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  الفصل الرابع
  مادبافي محافظة  الظروف المناخية

 مادبايف حمافظة  الظروف املناخية
شبه رطب،  اً وهي متثل مناخضمن مناخ حوض البحر املتوسط،  مادباتقع حمافظة 

يعد املناخ من أكثر الظواهر الطبيعية تأثريا يف النشاط البرشي داخل املدن،  .للجفاف مائالً 
 .لذلك فهو يشكل عنرصا هاما يف البيئة الطبيعية، ويؤثر تأثريا مبارشا يف املوارد املائية

. )1(يف استقرار السكان وحتديد نمط أنشطتهم اً وأساسي جداً  اً كبري اً كام أن للمناخ دور
 األمطار

وخالل الفصل الواحد، نتيجة  ،مطار السنوية بالذبذبة من سنة ألخرىتتصف األ 
لتأثرها باملنخفضات اجلوية، حيث يمتد الفصل املمطر من شهر ترشين أول حتى شهر 

) 400(صل يزداد حتى يمادبا وملم يف غرب )100(أيار، ويرتاوح معدل األمطار ما بني 
  .)2(  مادباملم يف املنطقة الشاملية من 

 اجلامعة، منشورة غري دكتوراة أطروحة، جرش حمافظة يف للتنمية املكاين التباين، أمحد ماجد، رضوان ابو  )1(
 .2007، األردنية

 .1986،األردنية اجلامعة، ماجستري رسالة،مادبا لواء يف القمح النتاج املكاين التحليل،نواف،الشاميل  )2(
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 2005لعام  مادبامعدل اهلطول املطري حسب حمطة ) 9(الشكل 

            
، لذلك يظهر فيها أربعة نطاقات مطرية مادبايتباين معدل هطول املطر يف حمافظة 

 : هي ،رئيسة
يستقبل هذا النطاق معدال من األمطار يقل عن ): Arid Zone(النطاق اجلاف  - 1

من مساحة )% 49(مساحة هذا النطاق ما نسبته ملم سنويا، وتشكل )200(
 . وبعض األجزاء الغربية ،املحافظة، ويشغل اجلزء اجلنويب

 –) 200(يبلغ معدل هطول املطر فيه ما بني ): Marginal Zone(النطاق احلدي  - 2
 . من جممل مساحة املحافظة)% 34(ملم سنويا، يشكل ما نسبته ) 300(

يتلقى هذا النطاق معدال من األمطار ): Seme Arid Zone(النطاق شبه اجلاف  - 3
 . من مساحة املحافظة) % 14،2(ملم سنويا، ويشغل ) 400-300(يرتاوح ما بني 

يرتاوح  معدل هطول األمطار يف ): Semi Humid Zone(النطاق شبة الرطب  - 4
ملم سنويا، ويمثل نسبة قليلة من مساحة ) 500-400(هذا النطاق ما بني 

يتزايد  و ،، ويشغل اجلزء الشاميل الرشقي من املحافظة)%3(ة ال تتجاوز املحافظ



219 

جتاه من اجلنوب إىل الشامل، ومن الغرب إىل معدل هطول املطر بشكل عام باال
 .)1(  الرشق
 ) 2013-2010(توزع كميات األمطار الشهرية للفرتة ما بني ) 3( اجلدول

 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 

 ).2013(وزراة الزراعة : املصدر
 

  

                                                           
 .1986،األردنية اجلامعة، ماجستري رسالة،مادبا لواء يف القمح النتاج املكاين التحليل،نواف،الشاميل  )1(
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 ).2013 – 2010(للسنوات من  مادبااملعدل الشهري لألمطار يف حمافظة ) 10(الشكل 

 ).2013( مادبامديرية زراعة : املصدر
يتباين املعدل العام لتوزع األمطار زمانيا بني األشهر من ترشين األول إىل أيار، وهي 

يف شامل رشق  لألمطار شهري معدل حيث يبلغ أعىلفرتة هطول األمطار يف املنطقة، 
ملم، تليها ماعني ) 7.4(ملم، ثم الوالة ) 7.8(يلية يف وسط املحافظة  ،ملم )9( ،املحافظة
 .  ملم سنويا) 5.3(وذيبان 

تتناقص معدالت األمطار الشهرية نحو اجلنوب يف كل من شهر ترشين أول وترشين 
ىل هناية الفرتة املطرية، حيث إتمر إال أن هذا النمط ال يسثاين وكانون أول وكانون ثاين، 

 . )1(حيدث هناك تفاوت بني املناطق اجلنوبية يف كل من شهر شباط، وآذار، نيسان، وأيار 

.1986،األردنيةاجلامعة، ماجستري رسالة،مادبا لواء يف القمح النتاج املكاين التحليل،نواف،الشاميل)1(
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اليومي والرتاكمي ونسبة اهلطول لكل من قصبة  التساقط ، مادباتوزع
ذيبان، لب،  ).2012 - 2011(للمواسم  الفيصلية،

2013

قصبة) 4(اجلدول  من لكل اهلطول ونسبة توزع التساقط اليومي والرتاكمي
الفيصلية، لب، ذيبان،

2013، مادبا زراعة مديرية: املصدر
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 .م 2004لعام  مادبامعدل األمطار يف منطقة ) 11(الشكل 

كرب كمية من املطر يف أشهر خمتلفة عىل مستوى املحافظة، يشكل شهر شباط أترتكز 
ملم، تليها 110أكثر األشهر مطرا، ويبلغ معدل كمية األمطار السنوية يف وسط املحافظة 

 .ملم84منطقة شامل رشق املحافظة 
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تقل كمية األمطار بشكل كبري تقريبا يف شهر أيار، وذلك يف القسم اجلنويب وخاصة 
 ، وهذا يدل عىلمادباذيبان والوالة، حيث سجلت كميات قليلة، خاصة يف شامل حمافظة 

 .مادباجتاه شامال يف حمافظة أن طول الفصل املطري يزداد باال
يز فرتة الفصل املطري املمتدة بني شهر ترشين أول وأيار األكثر تذبذبا يف معدالت تتم

بينام وصل يف شهر أيار إىل  ،% 161اهلطول، حيث بلغ متوسط التغري لشهر ترشين أول 
كمتوسط جلميع املناطق املطرية، وهذا يشري إىل عدم ثبات وانتظام هطول األمطار % 265

، ميز شهر ترشين الثاين بتذبذب كبري يف معدالت هطول األمطاريف هذين الشهرين، كام يت
 .)1( %149حيث بلغ معامل التغري فيه 

 درجة احلرارة
، وذلك بني األشهر عىل مادبايتباين املتوسط السنوي لدرجة احلرارة زمانيا يف حمافظة 

الذي تنخفض ، وهو يمثل احلد األدنى ْ)م9(مدار السنة، فهو يف شهر كانون الثاين حوايل 
إليه درجات احلرارة يف املتوسط العام للحرارة يف املنطقة، ويرتفع يف كانون أول ليسجل 

رتفاع، ثم يتواىل يف اال ،ْ)م10،9(يصبح املتوسط  ،، أما يف شهر شباطْ)م 10،3(املتوسط 
، وتكون القمة القصوى يف شهر ْ)م25(، ويف حزيران ْ)م20،9(ويف أيار  ،ْ)م17(يف نيسان 

هو شهر  مادبان أبرد الشهور يف متوسطها العام يف حمافظة إ، وبذلك فْ)م26،1(آب   
 .)2( مادبا أكثر شهور السنة حرارة يف) آب( ، بينام يشكل شهر)كانون الثاين(

ن متوسط درجة احلرارة خيتلف مكانيا للشهر نفسه، إأما عىل مستوى التباين املكاين، ف
هذا  ، ويبدأ)جرينة(يف شامل رشق املحافظة ) ْم9(نون ثاين حيث أن املتوسط العام لشهر كا

املتوسط بالتزايد كلام اجتهنا نحو جنوب غرب املحافظة، حيث يرتفع املتوسط يف نفس 
                                                           

، األردنية اجلامعة، منشورة غري ماجستري رسالة، مادبا حمافظة يف التصحر، جليل وضاح، احلدادين  )1(
1996. 

 .1986،األردنية اجلامعة، ماجستري رسالة،مادبا لواء يف القمح النتاج املكاين التحليل ،نواف ،الشاميل  )2(
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يف قرى مكاور والدير، و القريات، واجلديدة، وهبذا يكون الفارق املكاين ) ْم13(الشهر إىل 
، بني شامل رشق ْ)م4(ألبرد شهور السنة  ادبامللمتوسط العام لدرجة احلرارة يف حمافظة 

نه يزداد باالجتاه جنوبا، وتزداد إاملحافظة و جنوهبا الغريب، أما متوسط احلرارة العظمى ف
.الفروق باالجتاه إىل اجلنوب الغريب، نظرا ألهنا منطقة غورية وشفاغورية

 ،˚م23 اىل  ˚م15ما بني  مادبايف حمافظة  رتاوح معدل درجات احلرارة السنويةي
 . ˚م )35 - 21( بني العظمى احلرارة درجات وترتاوح

 .)1(  1992 - 1970من الفرتة   مادبامعدل احلرارة الشهرية يف منطقة ) 5( اجلدول

 – 1970(أن أعىل معدل للحرارة  يف الفرتة ما بني ) 5(يتضح لنا من اجلدول رقم 
، بينام سجل أدنى معدل للحرارة يف شهر كانون الثاين      ْ)م23،9(سجل يف شهر آب  ) 1992

 االستشعار باستخدام) 2005-1989( الفرتة خالل مادبا حمافظة يف األرايض استعامالت،  جمد،  السنيان  )1(
 .2009،  األردنية اجلامعة، ماجستري الةرس،  اجلغرافية املعلومات ونظم بعد عن
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ب، آيف شهر  ˚م) 41.8( املنطقة يف مسجلة عظمى حرارة درجة أعىل ، بينام بلغتْ)م 8،3(
 .لنفس الفرتة) ْم 7 - (وسجلت  ،وأدنى قيمة صغرى فكانت يف شهر كانون أول

 ) 2005( مادبامعدل درجة احلرارة العظمى حسب حمطة ) 12(الشكل 

 
باعتدال حرارته يف معظم أوقات السنة، ويبلغ متوسط درجات  مادبايمتاز مناخ 

) ˚م35( عن فيها احلرارة درجة زادت التي األيام عدد وبلغ، ˚م ) 30.6(احلرارة يف آب 
، ويرتاوح معدل عدد األيام التي تنخفض فيها درجة احلرارة بالسنة يوما 35 حوايل

 . بني يومني وعرشة أيام ،الصفر املئويالصغرى عن 
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املعدالت السنوية لدرجة احلرارة السنوية ومعدال درجة احلرارة الصغرى ) 6(جدول رقم 
 ).1996 - 1990(للفرتة  مادباوالعظمى يف 

درجة ) 24.69) (1996- 1990(للفرتة  مادبابلغ املعدل السنوي لدرجة احلرارة يف 
، بينام كان معدل الدرجة ْ)19.19(احلرارة الصغرى يف تلك الفرتة مئوية، حيث كان معدل 

 .)1()  29.51ْ(العظمى لنفس الفرتة 
 الرطوبة

خالل الليل والنهار، وخالل فصول السنة األربعة،  مادباتتذبذب الرطوبة يف حمافظة  
تتأثر بنوع ومصدر الكتل اهلوائية  وهي بذلكحيث تكون عالية ليال ومنخفضة هنارا، 

 . ودرجات احلرارة

 غري ماجستري رسالة، ماعني زرقاء وادي حوض يف البنائية األرضية األشكال، يوسف، إيامن، العقرباوي  )1(
 .1998، األردنية اجلامعة، منشورة
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) 1946- 1938(يف الفرتة ما بني  مادبامعدل الرطوبة يف ) 7(اجلدول 
 %نسبة الرطوبة   السنة
193854.5 
193958.3 
194061.2 
194155.2 
194253.4 
194351.6 
194452.9 
194550.9 
194649.6 

 2005القعايدة، : املصدر
ضمن  مادبا،نالحظ من اجلدول السابق تقارب معدالت الرطوبة السنوية يف حمافظة 

، عىل الرغم من التباين يف نسبة الرطوبة خالل فصول 1946 – 1938الفرتة الزمنية من 
تنخفض فيها الرطوبة  ،تسود خالل شهري آذار ونيسان ظروف مناخيةالسنة الواحدة، و 

 مادباح اخلامسينية، يصل املعدل السنوي للرطوبة يف منطقة بسبب الريا%) 5(وتصل إىل 
%) 79(يف شهر أيار، و %) 48(ترتاوح الرطوبة النسبية طيلة أشهر السنة بني ، و)1(  )58%(

 .        )2(يف شهر كانون الثاين 

 2005، مؤتة جامعة. م1946-1893/ ه1366-1311 وجوارها مادبا،  حممد، القعايدة  )1(
 2005، مؤتة جامعة. م1946-1893/ ه1366-1311 وجوارها مادبا،  حممد، القعايدة  )2(
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 ).2005( مادباحسب حمطة /  مادباالرطوبة النسبية يف ) 13(الشكل 

 
 :الرياح

والرياح الشاملية الغربية بشكل خاص،  ،بشكل عام مادباتسود الرياح الغربية حمافظة 
وترتبط الرياح ارتباطا وثيقا بالضغط اجلوي، ففي فصل الشتاء تقع اململكة األردنية حتت تأثري 

مما يؤدي اىل ترسب الرياح الباردة إليها، وينعكس هذا الوضع  ،الضغوط اجلوية املنخفضة
باستثناء الرياح الرشقية و الشاملية  ،ىل حد ماإهتب رياح معتدلة احلرارة ورطبة  حيث ،صيفا

وتؤدي أحيانا إىل إثارة العواصف الغبارية التي تتسبب يف  ،الرشقية، حيث تكون حارة وجافة
 )15(حوايل  مادبايرتواح متوسط رسعة الرياح السنوي يف حمافظة ، )1(تذرية حبيبات الرتبة 

 .)2(الساعة/كم) 120(وقد حتدث هبات رياح تصل رسعتها إىل الساعة، /كم

                                                           
، األردنية اجلامعة، منشورة غري ماجستري رسالة، مادبا حمافظة يف التصحر، جليل وضاح، احلدادين  )1(

1996. 
 .2005، مؤتة جامعة. م1946-1893/ ـه1366-1311 وجوارها مادبا،  حممد، القعايدة  )2(
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/ كم ) 8،7(الساعة يف شهر ترشين أول و / كم ) 4،8(وترتاوح رسعة الرياح بني 
 .)1(ساعة يف شهر متوز 

 مادبامعدل رسعة الرياح يف حمافظة ) 14(الشكل 

 .2009السنيان، : املصدر
يف شهر نيسان وأيار، نالحظ من الشكل  مادباهتب الرياح الرشقية اجلافة عىل منطقة 

بشكل عام، مع وجود  مادبايف معدل رسعة الرياح التي هتب عىل حمافظة  اً السابق تباين
وهي متثل  ،)نيسان، وأيار، وحزيران(تقارب وانتظام يف رسعة الرياح يف كل من أشهر 

األشهر التي هتب فيها الرياح الرشقية عىل املنطقة، بينام تنخفض رسعة الرياح  يف شهر 
ألول، اترشين الثاين و كانون (ثم تشتد رسعة الرياح ثانية يف شهر  ،)آب، وترشين أول(

 ).وكانون الثاين

 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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 التبخر 
يف للتبخر أعىل قيمة التبخر يف املحافظة مرتفع جدا مقارنة بكمية األمطار، وتكون  إنّ 

له يف فصل الشتاء، حيث  وأدنى قيمة ،ملم )350- 250(فصل الصيف، إذ ترتاوح بني 
 )سنيان(ملم  ) 180- 84(ترتاوح بني 

 .2009، مادبامعدل التبخر حسب حمطة ) 15(الشكل 

 
 
 
 
 
 
 




