد املائية حسب مصادرها
يتم  ،تتمثل باألودية، واملسيالت، واملياه اجلوفية التي تقسم إىل مياه جوفية متجددة

الينابيع، ومياه جوفية غري متجددة أو تعويضها بواسطة األمطار واجلريان السطحي، و
تتمثل يف مياه  ،قديمة ختزنت يف طبقات األرض عرب ماليني السنني، ومصادر غري تقليدية

البحر املحالة، واملياه املنتجة من حمطات تنقية املياه العادمة، واحلصاد املائي، واملياه املنقولة 
 .)1(من اخلارج بواسطة الناقالت، أو األنابيب

من مساحة األردن يف املنطقة اجلافة، التي ال تزيد معدالت األمطار ) % 88(ع نحو قت
ملم سنويا، وتشكل مساحة األرايض األردنية الواقعة يف املنطقة شبه اجلافة )250(فيها عن 

 ،من مساحة اململكة) % 3.2(نحو  ،ملم سنويا) 400 - 300(والتي تتلقى بني 
) 600(والتي تتلقى أمطارا يزيد معدهلا عن  ،املنطقة شبة الرطبةمتثل مساحة % )0.7(مقابل

 .)2(ملم سنويا 
 ،متثل املناطق شبة الرطبة يف األردن باملرتفعات اجلبلية املمتدة من الشامل إاىل اجلنوب

نظرا لوقوعها يف مسار املنخفضات  ،مع زيادة يف تركزها يف املرتفعات اجلبلية الشاملية

.2012، املياه سلطة/  املياة وزارة)1(
.2001،عامن،الرشوق دار، األردن جغرافية، وآخرون، نايف،الروسان)2(
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كز فوق البحر املتوسط، بينام تقل معدالت سقوط األمطار يف البيئة اجلوية التي تتمر
نظرا الرتفاع درجات احلرارة،  ،مع زيادة يف معدالت التبخر ،الغورية و البادية األردنية

وتم تصنيفه من بني  ،نه يتصف بشح املوارد املائية املتاحةإونظرا للواقع املائي يف األردن ف
 .العامليف ملياه دول األكثر فقرا باالعرش 
ال بد من التنويه إىل وضع املصادر املائية يف  مادبا،قبل تناول املوارد املائية يف حمافظة و

جزء من الوضع املائي يف  مادبان الوضع املائي يف حمافظة أاألردن بشكل عام، خاصة و
تعتمد بشكل رئيس عىل اهلطول املطري  يف األردن مصادر املياهاألردن، علام بأن 

تتشارك األردن يف ، ومن سنة إىل أخرى ،تذبذب من حيث كميته وشدته وتوزيعهاملو
 .)1( من مصادرها املائية مع الدول املجاورة% 40حوايل 

حمطة ضخ، وقد ) 150(و  اً بئر) 350(تتعامل سلطة املياه  يف األردن مع ما يزيد عىل 
كم، وبالنسبة للطبقات احلاملة ) 100(لبعض األماكن أحيانا إىل  تصل مسافات التزويد

 ،م وهذا حيتاج إىل أعباء مالية إضافية)300(فبعضها يقع عىل عمق  ،للمياه اجلوفية
 ،لتفاوت الكبري يف طبوغرافية املناطقا إىل ومتاعب يف عملية حفر و استخراج املياه، إضافة

وأخرى تقع ما دون مستوى البحر،  ،سطح البحرم عن ) 1000(فبعضها يقع عىل ارتفاع 
 .)2(والذي يعد من سلبيات الظروف الطبيعية املؤثرة عىل املوارد املائية يف األردن  

 .اً سطحي اً مائي اً حوض 15يبلغ عدد األحواض املائية السطحية يف األردن 
  

   

                                                           
 .2001الروسان، نايف، وآخرون، جغرافية األردن، دار الرشوق، عامن،   )1(
 .2005، اربد، احلديث الكتب عامل، األردن جغرافية، نعيم، الظاهر  )2(
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 الترصيف املائي لألحواض السطحية يف األردن ) 8(اجلدول رقم 
 )سنة مطرية/3م (الترصيف السطحي  السطحياحلوض 

 166 الريموك

 84 الزرقاء

 58 األودية اجلانبية الشاملية

 58 األودية اجلانبية اجلنويب

 8 وادي األردن

 102 املوجب والوالة

 43 األودية اجلانبية للبحر امليت

 43 احلسا

 41 األزرق

 24 َمحاد

 18 الرسحان

 13 اجلفر

 1 اجلنوبيةالبادية 

 46 وادي عربة الشاميل

 8 وادي عربة اجلنويب

 713 املجموع

 .2012وزارة املياه والري، التقرير السنوي، 
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توزع األحواض السطحية يف األردن      ) 16(الشكل 

 .2012وزارة املياه والري، التقرير السنوي، 

 :السدود يف االردن
سد ،سد وادي شعيب، سد امللك طالل زقالب،سد ، سد وادي العرب، سد الوحدة

سد برقع وعدد من احلفائر ،   سد التنور، سد املوجب سد الوالة،، سد الكفرين،  الكرامة
 .ةالصحراوي
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 األردن يف السدود) 17

 
 .2012وزارة املياه والري، التقرير السنوي، 

، و يبلغ اً جوفي اً مائي اً حوض) 12(  يف األردن  يبلغ عدد األحواض املائية اجلوفية 
م  295احلد اآلمن (سنة /3م م  440=االستخراج الكيل من املياه اجلوفية املتجددة 

17( الشكل

وزارة املياه والري، التقرير السنوي،  
 األحواض املائية اجلوفية 

يبلغ عدد األحواض املائية اجلوفية 
االستخراج الكيل من املياه اجلوفية املتجددة  معدل

 ) سنة/3م
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سنة، أما االستخراج من /3م م 160= االستخراج اجلائر للمياه اجلوفية املتجددةأما 
ومعدل التدفق ، سنة/3م م 70=قبل تنفيذ مرشوع الدييس  ة غري املتجدد وفيةاملياه اجل

 .سنة/3م 60=العائد للمياه اجلوفية
 األحواض املائية اجلوفية يف األردن) 18(الشكل 

 2011سلطة املياه،   
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 حواض اجلوفيةاالستخراج واإلنتاج اآلمن من األ
يف  حواض اجلوفيةاالستخراج واإلنتاج اآلمن من األ معدالت) 9(اجلدول رقم 

 األردن 

احلوض اجلويف
احلد األدنى لإلنتاج 

 اآلمن
)سنة مطرية/3م م(

احلد األقىص لإلنتاج 
 اآلمن

)سنة مطرية/3م م(

 ستخراجاال
سنة /3م م(

)مطرية
303550.436الريموك

283227.169األودية اجلانبية

152027.463وادي األردن

6070149.841الزرقاء-عامن

405080.523البحر امليت

91312.482وادي عربة

71022.25اجلفر

303566.132األزرق

7101.129الرسحان

12160.718احلَامد

238291438.143املجموع

 2011سلطة املياه، : املصدر
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 مادبامصادر املياه يف حمافظة 
وهي التي تشكل  مادبا،تعد األمطار املصدر األسايس للموارد املائية يف حمافظة 

ن إف مادباالسيول والسدود واملياه اجلوفية القريبة من السطح، وحسب مديرية زراعة 
 : هي مادبامصادر املياه يف 

 ).2013( مادبامصادر املياه يف حمافظة ) 10(اجلدول رقم 
العدد مصادر املياه
2 السدود

35 عيون املياه

2 السيول

22 رتوازيةاآلبار اال

 2007سلطة املياه األردنية، : املصدر
 األمطار  - أ

ينطبق واقع احلال بالنسبة للموارد املائية يف األردن بشكل عام عىل مجيع أقاليمه 
من شح يف مواردها املائية، وهي  مادبا، حيث تعاين مادباوحمافظاته،  ومن بينها حمافظة 

 . معتمده اعتامدا رئيسا عىل املصادر املائية التقليدية
رتفاع عن سطح البحر، حيث مادبا بعامل االتتأثر معدالت سقوط األمطار يف 

ملم،وذلك بسبب انخفاضها عن )240(يالحظ أن املعدل السنوي لألمطار يف حمطة الوالة 
م عن مستوى سطح البحر، ) 450(والتي ترتفع  مادبا،فظة باقي املحطات املطرية يف حما

كام . ملم سنويا) 288(م ) 785(الواقعة عىل ارتفاع  مادبابينام بلغ معدل األمطار يف حمطة 
عىل معدالت األمطار السنوية، حيث تقع املنطقة إىل اجلنوب من  ادباأثر املوقع اجلغرايف مل

 . )1(األردن  مسار املنخفضات اجلوية التي تؤثر عىل

 غري ماجستري رسالة ذيبان، لواء يف للغذاء كمصدر النبايت اإلنتاج، احلافظ عبد الرحيم عبد، الرضابعة  )1(
 .2003 األردنية، اجلامعة، منشورة
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ويستمر حتى هناية  ،يبدأ موسم اهلطول املطري يف املحافظة يف هناية شهر ترشين األول
شهر أياربشكل عام، ويتأخر وقت حلول املوسم إىل شهر ترشين الثاين يف بعض 
السنوات، كام ختتلف كميات اهلطول حسب نوع املنخفض اجلوي الذي تتعرض له املنطقة 

والظروف السينوبتيكية  ،وعدد اجلبهات الباردة املرافقة له ه،وعمقة ومساره، ومدة متركز
 .)1(طبقات اجلو العليا السائدة يف 

 – 2010(لألعوام  مادباتوزع كميات األمطار الشهرية بامللم يف حمافظة ) 11(اجلدول رقم 
2013 ()2(. 

 2013 2012 2011 2010 االشهر 
 685.2 449.9 217.2 303.9 كانون ثاين

 200.5 405 246.8 564.3 شباط 
 0 409.3 85 88 ذارآ

 59.5 0 31 0 نيسان 
 22.5 0 29.2 0 يار أ

 0 0 0 0 حزيران 
 0 0 0 0 متوز 
 0 0 0 0 ب آ
 0 0 0 0 يلول أ

 0 0 0 0 ول أترشين 
 64.5 93 0 80.5 ترشين ثاين

 159.3 71.7 127.7 173.7 ولأكانون 

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

2004 
 ).2013(،منشورة غري بيانات، مادبا زراعة مديرية  )2(
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يضا أ، فهناك تباين زماين مادبالتباين املكاين ملعدالت األمطار يف حمافظة ا وعالوة عىل
ومن شهر آلخر، فنالحظ  ،معدالت سقوط األمطار من موسم آلخريتمثل باختالف 

 .)1(تقلب معدالت األمطار عرب سنوات اجلفاف والرطوبة  
 )2()2013 – 2010(للسنوات من  مادبااملعدل الشهري لألمطار يف حمافظة ) 19(الشكل 

 
        التوزيع الشهري و الفصيل حسب حمطات املحافظة للفرتة     ) 12(اجلدول رقم 

)1975 – 2000 ()3( 
 
 

                                                           
 غري ماجستري رسالة ذيبان، لواء يف للغذاء كمصدر النبايت اإلنتاج، احلافظ عبد الرحيم عبد، الرضابعة  )1(

 .2003 األردنية، اجلامعة، منشورة
 ).2013(، منشورة غري بيانات، مادبا زراعة مديرية  )2(
 غري ماجستري رسالة ذيبان، لواء يف للغذاء كمصدر النبايت اإلنتاج، احلافظ عبد الرحيم عبد، الرضابعة  )3(

 .2003 األردنية، اجلامعة، منشورة
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: اجلريان السطحي - ب
من ينابيع وأهنار، إضافة  ،متثل املياه السطحية املياه دائمة اجلريان عىل مدار العام

ويتكون اجلريان . )1(التي جتري فيها املياه يف موسم سقوط األمطار  ،لألودية املوسمية
أكرب من مياه األمطار، بعد وصول  السطحي نتيجة عدم قدرة الرتبة عىل امتصاص كميات

الرتبة إىل مرحلة اإلشباع، حيث تبدأ كمية األمطار التي تزيد عن معدالت الترسب و 
التبخر باجلريان تبعا إلنحدار السطح، إىل أن تصل املياه إىل أحد املجاري املائية فتصبح 

 . )2(جزءا منه
متواضعة  مادباهنا يف حمافظة إف ،وبام أن األمطار هي املسؤولة عن اجلريان السطحي

 ،نجد أودية وأخاديد عميقة ،ألن األمطار متذبذبة، ولكن عىل أرض الواقع ،الكميات
أوجدت تلك الظواهر الطبوغرافية  ،تعرضت فيام مىض لعمليات حت رأيس وجانبي

 هندام، ونجد أن أوديةمتثل منطقة حدية من اجلهة الرشقية حلفرة اال مادباخاصة أن حمافظة 
امتداد للحركات الصدعية  هي باألصل ،ووادي املوجب ،وزرقاء ماعني ،الوالة

هندام، إضافة إىل أن أحواض األودية تتمتع بمساحات واالنكسارية التي شكلت حفرة اال
ذات عمق باجتاه اجلنوب الرشقي بالنسبة لوادي املوجب، وإىل الشامل الرشقي بالنسبة 

 .)3(لوادي الوالة
مع  ،يف املنطقة، وهو معدل مرتفع) سنة/ملم139(ار بمعدل بلغ ن هطول األمطإ

زاد من معدالت احلت الرتاجعي، مما قهقر خطوط تقسيم املياه  ،وجود انحدار شديد

.2005،اربد،احلديث الكتب عامل، األردن جغرافية، نعيم،الظاهر)1(
.1999،عامن. املائية املوارد جغرافيا، حسن، سمورابو)2(
 للناتج املائي والترصيف املورفومرتية للخصائص اجليومورفولوجي الدور، محدي عيل، ابوسليم )3(

 2010، 2 العدد،3 املجلد، اإلجتامعية للعلوم األردنية املجلة، الوالة لوادي الرسويب
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وجعلها تستقطب كميات  ،رشقا، وزاد من مساحة تلك األحواض رشقا وجنوبا و شامال
 .)1(إضافية من األمطار

حسب املرشوع الذي أقيم يف عام  ،تعتمد يف مياهها عىل مصدرين مادباكانت مدينة 
وقد  ،كم) 10(عىل بعد  ،عيون موسى إىل الشامل الغريب من املدينة: ، املصدر األول1938

و  ،لتستوعب الزيادة السكانية ،أجريت عدة توسيعات آنذاك عىل الشبكة املوصلة للمياه
مما أدى إىل تغيري الشبكة  ؛يعات بطرق غري فنيةامتداد رقعة املدينة، وقد متت تلك التوس

 .)2(ستفادة من املرشوع بشكل إنامئي للمدينةوذلك لال ،1968حتت إرشاف مهندسني عام 
 أن إال ،املدينة احتياجات من يوميا املياه من تقريبا ³م) 1000( موسى عيون غطت
 موسى عيون عىل  مقسمة املياة كمية وكانت، املدينة احتياجات تكفي تكن مل هذه الكمية

، ³م) 480( انتاج بمعدل ،اجلنوبية موسى عيون و ،يوميا ³م) 450( إنتاج بمعدل ،الشاملية
 . اتإنش) 6( قطرها املياه لنقل رئيسة انابيب استخدام وتم

 ،يوميا ³م) 1500 -1000( من إنتاج بمعدل، عامن جنوب بآبار متثل: الثاين املصدر أما
 عامن جنوب وبئر، ³م) 800( ينتج كان ،)1( رقم عامن جنوب بئر، املدينة احتياجات لتلبية
) 12( قطرها بأنابيب املدينة اىل مياهها نقل وتم، املتوسط يف ³م) 680( وينتج ،)2( رقم
 .اً إنش

 :وديةاأل
 ،الغرب باجتاه الرشق من خترتقها التي األودية من جمموعة مادبا منطقة يف يوجد
 :ومنها، امليت البحر يف تصب ومجيعها

 
                                                           

 .2005، اربد، األردن جغرافية، نعيم، الظاهر  )1(
 .1972، األزهر جامعة، مادبا مدينة ختطيط إعادة، أمحد سليم، طه  )2(
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 :ماعني زرقاء وادي
 عن م584 ارتفاع عىل الزرقاء عني يف ويبدأ، ماعني قرية جنوب الوادي هذا يقع
 يبلغ، ماعني محامات تسمى املنطقة يف ينابيع جمموعة مع ويلتقي، البحر سطح مستوى
 رشق من يبدأ الذي ،احلبيس وادي الشتاء فصل يف باملياه الوادي غذييو، كم18 طوله
 .اجلنوبية ماعني مرتفعات من املنحدر الرشاح ووادي، حسبان قرية

) 100(، ويرتاوح يف االرتفاع بني ²كم) 272(تصل مساحة حوض وادي زرقاء ماعني 
م حتت سطح البحر، ويبلغ معدل ترصيفه إىل البحر امليت ) 400(إىل  ،م فوق سطح البحر

من املياه  ³مليون م ) 20(كمياه فيضانات، و  ³مليون م) 3(سنويا، منها  ³مليون م) 23(
 .)1(املعدنية دائمة اجلريان من عرشات الينابيع احلارة املحيطة باملنطقة 

 فئات املناسيب يف حوض وادي زرقاء ماعني) 20(الشكل  

 
 1998العقرباوي، : املصدر

                                                           
 .2005، اربد، األردن جغرافية، نعيم، الظاهر  )1(
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 :بادي املوجو
كليا عىل مياه األمطار، وهو  ، يعتمد اعتامدامادبايقع يف املنطقة الفاصلة بني الكرك و

ويبلغ طوله  ،أطول وأكرب روافد البحر امليت بعد هنر األردن، وقد أطلق عليه وادي أرنون
، ويصل معدل ترصيفه للمياه إىل ²كم) 6596(، تصل مساحة حوضه إىل )1( كم ) 80(

الكمية هو ، قبل بناء السد التحوييل عىل جمراه، ونصف هذه ³مليون م) 83(البحر امليت 
من املياه الدائمة اجلريان، فيام نصفها اآلخر من مياه الفيضانات، ومعظم هذه املياه معدنية 

) 25(جيري وادي املوجب ملسافة . )2(تتدفق من الينابيع املوجودة يف املنطقة  ،عالجية حارة
جتاه ب باثم ينعطف نحو الغر لتقائه بوادي السعيدة،، حتى اكم يف اإلجتاه الشاميل الغريب

 . يلتقي بوادي اهليدان ،كم) 3(البحر امليت، وقبل أن يصب يف البحر امليت بنحو 
 نالحظ أن نصيب وادي املوجب حمدود من الروافد واألودية من اجلهة الشاملية،

تتوزع عىل املنحدرات الشديدة  ،إضافة إىل روافد قصريةوتقترص عىل وادي العينات 
و أودية  ،للوادي، بينام يستمد وادي املوجب كميات ترصيفه من أودية هضبة الكرك

كانون (البادية الرشقية، يمتد سقوط األمطار يف حوض وادي املوجب يف أشهر الشتاء 
 ،، يف حني متر أرايض احلوض يف فرتة طويلة من اجلفاف)أول، كانون ثاين، شباط، آذار

 .متتد من نيسان حتى ترشين الثاين

 .وجوارها، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة مؤتة مادباالقعايدة، حممد النويران،   )1(
 .2001، عامن، األردن جغرافية، وآخرون الروسان  )2(
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 ) ³الف م (الترصيف املائي يف حوض وادي املوجب 

  

وذيبان، وكان يطلق عليه وادي الثمد،  مادبايقع شامل قرية ذيبان ويربط بني منطقة 

 )1(صورة فضائية حلوض وادي الوالة  

 
 للناتج املائي والترصيف املورفومرتية للخصائص اجليومورفولوجي

 .2010، 2 العدد،3 املجلد، اإلجتامعية للعلوم

الترصيف املائي يف حوض وادي املوجب ) 14(اجلدول 

 ).2003(الرضابعة : املصدر
 :وادي الوالة

يقع شامل قرية ذيبان ويربط بني منطقة 
 .ويصب يف البحر امليت

صورة فضائية حلوض وادي الوالة  ) 21(الشكل 

                                                           
اجليومورفولوجي الدور، محدي عيل، ابوسليم  )1(

للعلوم األردنية املجلة، الوالة لوادي الرسويب
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: اخلصائص الطبيعية لوادي الوالة
تتمثل اخلصائص لوادي الوالة يف املناخ واجليولوجيا والغطاء النبايت والرتبة، وتؤثر 
هذه اخلصائص يف زيادة كميات األمطار عن معدهلا السنوي وتركزها يف فصل الشتاء يف 

درجات مئوية وهذا بالتايل يزيد من معدالت) 8(ظل انخفاض درجات احلرارة اىل
 .)1(الترصيف املائي وطاقة النهر عىل احلت والنقل  

)2(التكوينات السطحية يف وادي الوالة ) 22(الشكل 

غنيم، عثامن حممد، جيومورفولوجية دلتا زرقاء ماعني، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة األردنية،   )1(
1987. 

 للناتج املائي والترصيف املورفومرتية للخصائص اجليومورفولوجي الدور، محدي عيل، ابوسليم  )2(
 .2010، 2 العدد،3 املجلد، اإلجتامعية للعلوم األردنية املجلة، الوالة لوادي الرسويب
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أما اجليولوجيا فلم تقل تأثريا  عن املناخ، فسيادة العصور اجلريية يف األجزاء العليا من 
ومتيزها بقلة التامسك، تعمل عىل زيادة كمية الرواسب املنقولة إال أن متيز  ،الوادي

من . بسبب زيادة معامل الترسب ،يقلل من فاعلية اجلريان السطحي ،صخورها بالنفاذية
لعمليات اهلبوط  ،ناحية أخرى أدى تعرض الوادي خالل العصور اجليولوجية السابقة

وحتديد خصائصة التضاريسية  رتية سطح احلوض،إىل تشكيل مورفوم ،والرفع التكتوين
 .نحدارية وخصائص الشبكة املائية للواديواال

 .)1(مساحة حوض وادي الوالة
، وتعد املساحة احلوضية الكبرية يف ²كم) 2050(بلغت مساحة احلوض حوايل 

واحلركات  ،واهليدرولوجية ،األردن، وقد ارتبطت بمجموعة من املتغريات املناخية
التي حددت نشاط العمليات النهرية السائدة يف  ،والرتاكيب اجليولوجية ،التكتونية

احلوض، ويظهر الدور اجليومورفولوجي للمساحة احلوضية يف حتديدها حلجم الترصيف 
متداد املساحي وقد ساعد اال التي تتشكل عقب سقوط األمطار، ،املائي للجريانات املائية
التي يتأثر هبا األردن  ،املساحة التي تغطيها املنخفضات اجلوية املاطرة للحوض عىل اتساع

يل زيادة حجم الترصيف املائي للروافد التي تغذي املجرى الرئيس ايف فصل الشتاء، وبالت
قفد تم حتديدةبعد حساب نسبة االستطالة و االستدارة،  ،لوادي الوالة، أما شكل احلوض

وهذا يدل عىل اقرتابه من الشكل ) 0.73(حيث بلغت نسبة االستطالة لوادي الوالة 
 .)2(املستطيل 

                                                           
غنيم، عثامن حممد، جيومورفولوجية دلتا زرقاء ماعني، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة األردنية،   )1(

1987 
 للناتج املائي والترصيف املورفومرتية للخصائص اجليومورفولوجي الدور، محدي عيل، ابوسليم  )2(

 .2010، 2 العدد،3 املجلد، اإلجتامعية للعلوم األردنية املجلة، الوالة لوادي الرسويب
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، مما يدل عىل أن خط تقسيم املياه ال )0.54(فقد بلغت  ،اما نسبة االستدارة للحوض
ظة، وهذا يؤثر بدورة يف طول املجاري بل يسري بتعرجات ملحو ،يسري عىل نحو منتظم

املائية من الرتبة األوىل التي تقع بالقرب من خط تقسيم املياه، ويبتعد شكل احلوض عن 
وبخاصة اجلهه اجلنوبية  ،ألنه يعاين من تشوة يف الشكل اخلارجي ،الشكل البيضوي

  .)1(الغربية للحوض، وهذا يعود اىل صالبة التكوينات البازلتية احلديثة
 اخلصائص الشكلية والتضاريسية حلوض وادي الوالة) 15(اجلدول 

  
 ابوسليم، : املصدر

   

                                                           
 غري ماجستري رسالة ذيبان، لواء يف للغذاء كمصدر النبايت اإلنتاج، احلافظ عبد الرحيم عبد، الرضابعة  )1(

 .2003 األردنية، اجلامعة، منشورة
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 جماري الرتبة األوىل
جمرى بالقرب من خط تقسيم ) 2469(يرتكز معظم جماري الرتبة األوىل البالغ عددها 

، ومتوسط )1.02(كم، ومعدل تعرجها )0.645(احلياه، وقد بلغ متوسط طوهلا حوايل 
درجة، وتعد هذه املجاري األكثر عددا واألقرص طوال، واألقل ) 5.5(انحدارها طوهلا 

ل من دورها يف احلت الرتاجعي باجتاه خط تقسيم املياه، تعرجا بسبب انحدارها، مما يفعّ 
  .)1(وتوفري محولة رسوبية تزيد من حجم الناتج الرسويب للوادي 

 جماري الرتبة الثانية 
) 461(تزداد الطاقة احلثية ملجاري الرتبة الثانية البالغ عددها : جماري الرتبة الثانية

مقارنة مع جماري الرتبة األوىل، لزيادة ترصيفها املائي وقد بلغ معدل طوهلا  ،جمرى
 .درجة) 3.8(، وانحدارها بلغ معدلة )1.07(ومعدل تعرجها ) 1.246(

 جماري الرتبة الثالثة 
بزيادة  ،جمرى) 100(الرتبة الثالثة البالغ عددها  تتميز جماري:  جماري الرتبة الثالثة

مقارنة مع جماري  ،ملحوظة يف كمية ترصيفها املائي، وطاقتها احلتية، وناجتها الرسويب
 ،)1.24(ومعدل تعرجها  ،كم)3.891(الرتبة األوىل والثانية، وقد بلغ معدل طوهلا حوايل 

 .درجة) 2.1(وبانحدار بلغ معدله 
   

                                                           
 للناتج املائي والترصيف املورفومرتية للخصائص اجليومورفولوجي الدور، محدي عيل، ابوسليم  (1) 

 .2010، 2 العدد،3 املجلد، اإلجتامعية للعلوم األردنية املجلة، الوالة لوادي الرسويب
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 بعض اخلصائص املورفومرتية للمجاري النهرية يف وادي الوالة) 16(اجلدول 

 جماري الرتبة الرابعة
جمرى، إال أن معدل طوهلا قد ازداد ) 20(يتناقص عدد جماري الرتبة الرابعة ليبلغ  

، إال أن طاقتها )1.04(كم، وعىل الرغم  من تدين معدل انحدارها البالغ ) 10.5(ليصل 
  . احلثية قد ازدادت، نتيجة لزيادة كمية ترصيفها

جماري الرتبة اخلامسة 
الرشيان الرئيس الذي يغذي الترصيف املائي ملجرى  ،تشكل جماري الرتبة اخلامسة 

وبانحدار بلغ  ،)1.68(كم، ومعدل تعرجها ) 36.82(وادي الوالة، فقد بلغ معدل طوهلا 
وتدل هذه األرقام عىل أن تدين درجة االنحدار يف جماري الرتبة درجة، ) 0.9(معدله 
عىل زيادة معدل تعرجها  يف ظل الزيادة املستمرة  اوزيادة معدل طوهلا، قد ساعد ،اخلامسة

 . يف كمية ترصيفها املائي وناجتها الرسويب
جماري الرتبة السادسة 

كم، ) 43.5(طول جمراه  يمثل املجرى الرئيس يف احلوض الرتبة السادسة، وقد بلغ
، ويزداد حجم الناتج الرسويب )1.6(درجة، وبمعدل تعرج بلغ ) 7.8(ودرجة انحداره 

 .     للمجرى الرئيس بزيادة قدرته عىل ضفافه وتعميق جمراه
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 .)1(طبوغرافية حوض وادي الوالة

  

 الرسويب للناتج املائي والترصيف املورفومرتية للخصائص اجليومورفولوجي
 .2010، 2 العدد،3 املجلد، اإلجتامعية

طبوغرافية حوض وادي الوالة) 23(الشكل 

   

                                                           
اجليومورفولوجي الدور، محدي عيل، ابوسليم )1(

اإلجتامعية للعلوم األردنية املجلة، الوالة لوادي
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 )1(الشبكة املائية لوادي الوالة 

 
الشكل أعاله أن الروافد األولية اختذت نظاما متشعبا من األودية 

امتدت منذ بداية  ،مشكلة النمط الشجري عرب عصور جيولوجية سابقة
العصور اجليولوجية حتى احلقبة األخرية من العرص اجليولوجي الرابع، حيث لعبت 
عمليات الرفع واهلبوط لسطح القرشة األرضية دورا اساسيا يف تشكيل معظم الشبكات 

 الرسويب للناتج املائي والترصيف املورفومرتية للخصائص اجليومورفولوجي
 .2010، 2 العدد،3 املجلد، اإلجتامعية

 للناتج املائي والترصيف املورفومرتية للخصائص اجليومورفولوجي
 .2010، 2 العدد،3 املجلد، اإلجتامعية للعلوم

الشبكة املائية لوادي الوالة ) 24(الشكل 

 
الشكل أعاله أن الروافد األولية اختذت نظاما متشعبا من األودية يالحظ من 

مشكلة النمط الشجري عرب عصور جيولوجية سابقة ،واملنخفضات
العصور اجليولوجية حتى احلقبة األخرية من العرص اجليولوجي الرابع، حيث لعبت 
عمليات الرفع واهلبوط لسطح القرشة األرضية دورا اساسيا يف تشكيل معظم الشبكات 

    )2(املائية احلالية 

                                                           
اجليومورفولوجي الدور، محدي عيل، ابوسليم )1(

اإلجتامعية للعلوم األردنية املجلة، الوالة لوادي
اجليومورفولوجي الدور، محدي عيل، ابوسليم )2(

للعلوم األردنية املجلة، الوالة لوادي الرسويب
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أخرى ن هذه الروافد واألودية الفرعية تصب يف أودية إىل وادي الوالة فإإضافة 
 ،ووادي أبو خرقة ،ووادي القبيبة ،ووادي عمورية ،ووادي املجردة ،وادي مليح ،أمهها

 .)1(ووادي النمر ،ووادي الشقيق ،ووادي ذيبان ،ووادي برزا
ويسري بشكل متعرج إىل اجلهة  ،خيرتق وادي الوالة املنطقة من اجلهة الشاملية الرشقية

 ،وادي الرميل يف حوضه األعىل ،عدة أسامء منها اجلنوبية الغربية، ويطلق عىل هذا الوادي
ومن ثم وادي اهليدان يف حوضه األدنى، حتى يلتقي  ،ثم وادي الوالة يف حوضه األوسط

 . )2(ويصبان معا يف البحر امليت ،بوادي املوجب
 .خصائص الشبكة املائية لوادي الوالة) 17(جدول 

 غري ماجستري رسالة ذيبان، لواء يف للغذاء كمصدر النبايت اإلنتاج، احلافظ عبد الرحيم عبد، الرضابعة  )1(
 .2003 األردنية، اجلامعة، منشورة

 للناتج املائي والترصيف املورفومرتية للخصائص اجليومورفولوجي الدور، محدي عيل، ابوسليم  )2(
 .2010، 2 العدد،3 املجلد، اإلجتامعية للعلوم األردنية املجلة، الوالة لوادي الرسويب
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احلوض (لترصيف املائي يف منطقة الوسط ااخلصائص اهليدرولوجية ملنابع 
 ).2007 – 2006(يف الفرتة 

 

كم جنوب العاصمة عامن، وتبلغ مساحة احلوض 
، وهوسد من اخلرسانة املحولة يف اجلزء األوسط من الركام 

م وسعة )63(، قابلة للتعلية مستقبال ³مليون م) 
، وهيدف املرشوع إىل جتميع مياه فيضانات وادي الوالة 

 : ، الستعامهلا يف األغراض التالية³مليون م

اجليومورفولوجي للخصائص املورفومرتية والترصيف املائي للناتج 
 .2010، 2، العدد 3، املجلد الرسويب لوادي الوالة، املجلة األردنية للعلوم اإلجتامعية

اخلصائص اهليدرولوجية ملنابع ) 18(جدول 
يف الفرتة ) األوسط

 :السدود
 سد الوالة  - أ

كم جنوب العاصمة عامن، وتبلغ مساحة احلوض ) 55(يقع سد الوالة عىل بعد 
، وهوسد من اخلرسانة املحولة يف اجلزء األوسط من الركام ²كم) 1770(الساكب له 

) 9.3(ختزينية م وبسعة ) 52(بارتفاع 
، وهيدف املرشوع إىل جتميع مياه فيضانات وادي الوالة )1(  ³مليون م) 26(ختزينية تصل 

مليون م) 27.5(البالغ معدهلا السنوي حوايل 

                                                           
اجليومورفولوجي للخصائص املورفومرتية والترصيف املائي للناتج ابوسليم، عيل محدي، الدور   )1( 

الرسويب لوادي الوالة، املجلة األردنية للعلوم اإلجتامعية
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 .³مليون م) 5.2(بمعدل  ،املغذية آلبار اهليدانتغذية الطبقة احلاملة للمياه اجلوفية  - 
املسامهة يف رفد مياه جريان األساس لوادي الوالة، وإعادة ري األرايض املحاذية - 

 .فلوادي الوالة أوقات اجلفا
 .)1(توفري مياه الرشب   - 

 سد املوجب - ب
ذيبان متت املبارشة بتنفيذ سد املوجب يف منطقة  اجلرس الذي يصل الطريق بني 

مليون ) 35(مليون دينار، وبسعة ختزينية ) 45(، وبكلفة بلغت )1999- 1-25(والكرك يف 
 :، وتتمثل أهداف املرشوع³م

 .املسامهة يف تأمني الري للمناطق الزراعية، وحتسني نوعية املياه يف وادي املوجب - 
 .تنمية وتطوير املنطقة اقتصاديا واجتامعيا - 
 .سياحيا حتسني موقع وادي األردن - 

 العيون
 ،التي اعتمد عليها السكان يف رشهبم ،عدد من العيون والينابيع مادبايوجد يف منطقة 

 وري مزروعاهتم،  ،وسقي مواشيهم
: ومنها

: ينابيع زرقاء ماعني - 1
، وإىل الرشق من البحر امليت، وتضم جمموعة من مادباتقع إىل اجلنوب الغريب من 

الينابيع املعدنية التي تستخدم لعالج كثري من األمراض العصبية واجللدية، وترتاوح درجة 
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 :مثل ،درجة مئوية، وحتتوي عىل كميات من األمالح املعدنية) 60- 45(حرارهتا بني 
 .)1(هليدروجني  والبوتاسيوم، إضافة إىل كربيتيد ا ،والصوديوم ،الكالسيوم

: عيون موسى - 2
فيها اهتامما كبريا، حيث  مادبا، وقد اهتمت بلدية مادباتقع إىل الشامل الغريب من 

واستغالهلا يف الرشب، وقد  مادبا،م، عىل جر مياهها إىل منطقة 1931عملت منذ عام 
تضمن ، يآنذاك بنرش إعالن باجلريدة الرسمية إلمارة رشق األردن مادباقامت بلدية 
 .م1932لسنة  مادباشرتاك يف مياه تعليامت اال

: عني محارة - 3
. )2(تقع إىل اجلنوب الغريب من قرية ماعني، بالقرب من البحر امليت 

 .مادبامن  الغرب إىل تقع: عيون الذيب - 4
 .مادباغرب من إىل ال تقع: عيون القطار - 5
عليها املزارعون يف ري مزارعهم يف ، ويعتمد مادباتقع جنويب منطقة : عني الوالة - 6

 .الوالة
 .تقع شامل غرب ماعني: عني محاد - 7
 .تقع يف وادي عجريمان: عني عجريمان - 8
، وتنتهي مياهها إىل البحر مادباشاميل غريب  ،تقع يف وادي العظيمي: عني اهلري - 9

 . امليت
 .تقع غريب ماعني، يف وادي املنشلة: عني املنية - 10

 للناتج املائي والترصيف املورفومرتية للخصائص اجليومورفولوجي الدور، محدي عيل، ابوسليم  )1(
 .اإلجتامعية للعلوم األردنية املجلة، الوالة لوادي الرسويب
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تقع غريب ماعني، يف وادي الدردور، وتنتهي مياهها إىل البحر : الدردورعني  - 11
 .امليت

 .مادباتقع يف وادي املحريص، الواقع غريب : عني غزال - 12
، وتنتهي مياهها يف وادي الظيمي، الذي يصب مادباتقع شاميل غريب : عني جدي - 13

 .  يف البحر امليت
، وتنتهي مياهها يف وادي الظيمي، الذي مادباتقع شاميل غريب : عني الكنيسة - 14

 .)1(يصب يف البحر امليت  
 : املياه اجلوفية

 : ومها مادبايوجد نظامان لتزويد اخلزان اجلويف باملياه  يف حمافظة 
ويعترب هذا النظام املصدر الرئيس لتزويد اخلزان : مادبا -نظام تزويد منطقة عامن - 1

املناطق اجلبلية واملرتفعات الشاملية الغربية من اجلويف، حيث يشمل هذا النظام 
سنة، واملياه اجلوفية / ملم) 500- 300(منطقة الدراسة، والتي يبلغ معدل أمطارها 

 . تسلك طريقها إىل منطقة اجليزة، ثم تأخذ مسارا جنوبيا غربيا حتى منطقة اهليدان
عف من النظام األول، حركة املياه اجلوفية هنا أض :ذيبان - نظام تزويد منطقة لب - 2

حركة املياه اجلوفية تتأثر بصدع سواقة، ويرتاوح معدل األمطار يف هذه  إن حيث
 ، A7ن املياه املتدفقة من طبقة إسنويا، ونتيجة لذلك ف/ملم ) 300- 200(املنطقة 

B2، و املينا  ،ونبع زرقاء ماعني ،ممثلة بنبع اهليدان ،عىل شكل ينابيع متفرقة
والقطار وغريها، والنزازات التي تنترش يف وادي الوالة، واهليدان، وزرقاء ماعني، 

وخاصة يف الوالة واملوجب  ،تشكل معظم اجلريان األسايس للمجاري املائيةحيث 

                                                           
الرضابعة، عبد الرحيم عبد احلافظ، اإلنتاج النبايت كمصدر للغذاء يف لواء ذيبان، رسالة ماجستري غري   )1(

 .2003منشورة، اجلامعة األردنية، 
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نظام ترصيف  مادبايسود يف حمافظة . وزرقاء ماعني وعيون الذيب وعيون موسى
ستثناء هنر زرقاء ن أقنية غري دائمة اجلريان باون ممائي ذو نمط الشجريي، ويتك

 .ماعني، وتبلغ كميات املياه يف األودية املختلفة مقدرة بماليني األمتار املكعبة سنويا
يف احلوض األسفل لوادي  ،)1990(من قبل سلطة املياه يف عام  اً بئر) 16(لقد تم حفر 

لتزويد السكان بحاجتهم  مادبااهليدان،  للضخ إىل التجمعات السكنية يف كل من عامن و
مليون مرت مكعب من ) 10.5(لرشب واالستعامالت املنزلية والصناعية، بمعدل امن مياه 

 .)¹(املياه سنويا 
 ²)³الف م(كميات ضخ املياه من آبار اهليدان ) 19(جدول 

كميات الضخ إىل عامن  السنة
 مادباو

كميات الضخ إىل املزارعني يف جمرى 
 الوادي

199410973 - 
199510938 - 
1996110800 - 
199710731605

199810946554

199910463524

200010351495

20019392474

20029379438

10441515 املعدل

 )2002- 1994( سلطة املياه، تقارير سنوية: املصدر
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 :الربك واآلبار
خوفا من اجلفاف، الذي  ،كثريا بالربك واآلبار، من أجل مجع املياه مادبااهتم سكان 

مما جعل السكان  ،يستمر احيانا لعدة سنوات يف املنطقة، وبسبب تذبذب سقوط األمطار
 .يعتمدون عىل الربك واآلبار

كانوا يعملون عىل ترميم اآلبار وصيانتها  ،ن السكان البعيدين عن العيونإ
 :مادباعامهلم املنزلية، ومن الربك املشهورة يف منطقة أالستخدامها يف الرشب، و

 .تقع يف قرية ماعني: بركة ماعني - 
 .مادباتقع يف شامل رشق : بركة حنينا - 
 .مادباجنوب غريب : مادبابركة  - 
 .مادباتقع يف خربة التيم، جنويب : بركة خربة التيم - 

من اآلبار،  مادبا، فال ختلو قرية يف حمافظة مادبافقد وجدت بأعداد كبرية يف  ،أما اآلبار
وبعضها يعود إىل حقب تارخيية خمتلفة، وقد حفرت لتجميع مياه األمطار، واعتمد عليها 

بئرا يف ) 377( مادبادد اآلبار يف منطقة السكان يف رشهبم وسقاية مواشيهم، وقد بلغ ع
 : عىل النحو اآليت مادبا، وكانت منترشة يف منطقة )1946 -1893(الفرتة املمتدة من 
 ).1946 - 1893(يف الفرتة من مادباها يف يععدد اآلبار وتوز) 20(جدول 

عدد اآلبار املنطقة
19 حنينا

 73 كفري الوخيان
 58 املصلوبية
134 مادبا

79 جرينة

14 نتل

 2005القعايدة، : املصدر
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يغلب عىل استغالل احلوض األوسط للقطاع اخلاص ألغراض الزراعة، حيث يوجد 
وهي غري خاضعة للرقابة، أما القطاع العام  ،غل بعضها منذ مطلع الثامنيناتستَ يُ عرشة آبار 

) 90(ستغل بمعدل ضخ تقع ضمن حمطة الوالة، حيث تفيقترص االستغالل املائي عىل بئر 
 .)1(ألف مرت مكعب سنويا 

وهي  ،)1999(ونتيجة لزيادة كميات الضخ فقد توقفت أربعة آبار عن ضخ املياه منذ 
، بينام استمرت ثامنية آبار تعمل عىل تزويد اخلط الناقل للمياه إىل )1،3،4،8العميق (آبار 

وقد تم ختصيص اآلبار ، )15،16،5،6،7،9،12،13 ²العميق(وهي آبار ، مدينة عامن
،بسبب )1997(لري مزروعاهتم منذ عام  ،لتزويد املزارعني يف منطقة اهليدان باملياه) 2،10(

النقص الذي طرأ عىل كميات ترصيف األساس لوادي الوالة،مما ساعد عىل صمود مزارع 
الزيتون والعنب و الصرب، واستمرار بعض املزارعني بزراعة اخلرضوات يف مساحات 

 . )2(دة عىل جانبي وادي اهليدان  حمدو
 مادبااملوازنة املائية يف  حمافظة 

النتج الكامن من جهة والتساقط من جهة/ يعرب عن العالقة القائمة بني التبخر 
لعل من أبرزها السعة  ،خرى بام يسمى املوازنة املائية، وهذا يتوقف عىل عدة أمورأ

فالرتبة الرملية تعترب ذات . عىل قوائم الرتبة ونسجهاللرتبة التي تعتمد بدورها  )3(احلقلية
وبالتايل  ،ىل سعتها احلقلية برسعة وتفقدها برسعةإأي أهنا تصل  ؛سعة حقلية منخفضة

 .فإن جذور النباتات متتد ألعامق بعيدة للحصول عىل الرطوبة املتاحة يف الرتبة

 للناتج ياملائ والترصيف املورفومرتية للخصائص اجليومورفولوجي الدور، محدي عيل، أبوسليم  )1(
 .اإلجتامعية للعلوم األردنية املجلة، الوالة لوادي الرسويب
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 .إضافية، وجيري الفائض عن حاجاهتا عىل شكل جريان سطحي
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وبالتايل فإهنا حتتاج  ،ية مرتفعةفإن سعتها احلقل ،أما الرتبة الطينية ذات القوام الناعم
 .ىل كميات كبرية من املياه حتى تصل إىل سعتها احلقليةإ

يظهر العجز املائي مع بداية شهر آذار، ويستمر حتى هناية شهر ترشين الثاين بسبب 
وتبلغ أعىل قيمة للعجز املائي . النتح الكامن عن التساقط خالل هذه الفرتة/ زيادة التبخر 
 ).ملم 16(قل أشهر السنة عجزًا مائيًا بينام يعترب شهر آذار أ )ملم 117(متوز خالل شهر 

 :العالقة بني املوازنة املائية واالنتاج الزراعي
تعد رطوبة الرتبة من املؤرشات اهلامة عىل نجاح الزراعة يف أي مكان عىل سطح 

ياه الالزمة لري حتديد كمية امل ،ويمكن من خالل الرطوبة املختزنة يف الرتبة ،األرض
خرى، أاملزروعات حسب املكان والزمان املناسبني من جهة، ونوع املحاصيل من جهة 

 : ويمكن تقسيم املحاصيل الزراعية حسب حاجتها للمياه اىل قسمني رئيسيني مها
ن الزراعة الشتوية تنجح خالل إ :التوازن املائي خالل موسم املحاصيل الشتوية – 1

املحاصيل الزراعية  كونوت ،)انون أول، كانون ثاين، شباطك(أشهر فصل الشتاء 
أي أن نجاح الزراعة الشتوية . بحاجة ماسة ملياه الري ةشهر الثالثبعد هذه األ

، وحتتاج )كانون أول، كانون ثاين، شباط( ،يتم خالل ثالثة أشهر فقط ،البعلية
شهر آذار أيف ) ملم 73(و  ،)ملم 42(و  ،)ملم 16(املزروعات للمياه بمقدار 
 .ونيسان وأيار عىل التوايل

حتتاج املحاصيل الزراعية  :التوازن املائي خالل موسم املحاصيل الصيفية – 2
الصيفية التي تبدأ من شهر أيار حتى شهر ترشين ثاين ملياه الري، وتشتد هذه 

املعدل  إذ يبلغ ؛الذي يعترب أكثر شهور السنة عجزا مائياً  ،احلاجة خالل شهر متوز
، بينام تقل احلاجة ملياه الري يف شهر أيار )ملم 117(الشهري للعجز املائي حوايل 

 .)1() ملم 73(حيث يبلغ العجز املائي حوايل 
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