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  الفصل السادس
  مادبافي محافظة  الغطاء النباتي

مقدمة 
يعترب الغطاء النبايت الطبيعي من أشجار وشجريات وأعشاب، من األنظمة البيئية 

 ،ملا هلا من تأثري عىل سطح األرض ؛املوجودة عىل سطح األرض، وتعترب ذات أمهية كبرية
من حيث تأثريها عىل الظروف املناخية، كزيادة معدالت الرطوبة، واعتدال درجات 

بة من خالل محاية الرتبة  من إضافة إىل تأثريها عىل الرت احلرارة، والتأثري عىل رسعة الرياح،
 .واد العضوية التي تعمل عىل زيادة خصوبتهاوتزويدها باملنجراف، اال

ان للغطاء النبايت الطبيعي، أمهية اقتصادية ال يمكن جتاهلها، فهي تشكل البيئة 
الرعوية للحيوانات، وتستغل من خالل القطع والتحطيب ألغراض منزلية وجتارية، 

ية مناسبة ، خاصة لسكان املناطق إضافة إىل دور الغطاء النبايت الطبيعي يف توفري بيئة سياح
 .احلرضية الذين يعانون من االزدحام، ومشاكل التلوث والضوضاء

هيتم األردن بشكل كبري وواضح بالثروة احلرجية الطبيعية، واالصطناعية، واملراعي، 
منذ زمن طويل، حيث تم حتريج مساحات واسعة من األرايض احلكومية القابلة 

، من أجل )احلراج(القوانني ذات العالقة باحلراج، مثل قانون للتحريج، كام تم ترشيع 
 .)1(رشعية عليهالمحاية الغطاء النبايت الطبيعي يف األردن، والتغلب عىل االعتداءات غري 

.2002،عامن) العريب الوطن عىل وتطبيقات سسأ( ،وتنميتها املوارد، حسن،صالح)1(
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دونم، موزعة عىل لفأ) 1،320،000(تبلغ مساحة األرايض احلرجية املسجلة 
) 470(واحلراج االصطناعي بواقع لف دونم، أ) 400(مساحات احلراج الطبيعي بواقع 

لف دونم، إضافة إىل جوانب أ )300( لف دونم، أما األرايض املطورة للمراعي مساحتهاأ
وتعترب منطقة املرتفعات اجلبلية املنطقة الرئيسة ، كم) 2200(الطرق املشجرة بطول 

 النبايتالغطاء  فأن  مادبا،للغابات الطبيعية واالصطناعية يف األردن، أما بالنسبة ملحافظة 
ومعدالت  ،التغريات البيئية املتمثلة يف كل من الذبذبة الزمانية واملكانية سيعك الطبيعي

وطبوغرافية السطح، إضافة اىل األنشطة البرشية  ،وخصائص الرواسب ،احلرارة والتبخر
إزالة  سهمت يفأالتي  ،املتبعة املتمثلة بالرعي اجلائر والتوسع العمراين واحلراثة اخلاطئة

جزء من األفق العلوي، حيث أزيلت الطبقة السطحية من الرتبة وكونت أسطحا عارية 
 .من النبات

 مادبامشاريع مديرية احلراج يف حمافظة 
من املناطق التي تنخفض فيها نسبة الغابات الطبيعية، ولكن  مادباتعترب حمافظة 

دونم يف ) 300(، و مادبادونم يف ) 400(عملت عىل حتريج  ،الزراعة ممثلة بمديرية احلراج
  يف عام  ،وذيبان وسد املوجب مادباذيبان، إضافة إىل حتريج الطريق الواصل بني 

، كام تم حتريج املناطق اخلالية املتمثلة بجوانب السدود، حيث تم حتريج ما )2010(
) 2014(حسب خطة عام  و، )2013(دونم عىل جوانب  سد الوالة عام ) 200(مساحته 

دونم عىل جوانب سد ) 400(نه سيتم حتريج ما مساحته إالتي أعدهتا مديرية احلراج ف
تم زراعتها يف سنوات سابقة، كام ستقوم مديرية احلراج  دونامً ) 950(وإدامة  ،الوالة

دونم تم زراعتها عىل جوانب سد املوجب الشاميل يف السنوات ) 800(بالعمل عىل إدامة 
، بأشجار الرسو العامودي، و مادبا، وتتمثل  الغابات االصطناعية يف حمافظة ةالسابق

 . الرسو األفقي، و الرسو الفيض، واألكاسيا، واللزاب
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أما بالنسبة للمراعي الطبيعية فقد اعتربت وزارة الزراعة األردنية حسب قانون 
هي  لم سنويا،م) 200(الزراعة، أن األرايض التي يقل فيها معدل سقوط األمطار عن 

من أمهها  مادبا،طبيعية، وقد قامت مديرية احلراج بعدة مشاريع للمراعي يف حمافظة  مراعٍ 
دونم، مقسمة إىل أربع قطع، تضم ) 22000(بمساحة تقدر ب  ،مرشوع مراعي الفيصلية

 . نباتات طبيعية مثل القطف، و احلميض، والروثة
:مادبا حمافظة يف دةاملوجو  الطبيعي النبايت الغطاء نطاقات أهم
 :الشيح جمتمع
 مساحة تغطي حيث ،منجرفة أتربة فوق الصعبة الطبوغرافية ذات املناطق يف توجد

 املناطق هلذه كامنة طاقة املجتمع هذا داخل املحمية املناطق أظهرت وقد ،اً هكتار 4155
ىل مخس إيقسم جمتمع الشيح . احلاد الرتبة وانجراف اجلائر، الرعي من املحمية غري خاصة

 : جمموعات فرعية هي
من املساحة الكلية، ويتواجد فوق أتربة .%  8 حتت جمتمع الشيح، يغطي ما نسبته، - 1

نحدار، ونتيجة للرعي اجلائر يف هذه قوام سلتي وطيني ورميل شديدة اال ذات
 .املنطقة ظهرت أنواع غري مستساغة مثل العطعاط ، وأبو ركبه

من املساحة الكلية، يتواجد فوق أتربه رقيقة % 1.8جمتمع الرصة، يغطي ما نسبته  - 2
 . )1(% 15ذات قوام سلتي وطيني ورميل، انحدارها يزيد عن 

من سطح الرتبة من املناطق املعرضة للرعي احلر، وتتواجد % 30تغطي النباتات 
ىل األنواع غري املستساغة احلوليات مثل الشيح، وحشيشة البستان، والعكوب، باإلضافة إ

 . الناجتة عن الرعي اجلائر مثل الرشش و النباتات الشوكية

 1996، األردنية اجلامعة، ماجستري رسالة، مادبا حمافظة يف التصحر، وضاح، احلدادين  )1(
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من املساحة الكلية، ويتواجد يف مناطق تتلقى % 1،3جمتمع البالن، يغطي ما نسبته  - 3
سم، ) 80- 40(ملم يف السنة، عىل أتربه متحجرة يرتاوح عمقها ما بني  250

ت احلولية مثل الشيح اوهي مرعية بدرجة متوسطة وتضم النبات ،ومنحدرة جدا
الربي الفرين، ونتيجة للرعي اجلائر ظهرت نباتات غري مستساغة مثل الشربق و 

 . احلرمل
من املساحة الكلية،يتواجد يف املنطقة التي % 3،9جمتمع اجلعدة، يغطي ما نسبته  - 4

العميقة بقوام سلتي وطيني  ذات الرتبة ،ملم200تتلقى أمطارا سنوية بمعدل 
ويوجد  ،هذا املجتمع مرعي بشكل جائر. ورميل عىل سفوح شديدة اإلنحدار

وظهرت أيضا أنواع غري  ،أنواع نباتية مستساغة مثل الشيح و حشيشة املبارك
 .مستساغة من النباتات مثل العطعاط والرشش

والقوام الطيني و  ،يقةجمتمع الغيصالن، يتواجد هذا املجتمع يف ذات الرتبة العم - 5
رعية املالنباتات وهو منن ملم يف السنة، 200الرميل، ويف مناطق تصل أمطارها إىل 

 . )1(بشكل جائر جدا يف املناطق غري املحمية 
 :النجيلة - 

يغطي األرايض املنخفضة اجلافة و املستوية نسبيا، والنباتات يف هذا املجتمع مرعية  
بشكل جائر، وأفضل وقت للرعي يف هذه املناطق هو اخلريف و الشتاء، ويقسم هذا 

 : جمتمعات ةثالثاملجتمع إىل 
- 150(نترش يف املناطق املحمية التي تتلقى أمطارا بمعدل ت :العائلة النجيلية -1  

وتتوفر فيها أنواع من النباتات غري  ،%15نحدارها عن املم سنويا، ويزيد ) 200
 . ومن أشهرها احلرمل و الشربق ،كنتيجة للرعي اجلائر ،املستساغة

.1996،األردنيةاجلامعة، ماجستري رسالة، مادبا حمافظة يف التصحر، وضاح،احلدادين)1(
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ملم، فيها الرتبة 200توجد يف املناطق التي تتلقى أمطارا تبلغ : العائلة الزنبقية - 2
، أهم أنواع النباتات %15زيد عن نحدار تنجراف، ودرجة االالعميقة شديدة اال

 . غري املستساغة التي ظهرت فيها كنتيجة للرعي اجلائر هو الشربق
الرتبة فيها  ملم سنويا،) 200(توجد يف املناطق التي تتلقى أمطارا تبلغ : العطعاط - 3

،الغطاء النبايت مرعي %15نحدار تزيد عن نجراف، ودرجة االعميقة وشديدة اال
بشكل جائر، أهم أنواع النباتات غري املستساغة التي ظهرت فيها كنتيجة للرعي 

 . اجلائر هو العطعاط والشربق
: الرتم - 

ملم، ) 250-200(يغطي هذا املجتمع األرايض التي تتلقى أمطارا بمعدل سنوي من 
، يوجد فيها نباتات %15نجراف، يزيد انحدارها عن الرتبة فيها عميقة وشديدة اال

مستساغة مثل احلوليات واملعمرات، كام توجد أنواع غري مستساغة نتيجة للرعي اجلائر 
 . مثل الرشس و العطعاط، أفضل أوقات الرعي هو الربيع و اخلريف

 :الغيصالن –الوسبا  –البالن  - 
ملم سنويا، 250سم، تتلقى أمطارا بمعدل ) 80- 40(عمق الرتبة يف هذا املجتمع ما بني 

 ،، نسبة تواجد احلوليات قليل)%15(نحدار عن نجراف متوسطة وتزيد درجة االحالة اال
الشربق و العطعاط، أفضل األوقات للرعي يف  ،وأهم األنواع من النباتات غري املستساغة

 .والربيع و اخلريف للوسبا و الغيصالن ،هذه املنطقة هو الصيف للبالن
 :العائلة النجيلية - 
ملم سنويا، يرتاوح عمق الرتبة يف 200لقى منطقة هذا املجتمع أمطارا بمعدل تت

، تتواجد احلوليات )%15(نحدار عن سم بني الصخور، ويزيد اال) 80-40(املنطقة من 
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ظهرت األنواع غري املستساغة الوسبا والبالن، أفضل وقت  ،بكثافة، نتيجة للرعي اجلائر
 : للرعي يف هذه املنطقة فصل الصيف، يضم جمتمع العائلة النجيلية األقسام الآلتية

جمتمع اجلعدة و القتاد، النباتات املستساغة يف هذا املجتمع مرعية بشكل جائر،  -1 
 .وأفضل وقت للرعي هو الربيع و اخلريف

نجراف ونباتاهتا مرعية بشكل ويخ و الغيصالن، الرتبة هنا معرضة لالجمتمع اخل - 2
 جائر 

جمتمع الرصة،النباتات املستساغة يف هذا املجتمع مرعية بشكل جائر، أفضل - 3
 .  أوقات للرعي يف فصل الربيع و الصيف

) 1978(عام  مادباالنباتات الرعوية السائدة يف ) 21(اجلدول 
هكتار/  املساحة النبات الرعوي

 4155 الشيح
 1471 الرتم
 473 البالن
 207 النجيلة

 980 اجلعدة والقتاد
 2160 خويخ وغيصالن

 798 الوسبة
579 الرص

 8943 النباتات املعمرة
 19579 املجموع

 .1978تقرير مديرية احلراج و إدارة املراعي، : املصدر
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 )290(لف دونم، منها أ )510413( مادبابلغت مساحة املراعي يف ) 1992(ويف عام 
، وتنترش يف األجزاء اجلنوبية الغربية من مادبالف دونم، يف أ )220(لف دونم يف ذيبان، و أ

 . )1(املحافظة 
إال أن هذه املساحات من املراعي قد أخذت بالرتاجع، وقد أدى الرعي اجلائر إىل 

عدة عوامل سامهت يف تراجع  ، كام أن هناكمادباضغف الغطاء النبايت الرعوي يف مراعي 
 : إضافة للرعي اجلائر، وهي مادبااملساحات الرعوية يف حمافظة 

ف هكتار، يف منطقة ماعني، واملوجب، آال) 10(نشاء املحميات والتي امتدت عىل إ - 
 .من املراعي اً والتي كانت تعد جزء

الرعي فيها  زراعة األرايض اململوكة للدولة بأشجار حرجية، ومنع احليوانات من - 
 للحفاظ عىل الثروة الغابية

  لف دونم، أ) 40(زراعة األشجار املمتدة، و اخلرضوات املروية البالغ مساحتها  - 
يف حوض زرقاء ماعني،  ،ف دونمآال) 5(لف دونم منها يف حوض الوالة، و أ) 35(

 . )2(عىل حساب األرايض الرعوية 

 2013وزارة الزراعة، مديرية احلراج، تقارير غري منشورة،   )1(
 .1996، األردنية اجلامعة، ماجستري رسالة، مادبا حمافظة يف التصحر، وضاح، احلدادين  )2(




