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  الفصل الثالث
  الطبوغرافية وأشكال سطح األرض

 الطبوغرافية وأشكال سطح األرض
يكون ملظهر السطح عادة دور كبري يف تشكيل املدن وتطورها، وذلك حسب موقعها 

تأخذ املدن شكل االنتشار و االمتداد يف مجيع  ،مادباالطبيعي، يف البيئات السهلية كمدينة 
 .الطرق بمحاذاة األوديةجتاهات، ومتتد اال

الشكل الرشيطي متشيا مع امتداد الطرق الرئيسة، بحيث مل يزد  مادباأخذت مدينة 
 .م يف منطقة التل) 900(ارتفاع أعىل نقطة للمدينة عن 

ردن حتى يرشف عىل وادي األ ارتفاعا تدرجييا نحو الغرب، مادبايرتفع سطح منطقة 
يف املقابل ينحدر سطح األرض ببطء شديد و ،وذلك بانحدار شديد ،والبحر امليت

وبذلك تشكل . جتاه رشقا، حتى يكاد ان يتالشى االنحدار عند هناية حدوده الرشقيةباال
 .هضبة متموجة السطح مادبا

بالتعقد باجتاه الغرب، بينام تنساب سهوهلا باالجتاه نحو الرشق،  مادباتتميز تضاريس 
م فوق سطح 900والتي ال يزيد ارتفاعها عن  ،رقةبعض التالل واملرتفعات املتف اتخللهت

 .رض ميال بسيطا نحو الشامل الرشقيالبحر، ويميل سطح األ
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 ادبااخلريطة الطبوغرافية مل/  مادباخطوط اإلرتفاعات املتساوية ملحافظة ) 6(الشكل 
1998. 

 2008الليمون، : املصدر
جزءا من اهلضبة األردنية الواقعة بني اخلط احلديدي احلجازي  مادباتشغل حمافظة 

والبحرامليت غربا، بانحدار  ،ووادي األردن غربا، حيث ترشف عىل وادي األردن ،غربا
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م فوق مستوى سطح البحر، ) 900(إىل  ،م دون مستوى سطح البحر) 400(شديد من 
 %).7(إلنحدار إىل وينحدر سطح األرض ببطء باالجتاه رشقا، حيث يصل معدل ا

عقد تضاريسها باالجتاه غربا تبذلك هضبة متموجة السطح ت مادباوتشكل حمافظة 
تتخلله بعض التالل  ،مكونة سهال متموج السطح ،وتنساب سهوهلا باإلجتاه رشقا

م فوق سطح البحر، ويميل سطح 900والتي يزيد ارتفاعها عن  ،واملرتفعات املتفرقة
 .)1(لشامل الرشقي  األرض ميال بسيطا نحو ا

، م900من حيث ارتفاعة عن سطح البحر، ابتداء من مادبايتدرج سطح األرض يف 
م دون سطح البحر، وبناء عىل ذلك تظهر 300ىل  إالغربية  هوينخفض عند حدود

 : النطاقات اآلتية
م فوق سطح البحر، ويشكل ما نسبته 900قل من أ -م 800 طاق االرتفاع من ن - 1

 ،انبساطا مادبامن مساحة املحافظة، ويعد هذا النطاق من أكثر مناطق % 7
.)2( رايض الزراعيةويشتمل عىل أجود األ

م، ويعترب هذا النطاق مكمال للنطاق السابق من حيث  800 -600نطاق االرتفاع  - 2
من املساحة % 32ويمثل هذا النطاق ما يشكل  ،احتوائة عىل املناطق شبه السهلية

 .ة للمحافظةالكلي
م، يشكل رشيطا ضيقا حماذيا للنطاق السابق، ويتوغل 600-400رتفاع نطاق اال - 3

نتيجة النخفاض املنطقة بسبب  ،مادباهذا النطاق نحو الداخل عند وسط منطقة 
املتجة نحو البحر امليت، ويمثل هذا النطاق ما  ،اهليدان –امتداد وادي الوالة 

 . ويشغل معظم اجلزء اجلنويب الرشقي من مادبا ،مادبامن مساحة حمافظة % 25نسبته 
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 .من املساحة الكلية للواء% 15م، يشكل هذا النطاق 400-200نطاق االرتفاع  - 4
 .مادبامن مساحة % 9مم، ويشكل ما نسبته 200-0نطاق االرتفاع  - 5
ويشكل  ،م300نطاق ما دون مستوى سطح البحر ويصل يف انخفاضه اىل ما دون  - 6

  .مادبامن مساحة حمافظة % 10
بل نمت املدينة وتطورت يف مجيع االجتاهات  ،عىل شكلها ادبامل يؤثر الوضع الطبوغرايف مل

منذ بداية القرن  ،عرب تطورها التارخيي ملرات عدة مادبادون عوائق، وقد تضاعفت مساحة 
 .)1(العرشين يف كافة االجتاهات عىل حساب األرايض الزراعية اخلصبة واملحيطة بالتجمع  

 مادبا حمافظة يف نحداراال درجات) 7( الشكل

 2008الليمون، : املصدر
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يتفق التقسيم الطبوغرايف ألرض املحافظة مع معدل درجة انحدار السطح، حيث 
درجات 10وأقل من  ،درجات 5أقل من : ول و الثاينللنطاقني األيبلغ معدل االنحدار 

 .عىل التوايل
نحدار فإن استواء السطح يشكل جزءا كبريا من مساحة املحافظة بالنسبة الجتاه اال

 :أشكال التضاريس
: املرتفعات اجلبلية  - 

من جبال البلقاء املمتدة من  اً جمموعة من اجلبال التي تعد جزء مادبايوجد يف حمافظة 
 : وهي ،حتى وادي املوجب جنوبا ،هنر الزرقاء شامال

ويبلغ ارتفاعه حوايل  مادباويقع شامل غريب  ،لقاءبهو جزء من جبال ال: جبل نيبو - 
 .رحياأويطل عىل مدينة  م عن مستوى سطح البحر،)835(

وانحدار صخورها،  ،وعمق أوديتها ،تتصف جبال ماعني بالوعورة: جبال ماعني - 
وهي مطلة عىل  ،ومحة وادي ماعني ،كحمة املنبه ،تعلوها بعض القمم الربكانية
 .محامات ماعني و البحر امليت

كم،  )35(ويبعد عنها  مادبايقع جبل مكاور إىل اجلنوب الغريب من : جبل مكاور - 
سطح م عن مستوى  )735(يطل عىل البحر امليت ومنطقة الزارة، يبلغ ارتفاعه 

 .البحر
جمموعة أخرى من اجلبال مثل جبل ظليمة وجبل البيطار وجبل  مادباويف 
   .)1(املعسوف

 .مؤتة جامعة. م1946-1893/ ه1366-1311 وجوارها مادبا،  حممد، القعايدة  )1(
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 مادبااجتاه درجات اإلنحدار يف ) 8(الشكل 

 2008الليمون، : املصدر 
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 :األودية
 ،التي خترتقها من الرشق باجتاه الغرب ،جمموعة من األودية مادبايوجد يف منطقة 

 : ومجيعها تصب يف البحر امليت، ومنها
وادي احلبيس، وادي الرشاح ، وادي الوالة، وادي املوجب، وادي زرقاء ماعني 

إضافة إىل العديد من األودية الصغرية،  وادي الشقيق، وادي املصلوبية، ووادي اهليدان،
 ).يةاملوارد املائ(سيتم التطرق ملوضوع األودية بشكل مفصل يف الفصل الرابع و

 :السهول
والعائد للدورة احلتية  ،والذي يعترب جزءا من شبه السهل امليوسيني مادبايقع سهل 

التي سبقت مرحلة التصايب، وتتصف هذه الوحدة اجليومورفولوجية بانتظام انحدارها، 
ليبلغ معدل درجة  ،، وتنحدر بلطف باجتاه الرشقْ)2،71(حيث يبلغ متوسط انحدارها 

م، ) 810 -  700(ما بني  مادباقرب قرية ماعني، ويرتاوح منسوب سهل ) 3،5ْ(انحدارها 
من تكوين احلسا الفوسفايت من عرص الكريتايس  ،ويتخلله بعض املكاشف الصخرية

التي تنسب إىل تكوين عامن  ،، وبعض املكاشف الصخريةمادبااألعىل جنوب رشق مدينة 
سطح لتشكل بقايا أ ية التسوية،، والتي ختلفت عن عملمادباالسيلييس، جنوب غرب 

وخيرتق هذا السهل جمموعة من . تسوية حتد هذا السهل يف جلول وجاوه وكفري الوخيان
، حيث مادبااألودية العريضة، ويعترب وادي احلبيس الوادي الرئيس الذي يقطع سهل 

 دبا،مالألودية الفرعية األخرى التي خترتق هذا السهل، منها أودية  اً يشكل مستوى أساس
إذ تلتقي مجيع هذه . أحد روافد وادي البطان ،واهلاللة، ووادي خشامن ،صوفه ،وحنينا

ة البالونة عند خط موالذي يزداد تعرجه جنوب مرجي ،األودية الفرعية عند وادي احلبيس
م، فوق مستوى سطح البحر، ليطور  بعد ذلك منعطفني هامني، كام طور ) 680(كنتور 

م، وتتغري ) 660(عىل منسوب  ،هاما عند التقائة بوادي أم رصيفةوادي احلبيس انعطافا 
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بدأ بعد ذلك يم، ل) 520(عند منسوب  ،تسمية وادي احلبيس إىل وادي زرقاء ماعني غربا
 . )1(وادي زرقاء ماعني، والذي يتابع سرية غربا باجتاه البحر امليت 

كثرية ومتموجة، تتميز بخصوبة تربتها وغناها، ترتفع يف الشامل و  مادباسهول 
حتى تتالشى مع البادية  ،وتنحدر ببطء شديد كلام اجتهنا نحو الرشق واجلنوب ،الغرب

وهنا األمحر الداكن، تعد من لتميز بتو ،الرشقية، تربة هذه السهول غنية باملواد العضوية
 .)2(الرتبة  أفضل أنواع

والعمليات  ،و التكوينات اجليولوجية السطحية ،مل اجليولوجيةسامهت العوا
يف أعطاء وضع طبوغرايف متميز ملحافظة  ،اجليومورفولوجية التي تعرضت هلا املنطقة

  %.10-6، حيث تظهر مناطق واسعة ال يتجاوز انحدارها مادبا
كام سامهت العمليات اجليومورفولوجية يف تكوين املناطق السهلية ذات الرتبة احلمراء 

دت اىل تكوين أرض شديدة التقطع و أيف املنطقة األوىل و الثانية، ويف نفس الوقت 
خاصة  ،ىل تباين آثار عملية النحت اجلانبيإضافة إ الترضس يف االجزاء الغربية واجلنوبية،

ف الصخور االتي أدت اىل انكش ،وعمليات النحت الرأيس ،األوديةعندما تتسع جماري 
 .)3( يف كثري من املجاري املائية

بوجود منحدرات % 25- 10الذي نسبته من  ،متتاز األرايض الغربية ذات االنحدار
رايض الغربية و اجلنوبية بعمليات االنجراف وتتأثر األ عىل منها ذرى التعرية،ويف األ التعرية،

 .)4(والتوسع العمراين  ،وتتعرض ألنشطة الرعي غري املنظم ،واجلدولة املائية ،االنتشاري
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