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گۆڤەندە کە لە چاخی مایۆسین نیشتووە بە شێوەیەکی بڕگە بڕگە دەرکەوتووە لە نێوان ناوچە پێکهاتەی جیۆلۆجی 

بەرزو سواربووەکانی ڕۆژئاوای زنجیرە شاخە چەماوەکانی زاگرۆس. ئەم توێژینەوەیە تایبەت بوو بە لێکۆڵینەوەی 

کۆنە ژینگەی پێکهاتەی گۆڤەندە وردی چینزانی کەڤری، چینزانی بەبەردبوویی، کۆنە جوگرافی، کۆنە ژینگەزانی و 

لە دوو ناوچەی هەڵبژێردراو لە هەرێمی کوردستانی عێراق. ئەو ناوچانەی لێکۆڵینەوەیان لەسەر کراوە بریتین لە 

ناوچەی بێشکەریە لە قەزای مێرگەسۆر سەر بە شاری هەولێر و ناوچەی گۆڵێ لە قەزای پێنجوێن سەر بە شاری 

هەردوو ناوچەکە کۆکرانەوە و وەسفی جیۆلۆجیان بۆ کرا بە کێشانی بەشە سلێمانی. سەد و حەوت نمونە لە 

ستوونییەکان لە هەردوو ناوچەی لێکۆڵینەوە لەسەر کراو. شەست نمونە و پەنجا و چوار پانە بڕگەی تەنک لە 

پێکهاتەی  .ناوچەی بێشکەریە و چل حەوت نمونە و چل و شەش پانە بڕگەی تەنک لە ناوجەی گۆلێ وەرگیراون

گۆڤەندە بە شێوەیەکی نمونەیی لەم ناوچانە پێکهاتووە لە بەردی کاربۆنات. پێکهاتەکە بە شێوەیەکی سەرەکی لە 

بەردی کلسی دەوڵەمەند بە بەردبوو، چەقلەبەرد، بەردە زیخ، بەردی قوڕ پێکهاتووە. ئەستووری پێکهاتەکە لە 

پشتبەستن بە جۆری بەردەکان، پێکهاتەی گۆڤەندە مەتر بوو. بە  ٦٠مەتر و لە ناوچەی گۆلێ  ٨٥ناوچەی بێشکەریە 

(، قوڕ B(، بەردی زیخی )یەکەی Aدابەشکراوە بەسەر پێنج یەکەی چینزانی بەردیی، لەوانە چەقلە بەرد )یەکەی 

(. ڕووی بەیەکگەیشتنی خوارەوەی E(، بەردی کلسیی بەردبوو )یەکەی D(، بەردی کلسی زیخی )یەکەی C)یەکەی 

ناتەبایی گەورە ئەنوێنێ لە تۆماری چینزانی ناوچەکەدا. پێکهاتەکە بە شێوەیەکی ناتەبا لەژێرەوەیدا پێکهاتەی گۆڤەندە 

یونیتێکی کاربۆناتی هەیە کە هاوتایە بۆ پێکهاتەی جیۆلۆجی عقرە لە ناوچەی بێشکەریە، هەرچی ناوچەی گۆلێشە 

هەردوو بەشی لێکۆڵینەوەکراودا لەگەڵ پێکهاتەی قولقوڵە دەکەوێتە ژێرەوەی. سنووری سەرەوەی پێکهاتەکە لە 

 پێکهاتەی مێرگە دایە.

 پوخته
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حەفتا جۆری فۆرامینیفێرای بنئاوکەوتوو و سەرئاوکەوتوو و بە بەردبووی هەمەچەشنیتر لەم لێکۆڵینەوەیەدا 

دەستنیشان کراون. سی و دوو جۆر لەوانەی کە دیاری کراون لە چینزانی بەبەردبوویی )بایۆستراتیگرافی( بۆ 

ردنی تەمەنی پێکهاتەی گۆڤاندا بەکارهێنران. هەندێک جۆری نوێی فۆرامینیفێرای بنئاوکەوتوو و دیاریک

 سەرئاوکەوتوو لە پێکهاتەکەدا دەستنیشانکران کە پێشتر تۆمار نەکراون.

 سێ ناوچەی زیندەیی فۆرامینیفرایی دیاریکرا، لە خوارەوە بۆ سەرەوە بریتییە لە؛

 امینیفێرانەی تێدایە کە بەردبووی ئیندێکسن بۆ سەردەمی ئاکیتانی.: ئەو جۆرە فۆر1-أ( زیندەزۆنی

 : ئەو جۆرە فۆرامینیفێرانەی تێدایە تێدایە کە بەردبووی ئیندێکسن بۆ سەردەمی بوردیگالی.٢-ب( زیندەزۆنی

 : ئەو جۆرە فۆرامینیفێرانە لەخۆدەگرێت کە بەردبووی ئیندێکسن بۆ سەردەمی النگیان.٣-ج( زیندەزۆنی

پشتبەستن بە دابەشبوونی جۆرەکانی فۆرامینیفێرا کە لە پێکهاتەی گۆڤاندا دیاریکراون، سێ ناوچەی کۆکراوە بە 

 دەستنیشان کران. کە بریتین لە؛

 -Austrotrillina howchiniأ( کۆکراوەی یەکەم )تەمەنی ئەکویتان(: ئەم کۆبوونەوەیە پێکهاتووە لە 

Miogypsina-Miogypsinoides-Peneroplis evolutus-Peneroplis farsensis.. 

 Borelis melo melo-Borelis meloب( کۆکراوەی دووەم )تەمەنی بوردیگالی(: ئەم کۆبونەوەیە پێکهاتووە لە 

curdica-Meanderopsina iranica-Elphidium sp.14. 

 Globorotaliaێکهاتووە لە ج( کۆکراوەی سێیەم )تەمەنی النگیان(: ئەم کۆبوونەوەیە لەم لێکۆڵینەوەیەدا نوێیە و پ

archemenardi-Globigerinoides trilobus-Orbulina universa. 

بارودۆخی زیندەیی کۆن لە کاتی نیشتنی پێکهاتەی گۆڤەندە بەم شێوەیە لێکدرایەوە؛ پلەی گەرمی حەوزی گۆڤەندە 

ئیۆترۆفیک بۆ میسۆتڕۆفیکدایە، سوێری پلەی سیلیزی دابووە، ئاستی ماددە خۆراکیەکان لە نێوان  ٣٠-١٥لە نێوان 

لە نێوان سویری ئاسایی تا زۆر سوێر دایە، چڕی ڕووناکی لە نێوان ئیۆفۆتیکەوە تا میزۆفۆتیک و کەمتر 

مەتر دابووە، لێشاوی کالستیک لە حەوزەکەدا  ١٢٠ن زۆر تەنک بۆ ئۆلیگۆفۆتیک بووە، قوواڵیی ئاوەکە لە نێوا

ێوە لەناو فۆرامینیفرەکانی پێکهاتەی گۆڤاندا ئاماژەیە بۆ ژینگەی نیشتنی جۆراوجۆر بەرز بوو، جیاوازی قەبارە و ش

 و بارودۆخی ئیکۆلۆژی جیاواز، وزەی ئاو لە نێوان ژینگەی وزەی مامناوەند بۆ بەرز بوو.

م بەشی خوارەوەی پێکهاتەی گۆڤەندە لە ژینگەیەکی الگوون واتە پشتەوەی ژینگەی مەرجاندا نیشتووەتەوە. بەاڵ

بەشی ناوەڕاست لە ژینگەی پشت مەرجان بۆ مەرجان و دواتر بۆ پیش مەرجان نیشتووە، بەشی سەرەوە لە ژینگەی 

 دەریای کراوەدا لەسەر مۆدێلی ڕامپ نیشتووە.

مەتر لەگەڵ بە بەردبووە بااڵدەستەکانی ماستریختی لە ناوچەی بێشکەریە  ٢٠یەکەیەکی کاربۆناتی بە ئەستووری 

ر پێکهاتەی گۆڤاندا بوو. بە پشتبەستن بە چاودێری مەیدانی و بەڵگەی وردبینی، ئەم یەکەیە نوێیە و بینرا کە لە ژێ

 هاوتایە لەگەڵ پێکهاتەی ئەقرەی تەمەنی ماستریختی.

 

 

کشفی و المیوسین العمر في ترسبت کوفندة تكوین  بین عالیة تالل شكل وعلى متكامل غیر نمط في 

Zagros Suture طقوالمنا  الحالیة الدراسة تهتم .Thrust Belt و West Zagros Fold من المتشابكة 

یویةالح وعلم القدیمة والجغرافیا الحیویة والطباقیة الحجریة للطباقیة التفصیلیة بالدراسة  القدیمة البیئة 

معاتالتج وتشمل .العراق كردستان إقلیم في تمثیلیتین منطقتین في کوفندة لتكوین القدیمة والبیئة  التي 

 بنجوین قضاء في كولى مقطع ، أربیل محافظة ضمن میركةسور قضاء في بشكریا مقطع الدراسة شملتها

 كال من عمودیة بمقااطع ووصفهما المقطعین كال من عینة وسبع مائة تجمیع تم .السلیمانیة محافظة ضمن

طعمق من سالیدا وخمسون وأربعة عینة ستون هناك كان .المدروسین المقطعین  وأربعون وسبعة بشكریا 

 .الكربونات صخور من عام بشكل کوفندة تكوین یتكون .كولي مقطع من رفیعًا مقطعًا وأربعون وستة عینة

 
 المخلص
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رالحج من تفصیلي بشكل التكوین یتكون  .الطیني والحجر الرملي والحجر والتكتل األحفوري الجیري 

لىع بناءً  .م ٦٠ كولي وفي متر ٨٥ بشكریا في التكوین سمك  تكوین ینقسم الموجودة، الصخور النوع 

 الرملي والحجر ، (أ الوحدة) األساسي التكتل ذلك في بما ، صخریة طبقیة وحدات خمس إلى كوفةندة

ینيالط والصخر ، (ب الوحدة)  الجیري والحجر ، (د الوحدة) الرملي الجیري والحجر ، (ج الوحدة) 

 للمناطق الجیولوجي السجل في كبیرة اختالفات کوفندة لتكوین الحدود تمثل .(هـ الوحدة) األحفوري

 مقطع في عقرة لتكوین المعادل كربونات وحدة فوق متوافق غیر بشكل یأتي کوفندة التكوین .المدروسة

يیأت بشكریة  كال في للتكوین األعلى الحد .كولي مقطع في الشعاعي قلقولة فوق متوافق غیر بشكل 

تدرجوم متوافق المدروسین المقطعین  .األحمر المیرجة تكوین مع 

 استخدام تم .الدراسة هذه في المتنوعة المتحجرات و والعوالق القاعیة المنخربات من نوًعا سبعین تحدید تم

 الجدیدة األنواع بعض تحدید تم .کوفندة تكوین عمر لتحدید الحیویة الطبقیة المناطق في نوًعا وثالثین اثنین

القوالعو القاعیة المنخربات من یلەتسج یتم لم الذي التكوین في   .قبل من 

 ؛ تشمل القمة إلى القاعدة من ، ثقیلة بیولوجیة مناطق ثالث تحدید تم

 .أكویتانیان لعصر مؤشر المتحجرات هي التي المنخربات أنواع على یحتوي :١-الحیویة الطبقیة (أ

 .بوردیغالیان لعصر مؤشر المتحجرات هي التي المنخربات أنواع على یحتوي :٢-الحیویة الطبقیة (ب

 .النغیان لعصر مؤشر المتحجرات تعتبر التي المعادن من أنواع على یحتوي :٣-الحیویة الطبقیة (ج

 وتشمل .تجمع مناطق ثالث تحدید تم کوفندة، تكوین في علیها التعرف تم التي الثقبة أنواع توزیع على بناءً 

 هذه؛

-Austrotrillina howchini- Miogypsina من التجمع هذا یتكون :(أكویتانیان العصر) ١ التجمیع (أ

Miogypsinoides-Peneroplis evolutus-Peneroplis farsensis. 

 Borelis melo melo-Borelis melo من المجموعة هذه تتكون :(بوردیغالیان العصر) ٢ التجمیع (ب

curdica-Meanderopsina iranica-Elphidium sp.14. 

جمیعالت (ج  Globorotalia من ویتألف الدراسة هذه في جدید التجمیع هذا :(النغیان عصر) ٣ 

archemenardi-Globigerinoides trilobus-Orbulina universa. 

 حوض حرارة درجة تتراوح ؛ التالي النحو على کوفندة تكوین ترسیب أثناء القدیمة البیئیة الحالة تفسیر تم

ئویة،م درجة ٣٠-١٥ بین كوفةندة  وتراوحت التغذیة، ومتوسط المغذیات بین المغذیات مستوى ویتراوح 

 الملیئة المناطق من الضوء شدة وتتراوح الملوحة، شدیدة المیاه إلى العادیة المالحة المیاه بین الملوحة

اجد ضحل بین المیاه أعماق وتراوحت قلة، وأقل المتوسطة المناطق إلى بالحیویة  كان متًرا، ١٢٠ الی 

 إلى کوفندة تكوین مصفاة داخل والشكل الحجم في االختالفات وتشیر الحوض، في مرتفعًا البطني التدفق

 .عالیة إلى معتدلة طاقة بیئة بین المیاه طاقة وكانت مختلفة، بیئیة وظروف ترسیبیة بیئات

ةالمرجانی الشعاب بیئة إلى مفتوحة بحیرة في کوفندة تكوین من السفلي الجزء ترسیب یتم  یتم ذلك، ومع .

 الجزء ترسیب ویتم األمامیة المرجانیة الشعاب بیئة إلى المرجانیة الشعاب في األوسط الجزء ترسیب

رمنحد نموذج على البحریة البیئة لفتح األمامیة المرجانیة الشعاب في العلوي . 

 أساًسا كان الذي یةبشكر قسم في المهیمنة ماستریختي المتحجرات مع متًرا ٢٠ بسمك كربونات وحدة وجدنا

 عقرة لتكوین معادل الوحدة هذه فإن ، المجهریة واألدلة المیدانیة المالحظات على بناءً  .كوفةندة لتكوین

 .الماستریختي

The Miocene Govanda Formation is cropped out in patchy pattern and as high ridges 

between Zagros Suture and Imbricated zones of the West Zagros Fold and Thrust Belt. 

The present study concerned with the detailed study of the lithostratigraphy, 

Abstract 
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biostratigraphy, paleogeography, paleoecology and paleoenvironment of the Govanda 

Formation in two representative localities in Kurdistan region of Iraq. The studied 

localities include Beshkariya section, Mergasor District, Erbil Governorate and Gole 

section, Penjwen District, Sulaimaniyah Governorate. One hundred and seven samples 

from both sections were collected and described with drawing columnar sections from 

both studied sections. There were sixty samples and fifty four thin sections from 

Beshkariya section and forty seven samples and forty six thin sections from Gole 

section. 

The Govanda Formation is dominantly composed of carbonate rocks. The formation 

mainly consists of fossiliferous limestones, conglomerate, pebbly sandstone, siltstone 

and shale. The thickness of the formation in Beshkariya section is 85 m and in Gole 

section is 60 m. Based on the lithology, the Govanda Formation is divided into five 

lithostratigraphic units, including basal conglomerate (unit A), pebbly sandstone (unit 

B), Shale (unit C), detrital limestone (unit D), fossiliferous limestone (unit E). The lower 

boundaries of the Govanda Formation represent huge unconformities in the geological 

record of the areas. The formation is unconformably underlain by a carbonate unit 

equivalent of the Aqra Formation in the Beshkariya section and by the Qulqula 

Radiolarian Formation in the Gole section. The upper boundary of the formation in both 

studied section is conformable and gradational with the Merga Red Bed Formation. 

Seventy species of benthic and planktonic foraminifera with miscellaneous fossils have 

been identified in this study. Thirty two species were used in the biostratigraphic 

zonations for identifying the age of the Govanda Formation. Some new species of 

benthic and planktonic foraminifera were identified in the formation that has not been 

recorded before. 

Three foraminiferal biozonations were determined, from base to top includes;  

a) Biozone-1: Contains foraminiferal species that are index fossils for the Aquitanian 

age.  

b) Biozone-2: Contains foraminiferal species that are index fossils for the Burdigalian 

age.  

c) Biozone-3: Contains foraminiferal species that are index fossils for the Langhian age. 

Based on the distribution of the foraminiferal species that have been recognized in the 

Govanda Formation, three assemblage zones were identified. These include; 

a) Assemblage 1 (Aquitanian age): This assemblage composed of Austrotrillina 

howchini- Miogypsina-Miogypsinoides-Peneroplis evolutus-Peneroplis farsensis. 

b) Assemblage 2 (Burdigalian age): This assemblage composed of Borelis melo melo-

Borelis melo curdica-Meanderopsina iranica-Elphidium sp.14.  

c) Assemblage 3 (Langhian age): This assemblage is new in this study and composed of 

Globorotalia archemenardi-Globigerinoides trilobus-Orbulina universa.  

The paleoecological condition during the deposition of the Govanda Formation was 

interpreted as follow; the temperature of the Govanda basin ranges between 15-30 °C, 

nutrient level is between eutrophic to mesotrophic, salinity ranged between normal 

saline to hypersaline water, light intensity ranging from euphotic to mesophotic and less 

oligophotic zones, the water depths ranged between very shallow water (few meters) up 

to around 120 m deep, the clastic influx was high in the basin, differences in size and 
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shape within foraminifers of the Govanda Formation indicate various depositional 

environments and ecological conditions, the water energy was between moderate to high 

energy environment. 

The lower part of the Govanda Formation is deposited in an open lagoon to back-reef 

environment. However, middle part is deposited in reef to fore-reef environment and the 

upper part is deposited in fore-reef to open marine environment on a ramp model. 

A carbonate unit of 20 m thick with dominant Maastrichtian fossils was observed in the 

Beshkariya section which underlaid the Govanda Formation. Based on the field 

observations and microscopic evidence, this unit is an equivalent of the Maastrichtian 

Aqra Formation. 
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