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 جيولوجية إقليم البتراء
 د. هاني محيسن النوافلة
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  ا ردن– معان 20 . . 
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  دي  

يعد  إقليم البتراء من المناط   ا  ا همية الكبر   ل  المستويين المحل  والعالم . وله ا ا قليم مي   جيولوجية 

وجمالية باهر   حت ان  مدينة البتراء ا  رية الت  تعتبر إر ا   الميا   ريدا  من نو   و  جوبة من  جا   الدنيا السب . 

تهد  ه   الدراسة الت  تم  بناء   ل  الم اهدا  الميدانية والعمل الح ل  وجم  المعلوما  المتو ر  إل  تسليط 

ال وء  ل  جيولوجية إقليم البتراء. تم تسجيل العديد من التراكي  والم اهر الجيولوجية. يتمي  ا قليم بتنو     

الوحدا  ال  رية المنت ر  ب  حي  ت ط    ور الكريتاس  العلو  مع م مناط  . يسود    ا قليم العديد من 

    وال  ور المت د  التراكي  الجيولوجية  همها الطيا  وال دو  وال وا ل. إن  وجود المنحدرا  الحاد   ال دو

إ ا ة إل  سر ة جريان السيول      ل ال تاء كل  ل  ي د  إل  حدو  ال ي انا  وحركا  الكتل ال  رية 

 .   من المناط  المرت  ركا ن  قا  ا ر ية وس وط ال  و

 

  الحجر الجير  : إقليم البتراء  واد  موس   محيط التي    مع د العربة  الحجر الرمل   رمل الكرن  ال لما  الدالة

 الكريتاس  العلو   رسوبيا  ا ودية  ال ي انا .
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ا ردن –معان  02 . .   

hanialnawafleh@ahu.edu.jo 

 

   دي 

مي   جيولوجية  ا قليمله ا و البتراء من المناط   ا  ا همية الكبر   ل  المستويين المحل  والعالم .  قليمإ يعد  

.   و  جوبة من  جا   الدنيا السب من نو   ريدا    الميا   ر ا  مدينة البتراء ا  رية الت  تعتبر إوجمالية باهر   حت ان  

تسليط  إل وجم  المعلوما  المتو ر   والعمل الح ل  م اهدا  الميدانية ل  ال تهد  ه   الدراسة الت  تم  بناء  

تنو     ب ا قليملتراكي  والم اهر الجيولوجية. يتمي  العديد من اتم تسجيل البتراء.  إقليم يولوجيةال وء  ل  ج

العديد من  ليما ق. يسود     ت ط    ور الكريتاس  العلو  مع م مناط  حي  الوحدا  ال  رية المنت ر  ب 

  ةوال  ور المت د   وجود المنحدرا  الحاد   ال دو  ن  . إوال وا ل التراكي  الجيولوجية  همها الطيا  وال دو 

حدو  ال ي انا  وحركا  الكتل ال  رية  إل كل  ل  ي د    تاءسر ة جريان السيول      ل ال إل إ ا ة 

 .ةالمرت عمن المناط    ركا ن  قا  ا ر ية وس وط ال  و 

 

 الحجر الجير   البتراء  واد  موس   محيط التي    مع د العربة  الحجر الرمل   رمل الكرن   إقليم: ال لما  الدالة

 الكريتاس  العلو   رسوبيا  ا ودية  ال ي انا .
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Abstract 

Petra Region is of great importance both locally and globally. The region is geologically 

impressive. The uniqueness of this region is partially due to part of the region, i.e., the 

ancient city of Petra, which is globally unique as it is one of the world’s new seven 

wonders. This study, which is based on field work and data collection and analysis, aims 

to shed light on the geology of Petra Region. Different geologic phenomena and geologic 

structures were identified. Various rock units span several geologic ages, from 

Precambrian to Holocene. Upper Cretaceous rocks are widely distributed. The common 

geologic structures are folds, faults and joints. The steep slopes, cracks and fractured 

rocks, in addition to the high speed water flow during winter result in floods and rock 

mass movements such as rock falls from highland areas. 
 

Keywords:  Wadi Musa, Tethys Ocean, Basement complex, Kurnub Sandstone, upper 

Cretaceous, Wadi Sediments, floods, rock falls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Introduction) . م دمة1
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وطبيعتها  المطلة  ل  واد   ربة ا ردن    جنو   (1) كل   امتداد سلسلة جبال ال را  البتراء  ل  إقليم ي  

العديد من ال ر   البتراء إقليم . يضم]1[  2كم 000 ت ار   من مساحةدر  والمحاطة بالجبال الج را ية المنح

 .3الج را ية  يو حها ال كل  ا قليم حدود  ما .(2) كل  الطيبةو  واد  موس   همها والتجمعا  السكنية

 
 .[1]البتراء  ل  امتداد سلسلة جبال ال را   إقليم(: موق  1 كل )

 

 .[2]واد  موس  والطيبة البتراء؛  إقليمهم مناط  وية تبين   ور  ج(:  2 كل )
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 .[3] معدلة من مناط  .  بر البتراء و  قليم(: الحدود الج را ية  3 كل )

 

  و ط ا   رق 33.33ت    ل   ط طول الت     رية المعرو ة بالبتراءوجود المدينة ا  البتراء إقليم هم ما يمي   إن  

 ا  عربية جنوب   موق  متوسط بين طر  التجار  الر يسة الوا لة من م ر و بة الج ير  ال  [1]  ما    10.30 رض 

تحتو  البتراء  ل  العديد من المواق    .ا إل  سواحل البحر المتوسط غربا  ومن ال ليج العرب   رق   دم    ما    إل 

له ا  ا نباط ا تياره ا ويعود . ردو ي  ر  وا من الع رين الكامب ا  رية الت  نحت  مع مها    ال  ور الرملية
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الت   يها ة واد  موس   منط  إل امتد  المكان. ه   الح ار   ةالت  حددتها جيولوجية وطبيع  ح انت  إل الموق  

 .[1] وس  ال   كان ي    المنط ة بمياه  الجو يةنب   ين م

   من جمالية    التراكي  والتنو  ال  ر  ا قليملما يتمي  ب  ه ا  البتراء جنة بالنسبة للباح ين الجيولوجيين إقليم يعد  

لوجية.  ولما له ا المو و  من  ل   ريطة السياحة الجيو   من موق  متمي  ا قليم   جعل  وه ا سب  ر ي 

 ه ا الهد  نجا البتراء. وقد تم إ إقليمل  تسليط ال وء  ل  جيولوجية   د هد   ه   الدراسة ب كل ر ي  إ همية ا 

والعمل الح ل  من قبل  الم اهدا  الميدانية ا ة ال  إ وجم  المعلوما  المتو ر  من  الل مراجعة الدراسا  الساب ة

 الباح .

 (Geomorphology & Climateوالمناخ ) . الجيومورفولوجيا2

 و  م   1300 ك ر من  ل إم  و  سطح البحر  000متنو ة    ا رت ا  من حوال   البتراء إقليم ةطبوغرا ي إن  

 ا قليممن  كبيرا   ج ءا   (   إن  4 الجيومور ولوجية ) كل ا ردن قاليم  [4] وحس  ت سيما  العالم بندر سطح البحر.

 ال را . وه   بار   ن سالسل جبلية  ي ة ممتد   مال جنو  تعر  باسم جبالي    من المرت عا   ر  ا نهدام 

 

203



 0211(1( العدد )4علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا،اجمللد ) جملة،  جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث                    

 

 .[4] معدلة منبتراء حسب تقسيم بندر لألقاليم الجغرافية. ال إقليم(: موقع 4شكل )
 

بسب   مليا  الر   ا ر ية الت   ا  الحا ة ال ربية ميالن حاد تبد  بينما ا  لطي  تبد  ميال   قليمإلل الحا ة ال رقية إن  

نحو ال ر  وحاد  لها ميالن لطي    .  ما بالنسبة لألودية[3] البحر المي  –حد    ل  طول انهدام واد   ربة 

حي  تحكم  ب   [0] نحو ال ر  وتجر   يها الميا       ل ال تاء.  يسود    المنط ة ن ام الت ري  ال جر 

التركيب  السا د. ونتيجة ل ل  الن ام التركيب  تكون  العديد من الينابي   الجيولوج  ال  رية السا د  والن ام نوا ا 

 .[3]    المنط ة

 
 .[0]ال جر     مدينة واد  موس   الما   (: ن ام الت ري 3 كل )

 

من ت رين ال ان  ول اية  ال   يمتا  بموسم ماطر نسبيا  المتوسط  ا بيضمناخ البحر  البتراء إقليممناط  يسود 

 ن معد تها الطبيعية  اد     د  .  ما بالنسبة لدرجا  الحرار   جا     الج ء المتب   من السنةنيسان وط 

ن       ل ال ي  و    و ا   ت ل كميا   درجة سيليسيو . 40م بل   نحو   ل  درجة حرار  سجل  ه ا العا ا 

 ماإ. (0) كل  ون ا ول ل اية آ ارانملم    السنة وي ل  س وط ال لوج    ا  هر من ك 200حوال   إل الهطول 

 (.8( و  كل )3حس  ما يو ح  كل من  كل ) ت يرا  ملحو ا  يبد     تو ي  ا مطار  الل ال تر  ا  ير 
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[    منط ة 3]   كوك  دت  نتا ج دراسة كا  وا حا   بر التاريخ  وه ا ما مناخ المنط ة وبي تها قد  هد  ت ير  ن  إ

ال رو   ر مال مية للسكان من  ككان   جبل هارون. اما ال رو  الجوية السا د  قديما  )   نهاية الباليستوسين( 

 [.8]اآلنالسا د  

 
 .2000  تاء    ا قليم(: تراكم ال لوج  و  مرت عا  0 كل )

 

 
 .[0]    منط ة واد  موس  2003  حت 1080 من تو ي  كمية ا مطار ال هرية(: 3 كل )
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 .[0] د  موس    منط ة وا 2003  حت 1080 من ةا مطار السنويتو ي  كمية (: 8 كل )

 (Litho-stratigraphy)  اوين الصخريةال ال  ابع الطب ي و . 3

الجيولوجية من ما    مارهام تل ة من ال  ور والتتابعا  ال  رية والت  تتراوح      نوا البتراء  إقليميتك      

التجوية السا د     طباقية ال  ور ومعالم  ما  .(0 ) كل اآلنمليون سنة( حت   000من   ك رقبل الكامبر  )

 .(10)يم لها ال كل   ا قليم

 
 .[0] البتراء إقليمالحقب المختلفة في  حيث تتكسف صخور األردن: جيولوجية (0)شكل 
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 .[10] الشكل معدل منالبتراء.  إقليم باقية الصخور ومعالم التجوية في(: ط10شكل )
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 (Basement Complex) صخور ال اعد النارية 1. 3

من مع د الع بة  ة تعد  ج ءا   ري يلت  تكون  بعد الحركة البانية ا ل   ور ال ا د   ل    ور الجراني  ات تم

   ويعلوها بعدم توا     ور الحيا  ال اهر ج ء ال مال  للدر  العرب  النوب   وتم ل ال(12  11  10 كل ) العربة

   12   11المصادر:] د  البحر المي  ا نت ال  والت  ت وه  ب عل الن اط التكتون  الم اح  ل  (13) كل 

. ي  ل ا قليمالج ء الجنوب  ال رب  من ابر  المناط  الت  تتك    يها ه   ال  ور هو  إن  حي   .[14 و 13

حي  ترس   (11) كل    ور ال ا د  النارية  ن ال  ور الرسوبية الت  تعلوها ما يعر  بسطح التسوية

 (.14 ة ) كلالمناط  المن    سا    وميرا  ا كونجل

 
 البتراء. مدينة غرب منطقة الدير في (: صخور القاعدة تعلوها صخور حقبة الحياة القديمة11شكل )
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 شمال البتراء.  كم 13ع بركاني ضمن صخور الحجر الرملي ااندف(: 12شكل )

 

 
 .قرية الراجف هرة غربالظا (: تكشفات صخور دهر الحياة13شكل )
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 البتراء. مدينة كم شمال 13ساس (: رواهص )كونجلوميرات( األ14شكل )

 

 (Paleozoic Rocks) الباليوزويك ح بة الحياة ال ديمة صخور  2. 3

  :و  وين الديسي عشرين أ   وين 

م خرية المميزة هو تكوين أالتكوينات الص أبرز إن   . اإلقليم في  طباقية صخور الباليوزويك (13)يوضح الشكل 

 ما يميز صخور(. 10 وهو عبارة عن الحجر الرملي الكتلي بني التجوية )شكل األعلىعشرين من العصر الكامبري 

التنوع المعدني في تشكل المعادن بسبب األكسدة لذا تظهر الصخور الحمراء والصفراء وغيرها  الوردية ءالبترا مدينة

شكل حلقات أو  تظهر في هذا التكوين الهام تطبقات على لتفاعل مع المياه الجارية.من األلوان بسبب األكسدة وا

 تختفا  أنظمة التلون.ال مراوح كنتيجة

وردوفيشي األسفل والمعرو  بتكوين يعلو تكوين أم عشرين الحجر الرملي الكتلي أبيض التجوية من العصر األ

لشمالية الشرقية من مدينة البتراء ويمتد تكشفه حتى شمال الشرقية وا جزاء(، حيث يتكشف في األ13الديسي )شكل 

بيئة االنهار  أن هاأما بالنسبة للبيئة الترسيبية فالدالئل واضحة على  (.18البيضاء والمعروفة بالبتراء الصغيرة )شكل 

 أنواعووية (. تعاني هذه الصخور من ظواهر التج10 ( التي سادت في تلك الفترة )شكلBraided Riversالمتشعبة )

رث الحضاري من ر الطبيعية التي تهدد اإل، وهذه العمليات تعتبر من المصاد(21و شكل  20)مثال شكل  عديدة منها

جوية في مدينة البتراء هم ما كتب عن التأ إن   .أيضا   معالم مختلفة في مدينة البتراء ومنطقة البتراء الصغيرة )البيضا(

ل عليه من تخفال مقاالت العالم يمكن الحصوة للمباني داتخل مدينة البتراء سطح الخارجية والداتخليوتدهور األ

سطح الغر  الداتخلية في كسادا  يحدث أل وقد أثبت هذا العالم أن   .(10و  15: المصادر)مثال  مريكي برادايساأل

لمسهم أو جلوسهم  إلىفة بعض المعالم الهامة كالخزنة مثفا  نتيجة الرتفاع نسبة الرطوبة الناتجة عن تنفس الزوار أضا
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لمزيد من  و [.18الرملية هي التجوية الملحية   ]البتراء صخور  التجوية في أنواع أبرزمن و .[13] للراحة

 [.19] إلىيمكن الرجوع  اإلقليمديمة في المعلومات عن صخور حقبة الحياة الق

 
 .[20] ل منالشكل معد .البتراء إقليم طباقية صخور الباليوزويك  في (:13شكل )

 

 

 
 .في مدينة البتراء تكوين أم عشرين الرملي من العصر الكامبري تكشف صخري ضمن (:10شكل)
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الذي يتميز  مدينة البتراء مدتخل في وردوفيشيمن العصر األ تكوين الديسي الرملي صخور تكشف :(13)شكل 

 .شكال القببيةباأل

 

 
، حيث يظهر الحد الفاصل (البتراء مدينة كم شمال 10) في منطقة البيضا تكوين الديسي صخور : تكشفات(18)شكل

 بين تكويني أم عشرين والديسي.

 
 .   مد ل مدينة البتراء  ار العمليا  النهرية )ح باء مستدير (  من تكوين الديس (: بعض آ19 كل )
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 ديسي المتكشفة غرب قرية الطيبة.ار عمليات التجوية في صخور تكوين الآث: (20)شكل 

 

 

 
 شمال البتراء )منطقة البيضا(. ر عمليات التجوية في صخور الديسيثا: آ(21)شكل

 

ذلك فقد  إلىضافة . إاإلقليمة وتدهور الصخور في العديد من مناطق الباحث العديد من مظاهر التعريهذا وقد رصد 

 إلىثرية استنادا  في مدينة البتراء األ التعرية والتدهور م مظاهرو أه أبرزثرية على حصر عملت محمية البتراء األ

 .(2و  1ويوضحها الجدول ) [ 23و 22   21]عدة مراجع أهمها 

 

 

 

 .[3]ثرية في مدينة البتراء األ التعرية والتدهور مظاهر أبرز (:1) جدول

 الوصف الظاهرة الوصف الظاهرة

 

   رالل سطح كتآ
بيبا   ل   كل ح

نتيجة تبلور   ير  
 ا مالح

من   ج اءن  ال ا 
 ل     رالح سط

 كل ق ور رقي ة 
 وه ة
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منبسطة  ان  ال رقا  
   رالمن سطح 

 

ن  ال  ل   كل ا
 طب ا 

 

حجار  غير  ابتة    
 البناء

 

 جوا    ير   ل  
 نتيجة   رسطح ال

  دم التجان 

 

ا قر  ي جوا   ال
 النحل

 

من   ج اء  دان 
سب  ب   رال

   وط ميكانيكية او

   المتعمديالت ر 

 

   رالتكسر قط  من 
 ة الطبيعيةينتيجة التعر 

 

و  دان ماد   لكتآ
ب كل موا      رال

   راللسطح 

 

ترس  ا مالح  ل  
   رسطح ال

 

ق ر   لبة  ل 
نتيجة    رال طحس

 الترسبا 

 

ال  ور ال لبة تتمي  
 بكونها ملحية

 

التل  ال   تسبب  
 ةيكا نا  المجهر ال

 

 

 .[3]في مدينة البتراء االثرية  التعرية والتدهور مظاهر أبرزتابع  (:2) جدول

 

 الوصف الظاهرة الوصف الظاهرة
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 نموالنباتا     ال  و 

 

 اي    وا ةيالتجمعا  الح ر 
 الحجار 

 

م ل ا  الطيور  ل  
   رالسطح 

 

 و م رب ا  تابا  ك

 

ا  التر  و م ال بار كترا
 لةيل ترا  طو 

 

 التلو  ايطب ة سوداء من ب ا

 

بسب     رال      
 ا يةيال ي   ةي وامل التعر 

 

 ت   ا   و  وا ل جيولوجية

 

 

 و  ال  جيولوج  د   

 

 من  آ  غير مست ر 

 

 جدار متساقط

 

 ن  ال ال  ار ا

 

 ت ك  المونة

 

ا نا  كمونة ملو ة بنمو 
 ةيحيو 
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 (Mesozoic Rocksة الحياة الم وسطة )صخور ح ب 3. 3

 :(Kurnub Sandstone) الرملية من ال ري اسي السفلي ال رنب مجموعة

ساسية من الحجر تكون ب ور   (. ت22) كل  ا قليمال ربية من  ج اء بار   ن مجمو ة   رية تتك      ا 

 .[24]  ل نهر   إل يعود  ا قليم  مناط  وتكوين     لوانمتوسط ال  ونة متعدد ا  إل الرمل  ال تات  ال  ن 

 
 

 وادي موسى. سفلي شمال غرب( يظهر تكشفات الطباشيري الشمالعام )نحو ال(: منظر 22) شكل

 

 :ال  اوين الصخرية من ال ري اسي )الطباشيري( العلوي

د  البي ا  البحرية سا بحي  ا قليمي مر مناط   (  Tethys Ocean) محيط التي   نكريتاس  العلو  كاال الل 

حي  تتجاو  سماكة التكاوين ال  رية  الت     مع مها كربونية جيرية.لعديد من التكوينا  ال  رية ا وجد الت   

مجمو تين  إل البتراء  إقليمت سم   ور الكريتاس  العلو      مترا . 280المتك  ة من ه ا الع ر  ك ر من 

. ولمعر ة التكاوين ال  رية  التابعة لكل منهما يمكن [12] البل اء  ريتين وهما: مجمو ة  جلون و مجمو ة 

 .(10)ال كل  إل الرجو  

 :(Ajlun Group) ال  اوين الصخرية من مجموعة عجلون

 (A1 & A2)   وين ناعور -

و ل   و  تكوين رمل  (23) كل  يمكن تميي  ه ا التكوين وبسهولة    الميدان   و ا     منط ة واد  موس 

نا م  مارل  )حور ( ( ويتكون ب كل  ساس  من حجر جير A1كرن  الملون. يتكون من   وين: الس ل  )ال

216



 0211(1( العدد )4علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا،اجمللد ) جملة،  جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث                    

 

 مترا . 08 يتكون من الحجر الجير  الع د . وتبلغ سماكة ه ا التكوين    مجمل  بحوال   (A2التطب    ما العلو  )

 و  مجمو ة الكرن   )محيط التي  ( مستو  البحر ما بالنسبة لبي ة الترسي   يعت د  نها كان    ناء ارت ا  وا ح ل

 inner shelf with open sea) الرملية  من بي ة بحرية تح  مستو  المد والج ر    ر  قار   ريض وم توح

connections) [12]. 

 
الجنو  ال رق  من مرك   إل كم  2 ل  بعد  (: تك  ا    ور مجمو ة  جلون قر   ين ال در23 كل )

 د  موس .مدينة وا
 

  F/H/S  شعيب-حمر-فحيص   وين -

قسم المسح الجيولوج   و [25]بويل  ل د جمعها  لي  من السهل تميي  ه   التكاوين ال  رية وتتبعها    الميدان.

( A3بداية تكوين ال حي  ) إن   :. يمكن ال ولF/H/S يرم  ل  بالرم     سلطة الم ادر الطبيعية    تكوين واحد

السحنا  ال  رية من الحجر الجير  الع د  والرمل  والمارل   حيانا   ونهاية ه ا التكوين هو بداية  هو الت ير   

 ما بالنسبة الحجر الجير  الدولوميت  السيليس . وه ا التكوين    مجمل  ي ل   لي  السحنا  الجيرية الدولوميتية. 

 بار   ن  ا قليم  الس ل     (  ج   A5 & A6) تكوين  عي  ما  من ال ع  جدا  تميي  . ( A4لتكوين الحمر )
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 33حوال   إل المكونة له   التكاوين    العلو  حجر جير  مارل . وت ل سماكة الطب ا   وج    حجر جير  رمل 

 .[12] (shallow subtidal) .  ما بالنسبة للبي ة الترسيبية  ه  بي ة بحرية تح  مديةمترا  

 

 (A7  وين وادي السير ) -

وتتجاو  سماكة ه ا   ن ب ور   ساسية من الحجر الجير  الرمل  الكتل  والحجر الجير  الدولوميت  الكتل .يتكو 

يبد  ه ا التكوين  ندما تنته  و . (24 العلوية منها ) كل ج اءويتك      ا   مترا   31التكوين    واد  موس  

 تتمي  بوجود الحجر الجير  الدولوميت  ال ن  بكسار   ما نهايت  العليا الطب ا  المارلية المكونة لتكوين  عي . 

نسبة الحجر الرمل  ت داد    الج ء الس ل   ي     منط ة د غة.  ما  إل   ن   [12]  ار  ابدكما   المستحا ا .

حيانا  نتيجة للحركا  ت للها انحسار للبحر   (very shallow subtidal) البي ة الترسيبية  ه  بي ة بحرية  حلة

معالم ه ا التكوين حس  ن ر  اللي ولوجية و  نوا ا   بر ( 23يو ح ال كل ) .[12] الم احبة لتكوين ال و  السور 

 .[26]سلطة الم ادر الطبيعية 

 

 
 (: تك  ا  تكوين واد  السير    الج  ال مال  ال رق  من مدينة واد  موس .24 كل )
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حجر جيري  ،)ب( حفوريحجر جيري أ وادي موسى. )أ( -طيبة (: تكوين وادي السير من مقطع ال23شكل )

،  الجزء السفلي –حجر جيري سميك التطبق  ، )د( حجر جيري عقدي وأووليتي و ستروماتوليتي ، )ج( حفوريأ

عقدة صوانية في  )ز( حفوري،)و( حجر جيري أووليتي أ ،حجر جيري رملي  متقاطع الطبقية وناعم الطبقية )هـ(

 .[26] الجيري طبقات الحجر

 

 :(Belqa Group) ال  اوين الصخرية من مجموعة البل اء

 (B1  وين الغدران ) -

تكون ه ا  مترا . 12الحجر الجير  المارل . وتتجاو  سماكت   إل  ا ة من الحجر الرمل  إ ه ا التكوين يتكون

  الجبلية المرت عة   و ا       المناط يتك   وب كل وا ح  .[12] التكوين  من بي ة الر  ال ار  الدا لية

 (.20) كل  ا قليمال رقية من  ج اءا 
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 (B2  وين عمان ) -

  مترا .  ما ج    38ما ي ار   إل   الس ل  من الحجر الجير  السيليس  بسماكة ت ل  ما ه ا التكوين  يتكون ج   

ويبدو  ن ه ا التكوين مترا .  13حوال   إل العلو  يتكون من الحجر الجير  السيليس  ال وس ات  وال   ت ل سماكت  

 .[12] بي ة بحرية  حلة تح  مدية إل قد تكون    بي ة متوسطة من الر  ال ار  الم توح 

 

 

ل  ر  واد  موس  (: من ر  ام لتكوين واد  السير )ا س ل(  تكوين ال دران  و تكوين  مان  ما20 كل )

 .[2] )منط ة المديرج(

 (Cenozoic Rocks) ياة الحديثةصخور ح بة الح  4. 3

 مل   ل  ن ل المواد  و د ن بعض  ساد     ح بة الحيا  الحدي ة الت   وامل ما بعد الترسي  و همها التعرية إن  

تتكون   ور ورسوبيا  ه   الح بة  إن  وب كل  ام   [.27المعالم  وه ا مالح  ب كل بار     مدينة البتراء  ]

 ودية.الس وح ورسوبيا  ا  ة من ركاميا ب ور   ساسي

 

 (Structural Geology) الجيولوجيا ال ر يبية. 4
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( وهو  بار   ن Dead Sea Transform Fault Systemالتحويل  ) ا ردنتكنونية المنط ة يتحكم بها  د   إن  

السترات را     وهو المس ول  ن التطور مس ول  ن تكوين مع م التراكي  الحدي ة    المنط ة حد  تكتون  ر ي 

 .[29 و 28  12]  والتركيب     المنط ة من    ر الميوسين

 
 .[29] منطقة الشرق االوسط. الشكل معدل من(: الوضع التكتوني العام ل23شكل )

 

. (30  20  28) كل  ه   بار   ن ال دو  والطيا  وال وا ل ا قليم هم التراكي  الجيولوجية السا د      إن  

 هرهاتعدد و  جد بتوجي  م   تو ال مالية.  ما ال دو  ج اءالجنوبية ال ربية وا  ج اء كل وا ح    ا تبر  الطيا  ب

 ] درجة  ن ال مال 33ال   يمتد من جنو  غر  مدينة واد  موس  وينحر    هو  د  واد  موس    المنط ة 

5 11]. 
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 (: تراكي  الطيا   مال غر  قرية د غة.28 كل )
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 يسار(.-ان  قا   ر ية ل ويمين   دو    وا –(:  ريطة تبين تو ي   هم التراكي  الجيولوجية )طيا 20 كل )

 .[5]معدل  ال كل

 
      ور  م   رين و  ور الديس   مال البتراء. العمودية  ن مة ال وا ل(: 30)  كل

 

 (Engineering Geology) الجيولوجيا الهندسية. 5

تتمي  المنط ة بحدو  ال ي انا  وحركا  للكتل ال  رية كس وط الكتل ال  رية من المرت عا  وه ا وا ح جدا 

( . ترتبط الكتل الساقطة ارتباطا  مبا را  م    ور 33  32  31من الراج  جنوبا حت  واد  موس   ما   ) كل 

 إل السب     حركة الكتل ال  رية وال ي انا   الحور والطبا ير والحور الجير  الت  تنت ر    المنط ة. يعود

الجريان السري  وال اط      إل   إ ا ة ل  ور المت د ة    المنط ةالطبيعة  ا  ا نحدار ال ديد  ال دو  وا

 رية السيول  الل   ل ال تاء. ومن الجدير  كر   ن م ل ه   ال اهر  تحد  ب كل متكرر    مدينة البتراء ا 

ل طر ال ي ان كتل  الت  حد       هر كانون   يرين تعر   مع م مناط  ا قليم    الع دين ا (.  34) كل 

يجاد من ومة ن ام إليم البتراء التنو  السياح   ل  قإ. ه ا وقد  مل  سلطة 2014و  2004ال ان  من  ام  

 .والعمل ب  للحد من  طر ال ي انا  ن ار المبكر    بعض مناط  ا قليما 

ه   حركا  الكتل ال  رية كس وط الكتل ال  رية   ر  الت  تهدد بعض مناط  ا قليمن الم اطر الطبيعية ا وم 

من المرت عا .  وه   ال اهر  تم ر دها ب كل وا ح    مدينة البتراء    كل من السي  والمنط ة الواقعة بال ر  

م  ل وا ل المنت ر   من   ور تكوين م  الت   ا  وا من مدرج الم بح حي  ترتبط الكتل الساقطة ارتباطا  مبا را  

 (.33  رين ) كل 

223



 0211(1( العدد )4علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا،اجمللد ) جملة،  جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث                    

 

 

 

 واد  موس . مدينة ر   وس وط لكتل   رية    الج ء ال رق  منيار  (: انه31 كل )

 
 (: س وط لكتل   رية    الج ء ال مال  ال رق  من قرية الطيبة.32 كل )
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بمنطار الذتخيرة غرب قرية  ر عوامل التعرية فيما يعر  محليا  ثاصورة توضح سقوط الكتل الصخرية وآ :(33)شكل

 الطيبة الجنوبية.

 

 
 ون الثاني.شهر كان 2003سيق البتراء تخفال شتاء مطار في (: تجمع مياة األ34)شكل 

 

 

 في صخور أم عشرين الرملية في مدينة البتراء االثرية. صخري (: انهيار33شكل )

 

الطبيعية التي تعرضت لها مناطق إقليم البتراء تاريخيا  أو قد تتعرض لها في المستقبل  هنالك العديد من التهديدات 

أشكال التعرية والتجوية المختلفة. وقد سجلت  إلىضافة إ(، 30ا من انهيارات وتدمير )شكل كالزالزل وما ينتج عنه

 [.30على مقياس رتختر ]درجات  3حديثا  العديد من الزالزل غير المدمرة والتي ال يزيد مقدارها عن 
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 .[31] : انهيار المعبد العظيم بفعل الزالزل التي حدثت في القرن السادس الميفادي(30)شكل 

 , 3ي داد ب ياد  معدل الس وط ون  ان ال طاء النبات  ] لهاوالمناط  المما لة  معدل التعرية    مناط  ا قليم إن  

 تأ ير الرياح والعوامل المرتبطة با نسان.  إل ا ة إ[ 32

 (Economic Geology) الق صاديةاالجيولوجيا . 6

محدود  وه   من دراسا  المسح  ا قليمالدراسا  المرتبطة بمو و  ال اما  المعدنية وال  ور ال نا ية     إن  

 سا     ال ال  غير متو ر  وغير من ور .ه   الدرا الجيولوج  الت  قام  بها سلطة الم ادر الطبيعية   لما  بأن  

 بما يل : ا قليمال اما  المعدنية وال  ور ال نا ية      بر  ب كل  ام يمكن ح ر

 بار   ن حجر جير  من مستويا  م تل ة  من   ور الكريتاس   ب كل ر ي  حجار  البناء ه  :حجارة البناء -

تحت   به   المنا ل ال ديمة  و  ا قليمالعلو . ه ا وقد است دم  قديما     بناء المنا ل وما  ال  بعض مناط  

مل  ر جر الواست دم الح ا نباط ما دا ل مدينة البتراء   د انت ر  الم ال  من   من (. 33 ) كل اآلنب اياها حت  

 (.38 كحجار  للبناء  ي ا ) كل
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رية المتو ر  واد  موس  وقد است دم  الحجار  الجي مدينة (: منتج  بي   مان )قرية النوا لة ساب ا (    33 كل )
 .نط ة    بنا     الم

 

 
 . [33] ريةلحجر الرمل     مدينة البتراء ا حد م ال  امن ر  (: 38 كل )

 

م  ه   الرواس  ل نا ة ال  ار من  ست دا حي  تتك   رواس  الطين    منط ة واد  موس : رواسب الطين -

الس ل  والعليا لتكاوين ال حي /الحمر/ عي  التاب  للع ر  ج اءوتوجد ه   الرواس     ا  ا نباطح ار  

السينومان  وه  رواس  بحرية غنية با حا ير الدقي ة والكبير  وتتمي  ه   الطب ا  بوجود   و  و وا ل ك ير  ناتجة 

 .[34] المنط ة  ن التأ ر بتكتونية

كم غر  الراج     واد   3سجل  كميا  كبير  من ال  ر ال يت     المنط ة حي  تتك    :الصخر الزي ي -

 م  من تكوين الموقر الس ل  30-30الم يت   من مستويا  م تل ة  من الكريتاس  العلو . وقد سجل حوال  

[5]. 

والج ء ال مال  ال رب   وبالتحديد    منط ة  ةلمنط ة ال ماليتتك    اما  الرمل ال جاج     ا :الرمل الزجاجي -

 (.30 غر  البتراء ) كل  مال البي ا و
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ه   ال اما   إن    حي  ا س ل من   ور الكامبر   ال ربية ج اء: تتواجد  اما  النحا     ا النحاس -

 ار العمليا  التعدينية آوما  ال   ا نباطه ا وقد تم تعدين النحا  من قبل  الم يد من الدراسة والبح . إل تحتاج 

 والمناجم المهجور  ما لة للعيان    مناط  واد   ربة.

 : يمكن تعدين ه   الرسوبيا  واست دامها كمواد بناء.وديةالحصباء ورسوبيا  ال  -

 

 
 : تكشفات الرمل الزجاجي غرب البتراء )سيل وادي موسى(.(30)شكل

 

 (Hydrology) الهيدروجيولوجيا. 7

م يد من الدراسا   إل يحتاج  ا قليم إن  رك   الدراسا  المتعل ة بمو و  الميا   ل  الع ور ال ديمة  ل ل   

الهيدرولوجية و  و ا  من ناحية استك ا  الم  ون الجو   للميا  الجو ية من  الل الطر  الحدي ة وا ست اد  من 

لم ل ه   الدراسا  مرتبط ارتباطا  مبا را  با  دياد الملحو      الحاجة إن  [. 35 م ل والنم جة   ] GISن ام ال 

ما  المتو ر  و لما ية الجو ية   لما  بأن المعلو ياد  الرقعة السكانية و ياد  الطل   ل  الم ادر ا ا قليم دد سكان 

 يها.ت ن   من المناط  الوا د   ستك ا  الميا  الجو ية   ا قليممع م مناط    ن  إل  ت ير 

است الل الميا  السطحية من  إل  ا نباط  وه ا ما د   ا  وا ح ا  المتمعن بهيدرولوجية المنط ة يجد  يها تمي   إن  

  دار ن مة مما لة  متطور  و تمي   المنط ة بأن مة ر   تاري يا   م ادرها الم تل ة للح ا   ل  ن ام ما   مت ن.

العديد من  إل  ا ة إ نوا  سريعة ال وال والروا د الن ام مك   من  ودبوج تتمي  المنط ةب كل  ام  و [.36الر   ]

 [.3ودية  ديد  الميل غالبا   ]ا 
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 هم م ادر الميا     المنط ة ه  الميا  الجو ية والت  حين يت اط   يها منسو  الماء الجو   م  سطح ا رض  إن   

 إن  (. 40) ها تل  المو حة    ال كل بر     يونها و   المنط ة م دهر  جدا   إن  تنسا  الميا   ل   كل  يون. 

 كريتاس   ور الم درها   -( 41) كل  ا نباطوالت  است دم  من   من  –  غلبية ه   العيون م ل  ين موس 

العراي  الت  بير ال وا ل  ما  دا  ين   العلو  المكونة من الحجر الجير  المارل  والحجر الجير  السيليس   

 .[0]  ور الرملية من الكريتاس  الس ل م درها ال 

 
 .[0] من ة المجاور  لمدينة البتراء. ال كل معدل(: موق  العيون الر يسية    المنط 40 كل )

 
 . ريةا  البتراءمدينة ية    مدينة واد  موس  و الميا  الجو  ت ري  قنوا (: 41 كل )

(  حي  43( و  كل )42ل )كل من  ك مو ح    ه ا حواض الما ية من حي  ا  ا قليم ما من ناحية موق  

 أهمها ما  ا قليمما من ناحية   انا  الميا  الجو ية    .  ا قليموالجو ية     السطحية حواض الما يةتتعدد ا 

 ( وه  طب ا  الحجر الجير  والمرا  ة لها والتابعة لتكوين واد  السير وتكوين  مان.A7-B2بـ ) جيولوجيا  يعر  
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 .[37] .ا ردن    السطحية الر يسية حواض الميا  (: 42 كل )

 

 .[37] .ا ردن    حواض الميا  الجو ية الر يسية (: 43 كل )

 (Geologic & Environmental Tourism) سياحة الجيولوجية والبيئية. ال8
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من  نا ر السياحة الجيولوجية  نماطا  متعدد   ا قليم نا ر السياحة الت ليدية والتر يهية  يحت ن  إل  ا ة إ

والبي ية  حي  تتمي    ور  بتنو ها وجماليتها وتتعدد  ي  التراكي  الجيولوجية مما جعل  بي ة   بة للدارسين 

ا      منط ت  البتراء تنو  الم اهر البي ية الطبيعية وجماليتها الج ابة   و  إن   والباح ين    ه ا المجال.

 إل د   ة ت  لها الممرا  ال ي ة كل ه ا عت  العوامل التكتونية من من   ا  وجبال  الي ا ة لما  نإوالبي ا  

 [.38ها  همية بي ية  ا ة ساهم     التطور السياح  ]  طاإ 

رية   ابحا  المتعل ة بالجيولوجيا عديد من ا  رية منها  من الو  و ا  ا  ا قليمل د درس  بعض مناط  و 

 رية د  بناء البي ا  ال ديمة  ناهي   ن العدد الكبير من الدراسا  ا اا  الت  رك    ل   هم و   والنباتا  ال ديمة

 [.43و  42   41   40   30والح ريا     المناط  الم تل ة ]

 ك ر من  حي  سجل  وجد  تنو ا  بيولوجيا  وحيويا  كبيرا   ا قليم    ال ر  إل تنو  الم اهر البي ية من ال ر   إن  

 [.45م ل   العديد من الدراسا   ]   وقد و   ه ا التنو [44]  نو ا  من النباتا     المنط ة 000

بوجود النباتا  ال حراوية لت تلط م  نباتا  الس وح المنت ر   ل  المنحدرا   ا قليمال ربية من  ج اءتتمي  ا 

من ا  جار دا مة ال  ر  و همها البلوط  وا ن ا ة  نت ار بعض ا إ  ا نهدام و  ور الحجر الرمل   المطل   ل

 جار الم مر  والموسمية ويك ر  يها  جر ال يتون. وم  الت دم نحو المناط  السكنية  تترك   يها ا  والعر ر.  ما

نو ا   13همها ال يح. وقد سجل   وتسود  ي  النباتا  ال حراوية و   طاء النبات يت ير ال ا قليمال رقية من  ج اءا 

د منها كال عال  وال طط لوجود العدي ير  .  ما بالنسبة لل ديا     د [46] م تل ا  للتنو  الحيو   من محمية البتراء

 .[46] جنا  ممن البرما يا  وال واح  والطيور المهاجر  ا ة لبعض ا إالبرية  

[ 3] كوك  ول د نو  [.48   47رية  ] ا  ل  المواق   ا  سلبي ا  ياحة تأ ير للس  ن   ار  العديد من الدراسا   ه ا وقد 

 ما  نسان السلب   ل  البي ة    منط ة جبل هارون    البتراء ودور العوامل الطبيعية والتكتونية     ل .دور ا  إل 

 ار  ل  العديد    د  ريةا   مدينة البتراء و  و ا   ا قليمر  الح ار     مناط  ا  العمل الال م للح ا   ل 

نجا ا  إال مول  والم اري  المراد ة  من ما جاء ب  الم طط  إل  ا ة إ[ 51و  50   49لدراسا  م ل ]من ا

 قليم البتراء التنمو  السياح .إسلطة 
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 (Conclusion) واالس ن اجا  . الخا مة9

كتونية دورا  حيويا     للعمليا  الت ا ردن ( حي  إن  )ج ء من ا نهدام  قية لواد   ربة ل  الحا ة ال ر  ا قليمي   

يحتو   ل  تنو       ور  وطب يت  )من   ور ال ا د  البتراء  إقليمك    الدراسة  ل   ن جيولوجيت  وتكوين . 

ومن الت  لها  همية بي ية واقت ادية    ور الجيرية البحرية من الكريتاس  العلو (الالنارية والرملية ال ارية حت  

ست داما  متعدد  كحجار  الت  تد ل    ا   ل  العديد من المعادن وال  ور ال نا ية اللها يمكن الح ول  ل  

 إقليم إن   ل     إل  ا ة إ م يد من البح  ودراسا  الجدو  ا قت ادية. إل م ل ه   المواد تحتاج  إن    البناء. إ

و  وال وا ل و من م ايي  م تل ة وال د الطيا  :ها بر   متمي  الجيولوجية التراكي  البتراء تنت ر  ي  العديد من ال

 ال ر     إل تنو  الم اهر البي ية من ال ر  ل إن   ا ة  لما ت دم  إها الحركا  التكتونية السا د     المنط ة.  ن ا  

 .   التنو  الحيو   ي  ا  كبير  ا  دور  ا قليم مناط 

انحدار  ن   الت  يج   ن ت    بعين ا  تبار.  ل ل  كا ا قليممناط  هنال  العديد من الم اطر الطبيعية الت  تهدد 

جريان ال ديد ال إل  ا ة إ  وجود ال دو  وال  ور المت د ة م و  و ا ال ربية منها   ا قليممع م مناط  

تسب  حدو  ال ي انا  وحركا  الكتل و  تسبب  ودية والجداول  الل   ل ال تاء  كلهالميا  ا مطار    ا 

 . ي  لمناط  المرت عةال  رية من ا
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