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ئةم بابةتة بسيتية هة ضةزةتايةن بؤ بهةًاكانى شانطتى جيؤًؤزفؤهؤجيا، باضلسدى و     ثيَهاضةي بابةت4
تيَطةيػنت هة غيوةكانى شةوى و ئةو كسداز )ثسؤضة( انةى كة ئةم غيَوانةى شةويياى دزوضتلسدووة و 

ثسؤضة طؤزانلازيياى بةضةزدا ييَهاوة. هةم بابةتةدا تةزكيص دةخسيَتة ضةز ًيلانيصًةكانى 
ؤهؤجيةكاى و ثةيوةندى نيَواى خةضوةتةكانى ًادةكانى شةوى و ئةو ييَصانةى كة كازيياى جيؤًؤزف

هيدةكةى بة يؤى ييَصى كيَػلسدنى شةوى، بايةكاى، ضةيؤي، ئاو، غةثؤهةكاى، و ًسؤظ. يةزوةيا 
باضلسدنى جؤزةكانى جيؤًؤزفؤهؤجيا هة زِووى كات )ًيَروو(، ضرتاكضةز، ثسؤضةكاى، ئاويةوا، يةزوةا 

 هة زووى تسيؼ.
جيؤًؤزفؤهؤجيا ثةيوةندى زاضتةوخؤى بة ذيانى ًسؤظةوة يةية، ئةو غويَهةى كة هةضةزى  طسيهطي بابةت4

كة ضؤى دزوضت بووة و ضةند هة ًيَرة و  تيَطةيػتهى شياتسًاى يةبيَت هة ضةزى هة بازةى بؤئةوةى دةذيو
وى شةوى هة زووى ئابووزى و طػت بؤضى هة غويَهةكانى تس ناضيَت، يةزوةيا طسنطي غيَوةكانى زو

. يةزوةيا ثةيوةندى زاضتةوخؤى ئةم شانطتة بة طػت شانطتةكانى شةوى و نازاضتةوخؤى ى ذياىةكاناليةن
تيَطةيػنت زيَت. يَواشى نويرَت بدبة شانطتةكانى تس وادةكات طسنطى بة هيَلؤهيهةوة شياتس و بة تةكهيم و غ

 تواناى يةبيَت هيَلؤهيهةوة بلات هة ضؤنيةتىوتابى هة ثسؤضة جيؤًؤزفؤهؤجيةكاى وادةكات ق
بؤ طوجنانى بؤ ًةبةضتى جياواش ئةويؼ هة زووى  يةزوةيادزوضتبوونى غيَوةكانى زِووى شةوى و 

ئةطةزةكانى كازيطةزى ثسؤضة جيؤًؤزفؤهؤجية جياواشةكاى و كاتى خايةنساو هة يةز طؤزانلازييةن كة 
 يَت.بةضةز غيوةكانى زووى ئةم شةويةدا د

 ئاًاجني بابةت4

تواناى غيلسدنةوةى ثسؤضة جيؤًؤزفؤهؤجيةكاى بلات كة بة ئاًانخ هةم بابةتة ئةوةية هةم ضاهةدا قوتابى 
يؤى كيَػلسدنى شةوى و ئاو و ضةيؤي و ئاو با و ثوةكانى طةزًا و ئةوانى تسيؼ كة غيَوةى زووى 

يةبيت غيَوة جياواشةكانى زووى شةوى شةوى دادةتاغو و دزوضتى دةكةى. يةزوةيا تواناى ئةوةى 
ةوى خبويَهيَتةوة و غيَوةكانى زووى شةوى ًيَرووى ش تواناى يةبىَ هة ديازبلات و منوونةياى بؤ بًيَهيَتةوة.

هة نيَواى ييَصة خيَساكاى و ييَصة  بلا جياواشى  بتوانىَةى ئايهدةؽ زِاى يةبيَت.هة ئةطةزةكان
ثةيوندى نيَواى ضيهةكاى و  يةزوةيا بتوانىَهةضةزخؤيةكاى كة غيَواشى جياواشى شةوى دزوضت دةكةى.

جؤزى كةظسةكاى و طػت ثسؤضة جيؤًؤزفؤهؤجيةكاى و ئةو غيوانةى شةوى كة دزوضت دةبو هة 
                         دا.يانئةجناً



 بابةتةكة خػتةيدابةغلسدني 
 ناضاندنى جيؤًؤزفؤهؤجيا و طسنطى بابةتةكة 7 ةفتةي يةكةمي
 ًيَرووى دزوضتبوونى شةوى و ثيَلًاتةكانى  0 ةفتةي دووةمي
 ًيَرووى دزوضتبوونى شةزياكاى و ضوزى يايدزؤهؤجى 5 ةفتةي ضيَيةمي
 جوهةى ثويَتةكانى شةوى 4 ةفتةي ضوازةمي
 ضوزى كةظسةكاى جؤزى كةظسةكاى و 3 ةفتةي ثيَهحةمي
 جؤزةكانى جيؤًؤزفؤهؤجيا و ضةند ضةًليَلى طسنطى ئةم بابةتة 0 ةفتةي غةغةمي
 ثسؤضةكانى جيؤًؤزفؤهؤجيا و ئةو ييَصانةى كة هة ثػتيةوةيانو 1 ةفتةي حةفتةمي
 تاقيلسدنةوةى يةكةم* -بةضةزداضونةوةى وانةكانى زِابسدوو  2 ةفتةي يةغتةمي

 جيؤًؤزفؤهؤجياى تةكتؤنى 3 يةفتةي نؤيةم
 ييَصة تةكتؤنية هةناكاوةكاى و ييَصة تةكتؤنية ييَواغةكاى 75 يةفتةي دةيةم
 ئةو غيَوانةى شةوى كة هة ييَصة تةكتؤنيةكاى دزوضت بووى 77 يةفتةي ياشدم

 جيؤًؤزفؤهؤجياى ئاويةوا 70 يةفتةي دواشدةم
 كةغلازى و داًاهني و جؤزةكانياى 75 يةفتةي ضيَصدةم

 ئةو غيَوانةى شةوى كة هة كةغلازى و داًاهني دزوضت بووى 74 يةفتةي ضوازدةم
 تاقيلسدنةوةى دووةم* -بةضةزداضونةوةى وانةكانى زِابسدوو  73 يةفتةي ثاشدةم

 جيؤًؤزفؤهؤجياى ئاوى زؤيػتو و زووبازةكاى 70 يةفتةي غاشدةم
 زؤيػتهى ئاوى ضةز شةوى دزوضت بووىئةو غيَوانةى شةوى كة هة ئةجناًى  71 يةفتةي حةظدةم
 غيَواش و جؤزةكانى زووباز هة زووى دزوضتبونياى 72 يةفتةي يةذدةم
 غيوةكانى ذيس شةوى و ئةغلةفتةكاى 73 يةفتةي نؤشدةم
 تاقيلسدنةوةى ضيَيةم* -بةضةزداضونةوةى وانةكانى زِابسدوو  05يةفتةي بيطتةم

 ًيروويىجيؤًؤزفؤهؤجياى   07يةفتةي بيطت ويةن
 7 –جيؤًؤزفؤهؤجيةكاى  كسدازة ئازاضتةكسدنى هة ضةزةكيةكاى بريؤكة 00 يةفتةي بيطت ودوو
 0 –جيؤًؤزفؤهؤجيةكاى  كسدازة ئازاضتةكسدنى هة ضةزةكيةكاى بريؤكة  05يةفتةي بيطت وضىَ

 هيَرايي طسدةكاى و غيَوةكانى زووى شةوى 04 يةفتةي بيطت وضواز
 بةفسطسةكاى )يةخضاهةكاى( Glacial and glaciofluvial landscapes  03يةفتةي بيطت وثيَهخ

 ئةو غيَوانةى شةوى كة هة جوهةى بةفسطسةكاى دزوضت بووى 00 يةفتةي بيطت وغةؽ
 تاقيلسدنةوةى ضوازةم* -بةضةزداضونةوةى وانةكانى زِابسدوو  01 يةفتةي بيطت وحةوت
 هة جوهةى بايةكاى دزوضت بووىئةو غيَوانةى شةوى كة  02 يةفتةي بيطت ويةغت

 ئةو غيَوانةى شةوى كة هة غةثؤىل شةزياكاى دزوضت بووى 03 يةفتةي بيطت ونؤ
 تطوناًى 55 يةفتةي ضييةم

 كردنةوةكان لة كاتى وانةكان نابن، بةالم لةو هةفتةية دةبن كة بؤى دياريكراوة.تاقي 
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 ياضاكاى4

قوتابى خؤى بةتةواوى بةزثسضيازة بةدةضتًيَهانى كؤثييةن هة وانةكة  ثاؽ ئةوةى دزا بة نويَهةزى قوتابيياى، يةزوةيا يةهطستهى  .7
 كؤثى ئةزكةكانى ًاهةوة و كويصةكاى، بة طويَسةى بةزواز و منسةكاى.

 منسةيةى بؤ ضاالكى ثؤي تةزخانلساوة.وةزدةطسىَ هةو  5وانة بةبىَ يؤ ئاًادة نةبوو ئةوا  5ئةطةز قوتابى شياتس هة  .0

 ياى شياتس جاز ئاًادة نةبوو بةبىَ يؤ ئةوا قوتابى بة كةوتوو دادةنسيَت بؤ ئةو ضاهةى خويَهدى هةو بابةتة. 4ئةطةز قوتابى  .5

 و4دزةنط طةزِاندنةوةى ئةزكةكاى و ياى دووبازةكسدنةوةى تاقيلسدنةوةكاى تةنًا هةم حاهةتانةى خوازةوة قبووي دةكسيَ .4

حاهةتى تةنطانة )منوونة4 نةخؤغى، دؤخيلى تةنطانة هة خيَصاى(؛ ئةًةؽ ثيَويطتى بة ثػتطريى ضةزؤن بةؽ يةية، ئةطةز  (7
 .خػتةى ضةزدانةكانى قوتابىزِيَى تيَبضىَ، وة يةزوةيا تيَبيهيةكانى ثصيػم، يةزوةيا كؤثييةن هة 

 04ويطتدةكا قوتابى ضةزدانى ضةزؤن بةؽ بلات هة ًاوة ئاًادةنةبووى بةيؤى نةخؤغى بةبيَ زِاثؤزتى ثصيػلى، وا ثيَ (0
 كاترًيَس ثاؽ ئةم طسفتة )منوونة4 زاثؤزت، تاقيلسدنةوة، ياى يةز بابةتيَلى ثةيوةندداز(.

، يةز بةكازييَهانيَلى ئةًانة قةدةغةية كة دةبهة ًؤبايى و يةز ئاًيَسيَلى تسى ئةهيلرتؤنى دةبيَت داخبسيَت هة كاتى وانةدا .3
لدانى ئازاًى و غيَواندنى يؤىل خويَهدى. دةكسىَ ًؤبايى تةنًا كاتى ثيَويطت وةكو حاضيبة بةكازبيَت )بةالم نةن بؤ يؤى تيَ

 .نابىَ الى قوتابى بيَتيةزوةيا هة كاتى تاقيلسدنةوةكاى بة ييض غيَوةيةن  تاقيلسدنةوةكاى(.

الثتؤث4 دةكسىَ بةكازبًيَهسىَ بة ًةزجيَم ًؤهةت هة وانةبيَرى يؤهةكة وةزطريابىَ و بؤ كازو بازي ثةيوةنديلسدنيؼ   .0
 )ضات ياى ئيٌةيى( بةكاز نةييَهسىَ.

%( ى 42 منسةكانى وةزشى و زةجنى ضاالنة بة ئةجناًديَت هة ضواز تاقيلسدنةوة كة يةزيةكةياى )منسة داناى و تاقيلسدنةوةكاى .1
بةالم ئةطةز %. 45%( ى هةضةزة كة بةطػتى دةكاتة 2هةضةزة وة يةزوةيا ضاالكى ثؤي و ئةزكةكانى ًاهةوةو زاييَهانةكانيؼ)

ية جيَبةجيَ ناكسىَ بةهلو ثػت بة زيَهٌاييةكانى زاطسايةتى و ياتوو تاقيلسدنةوةكاى كساى بة ناوةندى )ًسكصي( ئةوا ئةم ياضا
%ى هةضةزة، تاقيلسدنةوةكة هةضةز 05تاقيلسدنةوةى كؤتايى  ضةزؤكايةتى بةؽ و هيَرنةى تاقيلسدنةوةكاى دةبةضرتىَ.

 وانة(. 55 – 03دةفتةزة، بةغى ثساكتيلى تيَدا نيية. طػت وانةكاى دةطسيَتة خؤى )



 4وةآلم بؤ تاقيلسدنةوةكاني وةزشي وكؤتاي ضايَ  وونةي ثسضياز ومن

  ثسضيازى كويص4
 .جياواشى ثسؤضة جيؤًؤزفؤهؤجيةكاى ضني هة ناوضة غيَدازةكاى )بة منونة ضويد( و نيٌضة ووغلةكاى )عرياق(. طسنطرتيهياى باع بلة 

  ثسؤضانةى كة بة يؤى ئاوى بازاى و غيَدازى يةوا ثيَويطتة هة ضةز قوتابى باضى ئةوة بلات كة هة ناوضة غيَدازةكاى كازيطةزى ئةو
كازبؤنةيػو، ئؤكطيدةيػو، ...( هة ضويد شؤز كازيطةزتسى وةن هة عرياق، بةالم هة ناوضة   ‘و خان زوودةى بة يؤى )يايدزؤهيطظ

جياواشى زووبازةكاى، نيٌضة ووغلةكاى كازيطةزى تس هة وانةية باغرت بةديازبلةوى وةكو داًاهيهى بايةكاى، دةزكةوتهى غيَواشى 
 الثاهةكاى. يةزوةيا قوتابى ئاشادة هة ييَهانةوةى منونةى تسيؼ.

 .ناوى ئةو غيَوانةى شةوى بوىَ كة هة جيؤًؤزفؤهؤجيا تةكتؤنى يةى 

 Folds, Faults, Hog bag, Questa, Pediment, exfoliation..etc. 

 4و كؤتايي ضاي ثسضيازى وةزشى
  ثةيدابوونى شةزياكاى هة ضةز شةوى باضبلة بة كوزتى.طسنطرتيو قؤناغةكانى 

  دةزضونى طاشةكانى يايدزؤجني و  –دةزضونى ظؤهلانةكاى  –ثيَويطتة قوتابى هة ضةزةتاى ضازد بوونةوةى شةوى دةضتجيَبلات
بوى بة يةمل ضةنديو جاز  –دابازيو  –دزوضتبونى ئاو  –ضازد بوونةوة  –دزوضبونى يةملى ئاو  –يةكطستهياى هة ئامساى  –ئؤكطحني 

 دزوضبوونى شةزياكاى. –ثسبوونياى هة ئاوى بازاى  –ضازد بوونةوةى زووى شةوى  –
 .ضوزى كةظسةكاى ضية بة ويَهةوة باضبلة 

  ،بسيتية هة كسدازى طؤزيهى كةظسةكاى هة جؤزيم بؤ جؤزيلى تس بة ضةند ثسؤضةيةن و قؤناغيلى جياواش و طةزانةوةى بؤ يةًاى جؤز
زووضوى بؤمنونة طؤزيهى كةظسى ئاطسيو بة يؤى كةغلازى بؤ كةظسى نيػتوو و ثاغاى بة يؤى زوضونيا هة ثسؤضة تةكتؤنيةكانى وةن 

كةظسى طؤزاو، دواتس هة قؤالييةكاى بة يؤى طةزًى شؤزةوة بؤ كةضسى ئاطسى هة وانةغة بة  دةبيتة Metamorphismثاغاى 
 ويَهة  ضوزى كةظسةكاى ياوثيَض دةكسىَ. يؤى ييَصيلى تةكتؤنى ضةزبلةونةوة و دوبازة ضوزةكة بةزدةواًبيبَ.

 ةهدابيت باغرتة.ضؤى دةكسىَ زيَسةوى كؤنى زووبازيَم بدؤشيتةوة بة يؤى نيػتووةكانى. ويَهةى هة ط 

  4بةيؤى ديازدةى كة هة نصيم زووبازةكة بةدةزدةكةوى وةكوOX-Baw, Meandering, River terraces, Ripple 

and cross marks, Deposits, etc.. 

 

تيَبيهى4 نوضيهى زِاثؤزت هة ضةز بابةتيَم، زِاثؤزتى طةغتى شانطتى، ثؤضتةز )نػسة( ياى يةز ضاالكيةكى تس هة كاتى 
 ثيَويطتدا منسةى هة ضةز دادةنسيَت هة منسةى وةزشى.


