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  الفصل الثامن
  مادباأثر األنشطة البشرية على الغطاء األرضي في محافظة 

 مادباأثر األنشطة البرشية عىل الغطاء األريض  يف حمافظة 
 مادباقتصادية التي عرفها اإلنسان، وتعترب نشاط الزراعي من أقدم األنشطة االيعد ال

من املحافظات التي  اعتمدت منذ وجودها عىل الزراعة، وقد وصفها العديد من الرحالة 
 .الزراعي وأكدوا عىل خصائصها  الطبيعية املناسبة للنشاط

التي ركزت عىل االستفادة  ،عرب التاريخ باألنظمة الزراعية املعقدة مادبامتيزت حمافظة 
نشاء الربك الرومانية و البيزنطية، التي تعود يف تارخيها إىل وإ من مياه اجلريان السطحي،

سنة قبل امليالد، واآلبار الرومانية املتوفرة والتي ساعدت عىل قيام) 2000( أكثر من
 . احلضارات يف هذه املنطقة

واملخيط، وذيبان،  مادباتدل الرسومات األثرية البيزنطية والرومانية يف منطقة 
وصياغة، وماعني، وأجزاء أخرى من املحافظة عىل اهتامم السكان بالزراعة، وخاصة 

سالمية،وقد ركز زيتون، و احلبوب يف الفرتات الرومانية والبيزنطية واإلزراعة العنب وال
نشاء السدود إعن طريق  ،آنذال عىل االستفادة املثىل من مياه اجلريان السطحي مادباسكان 

ولري األرايض املزروعة  ،لتوزيع املاء ،سنة) 3000(الرتابية واحلجرية هلذا الغرض قبل 
 .خيل يف منطقة زرقاء ماعني، ووادي خمرييصمثل الن ،باألشجار املثمرة

وقد أدت الزراعة بمياه اجلريان السطحي إىل انتعاش حضارات زراعية يف مناطق  
،  وإن وجود اخلرب واجلدران االستنادية القديمة )Brown(حسب قول  مادبا،خمتلفة من 
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، إضافة إىل )1(زراعة  دليل عىل اشتهار املنطقة بال ،ومعارص الزيتون األثرية يف تلك املناطق
التي سامهت يف تركز  ،عرب تاريخ املنطقة بالعديد من األنشطة مادباقيام سكان منطقة 

، يف وسط املدينة مادباومنها العمل عىل مجع املياه يف برك مثل بركة  ،النشاط الزراعي فيها
والتي يتم مجع مياه األمطار فيها، ثم  مادبا،واآلبار الرومانية، املوزعة يف مجيع مناطق 

 . يف مواسم الصيف للرشب  وللزراعة ااستغالهل
سنة، أما املناطق ) 1000(استغلت ألكثر من  مادباإن األجزاء الغربية من حمافظة 

سنة، كام ) 3000(فيعود استغالهلا إىل أكثر من  ،الشاملية والرشقية واجلنوبية من املحافظة
لذيبان، وقد استغلت األجزاء الغربية واجلنوبية والوسطى من قبل البدو  هو احلال بالنسبة

ويدل عىل ذلك توفر وجود الكهوف املقسمة إىل  ،وانصاف البدو خالل العصور القديمة
 .قسمني، قسم للسكان، وآخر للحيوانات

يف الوقت احلارض بسهوهلا املرتامية األطراف، ذات الرتبة اخلصبة  مادباوقد عرفت 
واحلمص، إضافة إىل  ،و العدس ،والشعري ،كالقمح ،لتي اشتهرت بزراعة احلبوبوا

 ،والنخيل ،وكذلك زراعة اخلرضوات ،والعنب ،زراعة األشجار املثمرة كالزيتون
 .واحلمضيات، وكذلك زراعة األعالف اخلرضاء

أمهية كبرية لدى سكان املحافظة، وسيطر  مادباستعامل الزراعي لألرايض يف شكل اال
عليها لفرتة طويلة من الزمن، حيث كانت الزراعة متثل الطابع العام للمحافظة لعقود 

وتذبذب اإلنتاج، وميل السكان ملامرسة أنشطة  ،عديدة، إال أن تباين معدالت األمطار
لألرض يف حمافظة اقتصادية أخرى غري الزراعة، أدى إىل تراجع نسبة اإلشغال الزراعي 

 .مادبا

                                                           
 .1996، األردنية اجلامعة، ماجستري رسالة، مادبا حمافظة يف التصحر، وضاح، احلدادين  )1( 
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، املساحة املعتمدة عىل دونامً ) 164157(متثل مساحة األرايض املستغلة يف الزراعة 
دونم، أما املساحة الزراعية ) 139200(الزراعية تشكل  مادباالزراعة البعلية من أرايض 

، علام بأن مصادر الري تتمثل بالسدود و دونامً ) 24957(املعتمدة عىل الري فتشكل 
 .)1(  مادباالينابيع املوجودة يف 

 مادبادونم يف حمافظة / مساحة اإلنتاج النبايت ) 22(اجلدول 
 دونم/ مساحة اإلنتاج النبايت 

 املساحة الصنف املساحة الصنف
 18700 اخلرضوات 49500 املحاصيل احلقلية
 450 اخلرضاءاألعالف  6600 األشجار املثمرة

 790000 الزيتون 90 نخيل
 117 احلمضيات 9700 عنب
 146157 املجموع

 .2013، تقارير غري منشورة،مادبامديرية زراعة : املصدر
ترتبط املوارد احليوانية بالنشاط الزراعي نتيجة اعتامد األنعام عىل املراعي و األعالف 

املزارعني لقطعان من احليوانات أمر مألوف من اإلنتاج النبايت لألرض، كام أن اقتناء 
كشكل من أشكال التكامل االقتصادي، ما بني ممارسة املزارع للفالحة والرعي، وهو 

إضافة لكون خملفات  من التكامل الغذائي ما بني الوجبات النباتية واحليوانية، اً يشكل نوع
خملفات احليوانات كسامد  اإلنتاج النبايت يعترب مراعي لقطعان املاشية، يف حني تستخدم

إلخصاب الرتبة، ويف هذا متام للدورة البيولوجية، التي تبدأ من الرتبة إىل النبات فاحليوان 
 .)2(ثم تنتهي إىل الرتبة مرة أخرى

                                                           
 .2013، منشورة غري تقارير، مادبا زراعة مديرية  )1(
 .1991، عامن، األردن جغرافية، الدين صالح، البحريي  )2(
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، إال أن طاقتها التحملية حمدودة فيام يتعلق مادبارغم تنوع األرايض الرعوية يف حمافظة 
مكن تغذيتها قياسيا باملساحة الكبرية التي يفرتض أن بعدد الرؤوس من املوايش التي ي

، القطف، الروثة، احلميض، البالن، مادبا، ومن النباتات الرعوية يف حمافظة تصنف كمراعٍ 
برتبية احليوانات كاألغنام واملاعز واألبقار وكذلك  مادباالرتم، الوسبة، وقد اشتهر سكان 

رتة ألخرى، طبقا حلالة املراعي، فنات من اإلبل واخليول، وتتفاوت أعداد تلك احليوا
من  مادباوأسعار األعالف، وتأثري األمراض الوبائية، ويمثل موسم الرعي يف حمافظة 

كانون األول حتى شهر نيسان، وخالل هذه الفرتة يتم تعليف احليوانات مرة واحدة يف 
 .)1(املساء

 . )2( مادبااإلنتاج احليواين يف حمافظة ) 23(اجلدول 
 اإلنتاج احليواين

 العدد الصنف
 192691 األغنام
 73222 املاعز
 2851 األبقار
 491 اإلبل
 240 اخليول

 2013، مادبامديرية زراعة 
بفضل  ،نموا كبريا، منذ بداية الستينيات مادبانمت مزارع انتاج الدواجن يف حمافظة 

استرياد الصيصان واألعالف، ويعود السبب يف التطور الرسيع يف هذا النشاط إىل ارتفاع 
كمصدر أرخص  ،أسعار اللحوم احلمراء، واالستعاضة عنها باللحوم البيضاء والبيض

                                                           
 .2013، منشورة غري تقارير، مادبا زراعة مديرية  )1( 
 2013، منشورة غري تقارير، مادبا زراعة مديرية  )2(
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للربوتني احليواين، وقد اهتم القطاع العام واخلاص هبذا القطاع االنتاجي من خالل توفري 
 .بةاخلدمات املناس

 :كاآليت مادباوقد اصبح عدد املزارع التي تريب الدواجن بأنواعها يف حمافظة 
  مادبامزارع الدواجن يف حمافظة ) 24(اجلدول 

الدواجن
عدد املزارع الصنف
104الحم

22 البياض

8 األمهات

134 املجموع

 2013، تقارير غري منشورة، مادبامديرية زراعة : املصدر
منحلة، تنتج ) 40(رتبية النحل فكان عدد املناحل يف املحافظة ب مادبا ومزارع وقام

 .  كميات متباينة من العسل
بالرغم من اتساع الرقعة الزراعية يف حمافظة مادبا إال أهنا أخذت تعاين من فقدان نوعي 
لألرايض الزراعية، حيث ازدادت مساحة األرايض الزراعية يف املحافظة نتيجة عمليات 

الح يف األرايض اهلامشية، تعويضا ملا يفقد منها يف األرايض السهلية الزراعية، االستص
وبالرغم من اإلجيابيات التي تنتج من عمليات استصالح األرايض، إال أهنا تعد عملية 
طويلة األمد، خاصة أن عملية استصالح واستزراع األرايض، يستلزم موارد رأساملية 

العميقة، وآالت  وية لألرض، ومنشآت للري، وبناء الرتبةالنجاز مراحله املختلفة من تس
 . )1(اقتصادي حيتاج لفرتة ليست قصرية لدوران رأس املال علام بأنه  نشاط زراعية،

 يف املائية لألحواض املورفومرتية للخصائص اجليومورفولوجي التحليل، رمضان حسن، سالمة  )1(
 1980، 1عدد، 7 جملد، دراسات جملة، األردن
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كام أن شبكة البنية التحتية التي ختدم األرايض املستصلحة مكلفة جدا، لكون هذه 
 اً كبري كنية، وهذا يتطلب حجامً األرايض غالبا ما تكون متباعدة وخارج نطاق األحياء الس

من االستثامرات للتوسع يف األرايض اجلديدة وتشمل البنية مد شبكات الكهرباء و 
 . ت الزراعية، ومد الطرق الزراعيةشبكات الري احلديثة، وتوفري اآلالو

 ).2012 – 2010(يف الفرتة  مادبااملشاريع التي أنجزهتا مديرية زراعة ) 25(اجلدول 
 دينار/ التكلفة املالية  املرشوعاسم 

 207.700 استصالح األرايض الزراعية
 10000 احلاكورة

 149110 قنية الريأ
 -  مرشوع الرتقيم
 -  احلصاد املائي

 23400 مرشوع تطوير زراعة العنب
إضافة إىل العديد من املشاريع التي تعنى بزيادة نسبة الغطاء النبايت الطبيعي املمثل 

 .صطناعية واملحميات الرعويةالطبيعية واال بالغابات
 ) 2012 – 2010(للفرتة  مادبامشاريع احلراج واملراعي يف ) 26(اجلدول 

 الدونم/ املساحة  احلراج و املراعي
 1000 احلراج الطبيعي
 6000 احلراج الصناعي
 116000 حمميات رعوية
 )1(عددها  املشاتل احلرجية
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نتاج احليواين ما بني اإل مادبابالرغم من التنوع الكبري يف اإلنتاج الزراعي يف حمافظة 
من املشكالت الزراعية حاهلا حال  اً دعدواملحاصيل الزراعية، إال أن املحافظة تعاين من 

غريها من املحافظات األردنية، فبعض املشكالت تقليدي موروث كنظام امللكية، وما 
مثل تدين إنتاجية األرض  ،ينتج عنه من صعوبات يف جمال االستثامر، وبعضها حديث

خاصة البعلية منها، مما يؤدي لوجود مفارقات كبرية يف املحصول، نتيجة اختالف 
ظروف اجلوية، إضافة إىل إخضاع بعض املناطق  للري و الزراعة عىل مدار العام، وهناك ال

كاجلفاف  ،مشكالت ناجتة عن العوامل الطبيعية، التي ال يستطيع اإلنسان السيطرة عليها
يف اإلخالل بالتوازن البيئي من خالل  اً كبري اً و الفيضانات، كام أن لإلنسان وانشطته دور

، إضافة إىل )1(مما يساعد عىل انجراف الرتبة   ،وزراعة املنحدرات واملراعي إزالة الغابات
وتركت  مادباهجرة سكان الريف إىل املدن، حيث تركت األرايض الزراعية يف منطقة 

حرفة الرعي يف ذيبان، وتوجه السكان للعمل يف الوظائف احلكومية، واألعامل التجارية 
املسلحة، مما كان له أكرب األثر يف تدهور األرض نتيجة  نضامم إىل القواتواال ،واإلدارية

مهال الزراعة والرعي، وظهرت املساكن املهجورة كام يف عطروز، وماعني، ومحرة ماعني، إ
، 1991نسمة عام ) 30(، وأصبح 1979نسمة عام ) 259(حيث كان عدد السكان فيها     

نسمة عام ) 230(واصبح ، 1979نسمة عام ) 612(وكذلك الشقيق كان عدد سكانه 
1991 . 

هو التوسع  ،عىل اإلطالق مادباقطاع الزراعة يف  اأن أخطر املشكالت التي تعرض هل
العمراين عىل حساب األرايض الزراعية، حيث كان معظم االمتداد العمراين حيدث يف 

نتيجة النشاط التجاري  ،مجيع االجتاهات عىل حساب األرايض الزراعية، والرعوية املجاورة
وفرص العمل، إضافة إىل تدفق سكان  ،والصناعي، وتقدم املواصالت، وتنوع الوظائف

                                                           
 .1991، األردن جغرافية، صالح، البحريي  )1(
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 ،الريف إىل املدن كام ذكرنا سابقا، كل ذلك أدى إىل النمو الكبري والرسيع للمدينة وتضخمها
 .)1(وارتفاع قيمة األرايض، نتيجة زيادة الطلب عليها لألغراض السكنية والتجارية  

ال  مادبا،وللوقوف عىل أثر األنشطة البرشية يف حتديد استعامالت األرايض يف حمافظة 
مساحة األرايض التي يغطيها كل استعامل من استعامالت األرايض  إىلبد من اإلشارة هنا 

، 1989عام  مادبا،وقد تم حتديد ثالثة استعامالت لألرايض يف حمافظة مادبايف حمافظة 
غطاء األرايض العمرانية، وغطاء األرايض الزراعية، وغطاء األرايض اجلرداء، : تتمثل ب

 . وهو  الغطاء املائي ،2005وتم إضافة غطاء رابع عام 
حيث يضم الغطاء العمراين مجيع املناطق السكنية و التجارية و الصناعية، أما الغطاء 

بالنسبة أما ل واألشجار والغابات، الزراعي فيشتمل عىل األرايض املزروعة باملحاصي
نه يضم املناطق املغطاه بالسدود و األهنار، ويشكل غطاء األرايض اجلرداء إللغطاء املائي ف

 . )2(ضفاف األهنار و الصخور املكشوفة، و املقالع واملحاجر 
 .مادباتصنيف الغطاء األريض واستعامالت األرايض يف حمافظة ) 27(جدول 

 
 .2009ان، السني: املصدر

                                                           
 .1996، األردنية اجلامعة، ماجستري رسالة، مادبا حمافظة يف التصحر، وضاح، احلدادين  )1(
باستخدام االستشعار ) 2005-1989(خالل الفرتة  مادباجمد ، استعامالت األرايض يف حمافظة السنيان،   )2(

 .2009الة ماجستري ،اجلامعة األردنية ، سعن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية ، ر
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ضمن اإلقليم اجلغرايف للملكة األردنية اهلاشمية، فمن  مادبانتيجة لوجود حمافظة 
ستعامالت اال هوهذا ما ستدل علي ،الطبيعي أن يكون الوضع املائي صعبا يف املحافظة

عتامد عىل اهلطول مواردها املائية حمدودة يف ظل االاملائية لألرايض يف املحافظة، حيث أن 
املتباين من عام آلخر، يف حني يزداد الطلب عىل املياه ألغراض الرشب و الزراعة املطري 

 .والصناعة
 ) 2005 – 1989(األغطية األرضية ومساحتها يف عامي ) 28(اجلدول 

 
 .2009السنيان، : املصدر

إال أنه مل يشكل  ،نه رغم استحداث الغطاء املائي يف املحافظةأنالحظ من اجلدول 
، من مساحة املحافظة، مما يدل عىل الفقر املائي الذي تعاين منه حمافظة )%02.(سوى 
فقد شهدت املحافظة ارتفاعا ملحوظا يف مساحة  ،، أما فيام يتعلق باألغطية األخرىمادبا

وارتفع  1989من مساحة املحافظة يف عام %  )5.7(الغطاء العمراين، الذي شكلت نسبته 
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، وقد شملت هذه الزيادة مجيع مناطق 2005ملحافظة عام من مساحة ا%  )11.49(شكل  يل
وليس منطقة حمددة، إال أننا نالحظ تراجع مساحة غطاء األرايض اجلرداء ، املحافظة

 .)1(لصالح األغطية األخرى 
 .1989لعام  مادباأصناف الغطاء األريض يف حمافظة ) 27(الشكل 

.2009السنيان، : املصدر

 االستشعار باستخدام) 2005-1989( الفرتة خالل مادبا حمافظة يف األرايض استعامالت،  جمد، السنيان  )1(
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.2005لعام  مادباأصناف الغطاء األريض يف حمافظة ) 28(شكل 

 .2009السنيان، : املصدر
 حسب األقضية مادباالتغريات يف استعامالت األرايض يف حمافظة 

   مادبالواء قصبة 
 :مادباقضاء  - أ
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 1989لعام  مادباأنامط الغطاء األريض يف قضاء ) 29(الشكل 

 2005لعام  مادباأنامط الغطاء األريض يف قضاء ) 30(الشكل 

أن وجود مدينة مادبا ضمن القضاء كان سببا يف حدوث ) 30(و ) 29(نالحظ من األشكال 
   ،)2005(عام %  )37،9(تغريات كبرية يف الغطاء العمراين، بحيث زادت مساحته لتشكل 
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، وكان أبرز عوامل التوسع هجرة 1989عام %  )20،2(من مساحة القضاء بعد أن كانت   
سكان الريف اىل مدينة مادبا، ويف نفس الوقت تعرض غطاء األرايض الزراعية للرتاجع، 
وهنا يظهر النقص النوعي يف األرايض الزراعية، وليس النقص الكمي، نظرا لرتك األرايض 

 .)1( اجلرداء الزراعية لصالح العمران، و باملقابل الزراعة يف أطراف القضاء يف األرايض
يف قضاء ) 2005 – 1989(التغري يف مساحة أنامط الغطاء األريض للفرتة ) 31(الشكل 

  مادبا

السكنية، والصناعية، والتجارية، (نالحظ تنوع وتداخل يف استعامالت األرايض 
 .)2()  والزراعية، والسياحية، والنقل

 من%) 59( بنسبة السكني ستعامللالهو  مادبا قضاء يف لألرض استعامل أكثر ويعد
 واملواصالت النقل استعامل ثم، )%31.6( بنسبة الزراعي االستعامل ويليه، القضاء مساحة
 ) % .  1.1( بنسبة الصناعي واالستعامل، %) 4( بنسبة

 االستشعار باستخدام) 2005-1989( الفرتة خالل مادبا حمافظة يف األرايض استعامالت،  جمد، السنيان  )1(
 .2009،  األردنية اجلامعة، ماجستري الةرس،  اجلغرافية املعلومات ونظم بعد عن

 الليمون  )2(
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 .رايضصناف استعامالت األأ) 32(الشكل 

 
 قضاء ماعني  - ب

) 176،39) ، إذ تقدر مساحته بمادبايعد قضاء ماعني أكرب األقضية مساحة يف لواء 
) 2005(، وتشكل األرايض اجلرداء احلصة األكرب من مساحته، رغم تراجعها عام ²كم

، ويعود سبب هذا الرتاجع 1989عام ) % 82،1(، بعد أن كانت تشكل ) %72،8(لتبلغ 
 . )1(لزيادة الغطاء العمراين وغطاء األرايض الزراعية  

   

                                                           
 االستشعار باستخدام) 2005-1989( الفرتة خالل مادبا حمافظة يف األرايض استعامالت،  جمد، السنيان  )1(
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 1989أصناف أنامط األرايض يف ماعني لعام ) 33(الشكل 

 
 2005أصناف أنامط األرايض يف ماعني لعام ) 34(لشكل ا
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 )2005 – 1989(التغري يف مساحة أنامط الغطاء األريض يف ماعني للفرتة ) 35(الشكل 

 
 .2009السنيان، : املصدر

 قضاء الفيصلية  -ج
 1989أصناف الغطاء األريض يف قضاء الفيصلية لعام ) 36(الشكل 
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 2005أصناف الغطاء األريض يف قضاء الفيصلية لعام ) 37(الشكل 

نالحظ الغطاء العمراين يف القضاء قد نام بنسبة تصل إىل الضعف تقريبا، حيث كان 
من مساحة ) % 8.4(، وارتفع ليشكل 1989من مساحة القضاء عام ) % 4.5(يشكل   

 .، وكان هذا النمو يقابله تراجع يف مساحة األرايض اجلرداء يف القضاء2005القضاء عام 
 )2005–1989(التغري يف مساحة أنامط الغطاء األريض يف قضاء الفيصلية ) 38(الشكل 

 .2009السنيان، : املصدر
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 قضاء جرينة  -د
 1989أصناف الغطاء األريض يف قضاء جرينة لعام ) 39(الشكل 

  
 2005أصناف الغطاء األريض يف قضاء جرينة لعام ) 40(الشكل 

  
 . 2009السنيان، : املصدر
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 )2005 – 1989(التغري يف مساحة أنامط الغطاء األريض يف قضاء جرينة ) 41(الشكل 

مثلها الغطاء يارتفاع األرايض التي  ،كانت أبرز التغريات التي تعرض هلا قضاء جرينة
، بعد أن 2005يف عام  ،من مساحة القضاء) % 22(العمراين، بحيث أصبحت تشكل 

، كام نالحظ انخفاض نسبة 1989فقط من مساحة القضاء يف عام ) % 1.5( كانت تشكل
 .مساحة األرايض اجلرداء بالتزامن مع ارتفاع نسبة األرايض الزراعية

 :  لواء ذيبان - 2
 1989أصناف الغطاء األريض يف قضاء ذيبان لعام ) 42(الشكل 
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يف قضاء ذيبان، بسبب وجود سد الوالة،  مادباتركز وجود الغطاء املائي يف حمافظة 
، وهي نسبة ال تكاد تظهر مقارنة بمساحة 2005عام ) 0،13(وقد شكلت نسبة هذا الغطاء 

 .)1(مما أسهم يف تراجع مساحتها  ،مناطق األرايض اجلرداءالقضاء، وقد أنشئ السد ضمن 
 2005أصناف الغطاء األريض يف قضاء ذيبان لعام ) 43(الشكل 

 
يعاين قضاء ذيبان من مشكلة الفقدان النوعي ملساحات األرايض الزراعية كام هو 

ن املنطقة حتتوي عىل سهول زراعية واسعة، تراجعت إ، إذ مادبااحلال بالنسبة لقضاء 
 . مساحتها بفعل االمتداد العمراين، مقابل التوسع الزراعي يف املناطق اجلرداء

 

   

                                                           
 االستشعار باستخدام) 2005-1989( الفرتة خالل مادبا حمافظة يف األرايض استعامالت،  جمد، السنيان  )1(
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 م) 2005 – 1989(نامط الغطاء األريض يف قضاء ذيبان أالتغري يف مساحة ) 44(الشكل 

 
 قضاء العريض - ب

يف قضاء العريض، وارتفاعة ليشكل            رغم التغري الذي تعرض له الغطاء العمراين
،إال أنه يعترب اقل املناطق يف 1989عام ) % 0.26(بعد أن كان يشكل  2005عام ) %  1.04(

) 261.95( ـمقارنة بمساحته التي تعد أكرب مساحة يف املحافظة، إذ تقدر ب ،املحافظة سكانا
سكانه إىل مناطق أخرى داخل  ، ويعود السبب لقلة قاطنيه بفعل هجرة العديد من²كم

 . مادبااللواء، أو إىل قصبة 
 1989أصناف الغطاء األريض يف قضاء العريض لعام ) 45(الشكل  
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 2005أصناف الغطاء األريض يف قضاء العريض لعام ) 46(الشكل 

 
تعترب مساحة األرايض الزراعية منخفضة أيضا بالنسبة ملساحته، حيث يغلب عىل 

من جممل مساحة املنطقة والتي ) % 95،65(األرايض اجلرداء، التي تشكل املنطقة غطاء 
 . )1( 2005تعد كبرية نسبيا رغم انخفاضه عام 

 ) 2005 – 1989(نامط الغطاء األريض يف قضاء العريض التغري يف مساحة أ) 47(الشكل 

 

                                                           
 االستشعار باستخدام) 2005-1989( الفرتة خالل مادبا حمافظة يف األرايض استعامالت،  جمد، السنيان  )1(

 .2009،  األردنية اجلامعة، ماجستري الةسر،  اجلغرافية املعلومات ونظم بعد عن
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قضاء لب ومليح  -ج
القضاء، وباملقابل فإن تناقصت مساحة غطاء األرايض اجلرداء بشكل ملحوظ يف 

مساحة الغطاء العمراين والغطاء الزراعي ازدادت، مما يعني أن التوسع يف مساحتهام أدى 
 .إىل التناقص يف مساحة غطاء األرايض اجلرداء

 1989أصناف الغطاء األريض يف قضاء لب ومليح  لعام ) 48(الشكل 

 2005لعام أصناف الغطاء األريض يف قضاء لب ومليح  ) 49(الشكل 
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  2005  – 1989التغريات يف استعامل األرايض يف قضاء لب ومليح  ) 50(الشكل 

  
حيث انترشت املباين بطريقة  ،للفوىض يف استعامالت األرايض مادباتعرضت حمافظة 

عشوائية، خاصة  أن املحافظة تعرضت للهجرة الفلسطينية كبقية حمافظات اململكة 
األردنية، األمر الذي انعكس عىل شكل املدينة، وختطيطها مستقبال، خاصة أنه مل تكن 

ساس خمططات قارصة عن أهناك خمططات تنظيمية للمنطة، بل كانت املباين تقام عىل 
 .)1(هة الفوىض يف استعامالت األرايض مواج
 

 

   

                                                           
، اجلغرافية املعلومات أنظمة تقنيات باستخدام مادبا مدينة يف احلرضي التخطيط، سامي، الليمون  )1(

 .2008، دكتوراة اطروحة
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 مادبارايض يف حمافظة صناف استعامالت األالتغري يف أ) 51(الشكل 

  
شهدت العديد من التغريات كان أبرزها يف االستعامالت  مادباأن حمافظة  الحظ

)% 8.1(، بعد أن كان يشكل 2005عام )% 12.1(احلرضية، حيث شكلت املناطق السكنية 
، كام أن )1(مادبا، كام لوحظ وجود أكرب جتمع سكني يف املحافظة يف قضاء 1989عام 

سواء أكانت اقتصادية أم  ،تتكون من نسيج معقد من األنشطة والفعاليات مادباحمافظة 
 .)2(اجتامعية أم إدارية 

                                                           
 االستشعار باستخدام) 2005-1989( الفرتة خالل مادبا حمافظة يف األرايض استعامالت،  جمد، السنيان  )1(

 .2009،  األردنية اجلامعة، ماجستري الةرس،  اجلغرافية املعلومات ونظم بعد عن
، اجلغرافية املعلومات أنظمة تقنيات باستخدام مادبا مدينة يف احلرضي التخطيط، سامي، الليمون  )2(

 .2008، دكتوراة اطروحة
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 م2000لعام  مادباالتطور العمراين ملدينة ) 52(الشكل 

ومما يدل عىل عىل تطور املحافظة، هو زيادة رقعة االستعامالت التجارية التي كان 
، ولكنها مل تشكل زيادة ملحوظة يف بقية األقضية، كام مادبااتساعها بشكل كبري يف مدينة 

أدى . سواء لزراعة املحاصيل احلقلية أو األشجار ،أن االستعامالت الزراعية قد زادت
سواء داخل أو خارج املحافظة إىل زيادة  ،تنقلهم للعمل والدراسةازدياد عدد السكان و

من أجل خدمة السكان، بشكل عام نجد أن التغري يف الغطاء األريض ،شبكة الطرق 
طابع توسع رقعة الغطاء العمراين أخذ  قد ، املحافظةواستعامالت األرايض يف

ددها، و كاملناطق السكنية كاخلدمات التي تطورت نوعيتها وع ،واالستعامالت العمرانية
التي متيز التوسع فيها بأهنا عبارة عن جتمعات يف املناطق الزراعية السهلية، وبيوت متباعدة 

 .يف املناطق اجلبلية
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، حيث يوجد جتمع للمصانع يف مادبانالحظ وجود املصانع بشكل رئييس يف قضاء 
الصناعة يف األقضية األخرى  منطقة حنينا، إضافة للمصانع املنترشة يف القضاء، واقترصت

عىل الصناعات الصغرية كمعامل الطوب، واحلرف البسيطة، و تطورت األنشطة التجارية 
 .يف املحافظة واتسعت املنطقة التجارية

أعىل نسبة يف تطور مساحة االستعامالت  مادبا،وبالتحديد مدينة  مادبااحتل قضاء 
ة األقضية، أما الغطاء الزراعي فقد ازداد بسبب بينام النسب ال تكاد تذكر يف بقي ،التجارية

) 1820(  2005فقد بلغت مساحة األرايض املستصلحة عام   ،ازدياد عمليات االسصالح
، كام نالحظ ازدياد التوجة  لزراعة االشجار املثمرة يف اآلونة األخرية، كام زاد دونامً 

إضافة إىل العديد من  و سد الوالة،االهتامم باملشاريع املائية وتم إنشاء سد يف املحافظة ه
احتوائها  إىل مما أدى إىل ازدياد الرقعة املائية يف املحافظة، إضافة ،السدود التي سيتم اقامتها

 .عىل العديد من األودية النهرية كوادي زرقاء ماعني، ووادي الوالة
اريع و املش ،كإنشاء السدود ،استثمرت األرايض اجلرداء يف العديد من املشاريع

واملشاريع اإلسكانية، كمرشوع إسكان األرس العفيفة يف قضاء ماعني،  ،االستصالحية
وهو االنتقال من غطاء آلخر و  ،مها التحويل ؛وقد أخذ التغري يف الغطاء األريض شكلني 

دون أن حيدث تغيري عىل  ،وهو يتضمن تعديل يف الرتكيب أو الوظيفة للغطاء ،التعديل
 .جممل الغطاء

سامهت يف صياغة التغيريات يف االستعامالت  ،هناك جمموعة من العواملكان 
األرضية والغطاء األريض يف املحافظة، مثل الزيادة السكانية، فكلام زاد عدد السكان تظهر 

طردية بني النمو السكاين وتطور  العالقة بني السكان و األرض بشكل واضح، فالعالقة
الختالف نظم إىل ا االستعامالت وتتداخل إضافة نامط استعامالت األرايض، فتتنوعأ

أم ملكية خاصة فردية أم ملكية الدولة ؟ حيث أن  مشاعٍ فهل هي أراٍيض  ملكية األرايض،
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لكل نوع من امللكيات نمط معني من استعامالت األرايض، مثال تعاين األرايض اململوكة 
 .للدولة من ضعف االنتاج

، حيث مادباتغري استعامالت األرايض يف حمافظة كان للتعليم دور كبري يف صياغة 
مما أدى إىل بحثهم عن  ،ارتفعت نسبة املتعلمني ومحلة الشهادات اجلامعية يف املحافظة

العمل ضمن إطار ختصصاهتم، لذلك نجد العديد من املشاريع اخلاصة، التي قامت بناء 
وطرحت أنواعا جديدة من املنتجات، كام أن استغالل األرض  ،عىل طموحات املتعلمني

ألنه يبحث عن أفضل استغالل جيني  ؛يكون أفضل ،عىل العلم واملعرفة ياً عندما يكون مبن
 .من خالله األرباح

وكان للترشيعات التي وضعتها احلكومة دور يف احلد من التعدي عىل األرايض   
وال جيوز  ،من حجم األرض الزراعية للبناء عليهاالزراعية، مثل ختصيص مساحات معينة 

ن التعدي عىل األرايض الزراعية ظهر بشكل أوضح مما يعني وجود خلل بني ما إ جتاوزها،
، كام أن التطور يف اآلالت الزراعية واستخدام طرق الري )1(هو مرشع وبني ما يتم تطبيقه 

  ن هذا التوسع عىل حساب األرايض احلديثة، كان له أثر واضح يف االستعامل الزراعي وكا
 . )2(اهلامشية 

، اجلغرافية املعلومات أنظمة تقنيات باستخدام مادبا مدينة يف احلرضي التخطيط، سامي، الليمون  )1(
 .2008، دكتوراة اطروحة

 االستشعار باستخدام) 2005-1989( الفرتة خالل مادبا حمافظة يف األرايض استعامالت،  جمد، السنيان  )2(
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