
  
 

 ُاوضةي ثازيَصزاوي ًيَسطةضؤز
   

 عةدُاْ عوي ًري

 فةزًاُطةى ذيِطةى ٓةوهيَس/ ٓؤبةى ذيِطةى ضسوشيت
                                                        

هةثازيَصطاي ٓةوهيَس هة زووي ذيِطةي يةوة دةبيَتةٓؤي ثيَشلةوتين بازي شاُطيت ي ًيَسطةضؤز ثالُي داُاُي ُاوضةي ثازيَصزاو
بؤ ٓةًوواْ ئاشلساية وةبةزٓيَِاُي ُادزوضت و هة ُاوضووُي ضسوشت و كةَ . ضسوشيت ُاوضةكة و ذيَسخاُي ضسوشيت كوزدضتاْ

بووُةوةي جؤزاوجؤزي و تيَلداُي ئيلؤ ضيطتةَ بةٓؤي ضاالكيةكاُي ئيَطتا و زابسدوو هة ثازيَصطاي ٓةوهيَس ئةجناَ دزاوة و 
. ي ئةو جؤزاُةي كةًاوْ دةطسيَ(طةشةكسدْ)دةدزيَ، ُة تةُٔا جؤزةكاُي شيِدةوةزي هة ُاو بسدووة و ثيَشطريي هة ثيَشلةوتين 

دةبيَتةٓؤي ئةوةي ئةو جؤزاُة هة ئاذةهَة كيَويةكاْ كةًاوْ دةتواُّ خؤزان و ئاو و  (احملٌيات اهطبيعية)ُاوضة ثازيَصزاوةكاْ 
ضةزضاوةي ثيَداويطيت ًاُةوةياْ هة ذياْ ًطؤطةز بلات و ئاضيت ذياْ ياْ و ثازاضتين ئاضايشياْ دابني بلات و دةيبَتةجيَطايةن 

بؤ هيَلؤهَيِةوةي ذياْ و ذيِطةي ئةو ئاذةالَُة بة تايبةت ئةو جؤزاُةياْ كة هةُاو ُةضووْ و ئةو جؤزاُة كة ٓةزةشةي 
هةُاوضووُياْ هةضةزة ثازاضنت هة واُة و بةزيَوةبسدْ و ضاوديَسي كسدْ ثيَوةضتة هة كؤًةهَةي شريدةزةكاْ و باهَِدةكاْ و 

خشؤكةكاْ هة بةزيَوةبسدُي ئيلؤهؤذي و ئيلؤضيطتةًي ضسوشيت، بايةخي شاُطيت و هيَلؤهيِةوةي ٓةية بؤ طةشت و طوشازي 
بةتايبةت هة بوازي ئابووزي ثةزةثيَداُي بةزدةواَ جيَطايةكي ديازي ٓةية هة زاضيت دا ُةًاُي جؤزةكاُي شيِدةوةزي و زووةكي 

شةوي و . هةضةز شةوي بة دةضيت ًسؤظ بؤ بة دةضت ٓيَِاُي ضةزضاوةي ئابووزي كوزت ًاوة، ٓةزةشةية بؤ ئاضايشي ُةتةوةييٌاْ
ضسوشت كوزدضتاْ ًرياتيَلي ثس بةٓاية هة باثريامناُةوة بةئةًاُةت وةزًاْ طستووة و دةبيَ بةئةًاُةت بة ُةوةي دآاتووي 

ئةًسؤ هةُاو ضووُي طياُوةبةزاْ هة . بطجيَسيّ و بيَ تيَلداْ ئةَ خواُة خوداوةُدية ضود و كةهَلي ًوُاضيب هيَوةز بطسيّ
قةبازةيةكي طةوزةتس بةدي دةكسيَ بؤية كؤًةهَطةي ًسؤيي زوو هة شياد بووُة و ثيَداويطتيةكاُي ًسؤظيش شيادي كسدووة ئةطةز 

ضاهَي دآاتوودا شؤزبةي زووةن و شيِدةوةزاْ هة ُاو (50)تيَلداُي ذيِطةي ضسوشيت بةَ شيَوةية بسوات هة واُةية هة ًاوةي 
ي هة 75%بةو الوة(1600) هةضاهَي (I.U.C.N)بةثيَي هيَلؤهيِةوةكاُييةكيةتي ُيَودةوهَةتي هة ضسوشت .بضّ

هيَلؤهيِةوةي شاُطيت هة بازةي ٓةُديَ باهَِدةكاْ و شريدةزةكاْ بةٓؤي دةضت تيَوةزداُي ًسؤظيةوةبووة (اإلُقساض)ُيَوضووُةكاْ
ًةز و بةزاُي كيَوي وة كةَ بووُةوةي ثوِط و ئاضم هة , جؤزي طياُوةبةزاْ بيطتوًاُة بؤ منوُة هة كوزدضتاْ ُةًاُي بةزوو

. دةشتة كاُي ٓةوهيَس و طةزًياْ، هة ُاو بسدُي دازضتاُةكاْ و ثاكسدُةوةي شويَِةكاُياْ بةًةبةضيت كشتوكاهَي و ثيشةضاشي
وة ٓيَشتا كات بةدةضتةوة ًاوة . بؤتة ٓؤي ئةوةي باهَِدةكاْ و طياُوةبةزاْ شويَّ ذيِطةياْ بطؤزْ و بلةوُة ذيَس ٓةزةشةي ُةًاْ

ٓةز هةئيَطتا هة بريي ُةوةكاُي دآاتووبني بة داًةشزاُدُي ُاوضةثازيَصزاوةكاْ تا دووبازة ئاذةهَة كيَويةكاْ بطةزيَِةوة دةشت و 
و دةضت بلسيَت بة داًةشزاُدُي ُاوضة ثازيصزاوةكاْ ضوُلة ئةَ ُاوضةثازيَصزاواُة دةبِة ٓؤي بوذاُدُةوةي ئابووزي . ضياكاْ

و (Biodiversity)ُاوضةكة و زةخطاُدُي ٓةهي كاز بؤ دةياْ طةجني كوزدضتاْ، و شياد بووُي جؤزةكاُي ئاذةهَي كيَوي 
هة ُاوضةكة و طةشةكسدُي ئابووزيداُيشتواُي دةظةزي (طةشت و طوشازي ذيِطةيي)كازيطةزي هةضةز باشرت كسدُي ئيلؤتوزيصَ 

 .ًيَسطةضووز ٓةية

 



  
 

ُاوضةي ًيَسطةضؤز هة زووي ضسوشتيةوة ُاوضةيةوكي بةتواُاية بؤئةوةي بلسيَت بة ُاوضةيةكي ثازيَصزاوي ضسوشيت هةبةز ئةوةي 
ئةو دةظةزة بةدةياْ ضاهَة بةداب و ُةزييت خؤياْ ذيِطةياْ ثازيَصزاوة و جيَ دةضتياْ هةَ بوازةدا ديازة كة ئةًسؤ هة عيَساق 

بةتايبةت كوزدضتاْ شويَِيَم كة ذيِطةي ضسوشيت وةن دةظةزي بازشاْ و ًيَسطة ضؤزبيَت ُية، هة زووي دازضتاْ ثاوةْ ثؤششي 
و ئيَطتا بةئةزكي حلوًةتي ٓةزيٌَي دةشاُني بايةخي فساواْ بةو ُاوضةية بدات و ثيَداويطيت . طيايي و ئاذةهَي كيَوي و باهَِدةكاْ

ذياُي ئةو ئاذةالَُة دابني بلات و ذيِطةيةكي ئازاَ بؤ ياْ بسةخطيَينَ و ئةو ُاوضةية بة ُاوضةي ثازيَصزاوي ضسوشيت بِاضيَينَ 
 .ئةو ُاوضاُةش هةزووي شاُطتيةوة طسُطي شؤز طةوزةي ٓةية هة ووالَتاُي جئاْ

ئاضةوازي ضسوشيت، ُاوضةي ثازيَصزاو، ثةُاطةي ئاذةالَْ، )هةو جؤزة ُاوضاُة شؤزْ هةووالَتاُي جئاْ بةُاوي جؤزاوجؤز هةواُة 
بؤية ثيَ ياْ . كة ٓةزيةن هةوُاوضاُة ثيَِاضةي شاُطيت تايبةتي ٓةية و زووبةزيَلي شؤزياْ بؤدابني دةكسيَت (ثازكي ًيووي

دةطوتسيَت كؤطاي ضرتاتيري، دةبِة شويَين تويَريِةوةي شاُطيت ًةيداُي بؤ شاُلؤكاْ و ئةو كة ضاُةي هة بوازي ضسوشيت كاز 
 .دةكةْ

هةبةز ئةوةي  ُاوضةي ًيَسطةضؤز  كة ئةًسؤ ٓةشازاْ ضةز ئاذةهَي كيوي و باهَِدةي جؤزاوجؤزي و دازضتاُي باش بةشيَوةيةكي ضس و 
و . ثس، كة كوتووزي دةظةزةكةي ثيَ ديازي بلسيَت بةُاوضةي ثازيَصزاوي ضسوشيت دةبيَت زيَص هة داب و ُةزييت دةظةزةكة بطرييَت
ئةو ُاوضةية كةديازي دةكةيّ بةثازيَصزاوي ضسوشيت، دةبيَ ئةَ خاهَة هةثيَش ضاو بطسيّ،  تا ُةوةي دآاتو و كةهَم هةو 

فةزٓةُطي دةظةزةكة وةزبطسْ و بصاُّ ضؤْ ئةو ُاوضةية تا ئةًسؤ بةشيَوةيةكي كوتووزي ثازيَصزاوة و بةدةضيت ئيٌَة ياْ داوةتاكو 
 .هة دآاتو ٓةزئةو كوتووزة ثةزةي ثيَ بدزيَ 

 .ة دوو بةش جيا بلسيَتةوةبدةبيَت ئةو ُاوضةية 

 هةذيَسضاوديَسي حلوًةتي ٓةزيٍَ بيَت : بةشي يةكةَ

 هةذيَسضاوديَسي خةهَلي دةظةزةكة و ثياوًاقوالَُي ُاوضةي بازشاْ بيَت، : بةشي دووةَ

وة ئةو خصًةت طوشازياُةي حلوًةت بؤ بةشي يةكةَ ثيَشلةش دةكات دةبيَ بؤ بةشي دووةًيش بلسيَت هةذيَسضاوديَسي خةهَلي 
داُاُيطةُتةزي تويَريِةوةي شاُطيت،داُاُي تابوؤ و ثؤضيت )دةظةزةكةبيَت ٓةًوو خصًةت طوشايةكاْ بؤ ُاوضةكة بلسيَت وةن 

، و شويَين حةواُةوةي ًيواْ بؤ ئةو كةضاُةي ضةزداُي ُاوضةكة دةكةْ و ٓةًوو خصًةت (ذووزي ثاضةواُي ذيِطةيي)ذيِطةيي، 
 .دابني بلسيَت(ٓتد.... طوشازيةكاْ 

بؤ طةيشنت بة ئاًاجنةكاُي بِةزةتي ذيِطةيي ثازكةكاُي ًيووي و ُاوضةثازيَصزاوةكاْ، ثازاضنت و ضاوديَسي كسدْ هة فؤْ فوؤز 
ٓةز ُاوضةيةن و ُةٓيَشتين كازيطةزيةكاُي ًسؤظي هةَ ُاوضاُة و ثازاضتين هة جؤزاوجؤزي شيِدةوةزي و بةٓاكاُي ذيِطةيي 

 .دةبيَت ئةَ ٓةُطاواُة بِسيَّ

 

 



  
 

 ـ : ـ ثازاضتين ئاو ـ خان ـ ٓةوا 

و ديازي كسدُي ضِوزي ثازكةكاْ و ُاوضةثازيَصزاوةكاُدةبيَت تةواو زووْ بيَت تاكو بصاُني ض زووبةزيَم بؤ بؤ ٓةهَطوكةوت يةن 
جؤزة طياُوةبةز ديازي دةكسيَت  هةزوو ثؤششي طيايي و ًةزجةكاُي كة كازيطةزياْ ٓةية بؤ بةزيَوةبسدُي ُاوضةثازيَصزاوةكاْ و 

ثازكةكاُي ًيووئةز بةزُاًةزيَريةن هةَ ُاوضاُة دةبيَت بة ضةزُج و ًةزجةكاُي ئةكؤهؤذيلي و ويطيت ئابووزي و كؤًةالَيةتي و 
كوتووزي داُيشتواُي ُاوضةكة ئةجناَ بدزيَت تا بتواُسيَ بة بةشدازي ثيَ كسدُياْ ضةزجنياْ زابليَشسيَتئةبيَ ًايف داُيشتواُي 

ُاوضةكة هةثيَش ضاو بطرييَ و بةياضاي قةزة بوو بلسيَِةوة و بةفةزًي هيَاْ وةزبطرييَ و كشتوكايَ و ٓةًوو ضاالكيةكاُي 
 . قةدةغةية

 .ـ دزوضت كسُةوةي ذيِطة شةزةز ثيَطةيشتوةكاْ 

 ـ شؤز بووُةوةي بةخيَوكسدُي جؤزةكاُي زووةكي وطياُوةبةزي 

ـ ضاوديَسي كسدْ و ثازاضتين ضؤُيةتي ئاو  هة ثازكةكاْ و ضةزضاوةضسوشتيةكاْ بؤ كةهَم هيَوةزطستّ هةضةزضاوةي ضسوشيت 
ـ هةوةزاُدُي ئاذةهَي خؤًاهَي هة ثازكي ًيووي          (دازضتاْ، ثازكةكاْ، ئاذةهَةكيَويةكاْ)ثازكةكاْ و ُاوضةثازيَصزاوةكاْ وةن 

ـ بسيين داز و ٓةهَلةُدُي زووةن و خةهَوشكسدْ هةو .                                                        و ُاوضةثازيَصزاوةكاْ قةدةغةية
.                                                                                                                              ـ زاوي ًاضي قةدةغةية.                                                      ُاوضاُة قةدةغةية

ـ كةهَم وةزطستّ هة .                                                                                                                ـ زاوكسدْ و تةقةكسدْ قةدةغةية
 .                                                                                                                ٓةًوو بةزووبووًةضسوشتيةكاْ و ثاواُةكاْ وةن طياكاُي خؤزاكي ت كوازط ـ ًيوةكاْ ـ بةشيَوةي خؤزاكي قةدةغةية

 .ـ ضود وةزطستّ هة كاُطاكاْ هة ثازكةكاُي ًيووي و ُاوضة ثازيَصزاوةكاْ قةدةغةية
 .ـ كؤكسدُةوةي طيادةزًاُيةكاْ بؤ بةكازبسدُي طشيت قةدةغةية

ـ دزوضتلسدُي يةكةكاُي ثيشةضاشي و ضةُتةزي كؤًةالَيةتي هة كةُازي ثازكةًيوويةكاْ و ُاوضةثازيَصزاوةكاْ تةُٔا بؤ 
 .ثازاضتين بابةتي ذيِطةيي زيَ ثيَدزاوة بةثيَضةواُةوة قةدةغةية

ـ ئاذةالَُي خؤًاهَي ثيَويطتة هة ُاوضةثازيَصزاوةكاْ كؤُرتؤيَ بيَت و هةٓاتِة ُاوةوة ياْ بؤ ُيَو ُاوضةي ثازيَصزاو يا ثازكي ًيووي 
 .ثيَشطريي بلسيَت

 
:بةزيَوةبسدْ و ٓةشاًات مسدازةكاْ و ٓةشاًات طياُوةبةزاْ  

بةشيَوةيةن شةزةز بةزةوتي طؤزاْ . ـ ٓةشاًاتي ئةو طياُوةبةزاُة هة زادة طوجناو و ٓاوضةُط هةطةيَ تواُاي ذيِطةكاْ تان بيَت1
كؤُرتؤيَ و ٓةشاًاتي ئةَ كؤًةالَُة ئةطةز هةزيَطةي ضسوشيت هةاليةْ ئاذةهَة طؤشت . هةزةوتي كؤًةهَطاي طيايي ُةطةيةُيَت

 .خؤزةكاْ بيَت شؤز ًوُاضب تسة
  ـ شيِدو طستّ و بةزةالَكسدُياْ هة ذيِطةي طوجناو هةطةيَ هيَلؤهَيِةوةي ئيلؤ هؤذي و ثيَش بيين دوازؤذيا2ْ

 ة بؤية ُاو ُساوة ُاوضةي ثازيَصزاوي ًيَسطة ضؤز(دةظةزي ًيَسطة ضؤز)ئةو ُاوضةية كة ديازي كساوة بؤ ثازيَصزاوي ضسوشيت هة *
 وة هةضةز ٓيَوي '472 .21 °044شويَّ جوطسافيــــاي ُاوضــــةي ثازيَصزاوي ًيَسطةضؤز دةكةويَتة ضةزٓيَوي ثاُي: بةشي يةكةَ 

 . ثىَ ية 2230 وةبةزشي هة ئاضيت دةزيا'352 .08 °036دزيَري
 



  
 

 

 :ٓةهَلةوتةي جوطسايف

 .طةهي عةهي بةط: هة زؤذٓةالَتةوة
 .هةيويون، ثيَداوةز، شيَخ ضةيدا، ثشت ًيَسطةضؤز طةهي طؤزةتو: هة باكوزةوة

 .طةهي جادةي طؤزةتو تادةطاتةباشطةي طةهي: هة زؤذ ئاواوة
 .ثشت ئةشلةفتة، شاُةدةز، ٓةوزي، جةفسةكاْ، خةالْ، كةُازي زووبازي شيَ تادةطاتة ثسدي طةهي عةهي بةط: هة باشوزةوة
 .(بةشي كوتووزي زةضةْ)ُاوضةي ثازيَصزاوي بازشاْ:بةشي دووةَ

 .طةهي طؤزةتو، طوُدي شاُةدةز باشطةيطةهي: هة زؤذٓةالَتةوة
 .جادةي طؤزةتو ثريةفات تادةطاتة ضاًة: هة باكوزةوة
 .ضاًة تادةطاتة ثسدي زيَصاْ: هة زؤذئاواوة
 .هةزيَصاْ تادةطاتة باشطةي طةهي شاُةدةز: هة باشوزةوة

 
 :وةصفي كةش و ٓةواي ُاوضةي ًيَسطةضؤز*

ضةبازةت بة زةوشي كةش و ٓةوا دةزكةوتووة كةوا جياواشيةكي شؤز هةُيَواْ ئةو ُاوضةو ُاوضةكاُي ديلة ٓةية بةتايبةت هة 
زووي طةزًي و بازاْ بازيِةوة بؤية دةتواُني بوَينَي ئاو و ٓةواي ُاوضةكاُي باكوزي زؤذئاوا و باكوزي زؤذٓةالَتي ٓةوهيَس ياخود 

ئاو و ٓةواي دةزياي )ُاوضة بةزشةكاْ و شاخاويةكاُة بةطويَسةي زيَرةي بازاْ و بةفس ثوةي طةزًي دةتواُسيَت خبسيَتة بةشي 
دةطسيَتةوة هةزووي طةزًيةوة  (زةواُدوش، ضؤًاْ، ضؤزاْ، ًيَسطةضؤز) كٍ دةبيَت كة قةشاي 5000ئةَ ٓةزيٌَة ُصيلةي  (ُاوةزاضت

هةُيوةي شضتاُةوة  (بازاْ، بةفس، تةزشة)بة شضتاُي شؤز ضازد و بازاُاوي و ٓاويين فيَِم ُاضساوة، هةزووي دابازيِةوة 
 . ثةزةدةضتيَينَ و ٓاويين ووشلة

ئةَ ُاوضةية هة ٓةًوو ُاوضةكاُي ديلةي ثازيَصطاي ٓةوهيَس زيَرةي دابازيين شؤزتسة بةجؤزيَم تيَلساي بازاْ بازيين ضاالَُة هة 
ًوٍ داُابةشيَت تابةزةو زؤذٓةالَت و باكوزي زؤذٓةالَت بسؤيّ بازاْ بازيّ شياتس دةبيَت، ئةَ ُاوضةية هة ضِوزي بازيَصطاي (500)

 . ٓةوهيَس شؤزتسيّ بةفسيشي هيَ دةكةويَت بةجؤزيَم شؤزجاز زيَطاكاُي ٓات و ضؤ دادةخات

 : هةبازةي شةوي ُاضي هةُاوضةي ًيَسطةضؤز

حةوشي جيو )و بةشي ( High folded zone)ئةو ُاوضةية دةكةويَتة بةشي (حسكات اهضفائح)هة بازةي جوهَةي ثويَتةكاْ 
 بسيتية هةبةشي دةزةوةي ُاوضةي ُاجيََطري هة عيَساق و High folded zone، بةجؤزيَم (Geosyncline)ضيِلاليّ 

وة ئةو بةشة زووبةزووي  (احلسكة االهبية) كة شؤز كازيطةزة بة جوهَةي ئةهيب Geosynclineبةتةزييب هةطةيَ هةطةيَ حةوشي 
هة ًاوةي كسيتاضي، بةزدي Flysh وة كازيطةزة بةحةوشي Neogeneبةزشبوُةوةيةكي تلتوُي شؤز دةبيَتةوة هةًاوةي 

ئةو ُاوضةية بةوةجيادةكسيَتةوة  (ك10ٍ ـ 9) هةو ُاوضةية هةقوالَييةكي كةَ داية هة ُيَواْ  Basement rockبةيطٌةُت 



  
 

ئةضتووزة وة بسيتية هة ذيِطةيةكي ئاوي قويَ، هةو ُاوضةية تاويَسي ( طبق اهعٌودي)ةكاُي تس كة ضيين ضتووُي  (Zone)ئةطةز 
دةبيِسيَ وة ٓةزوةٓا تاويَسي هةًاوةي ( طيات احملدبة)هة كسؤكي ضةًاوة قؤقصةكاْ  (Cretaceous)هة ًاوةي كسيتاضي 

(Tertiary) َهة قةد ثاهَي ضةًاوة قؤقصيةكاْ دةبيِسي. 
ئةو جيو ضيِلاليِية ُاوضة ضِووزيةكاْ  (Geosyncline)هة ٓةًاْ كاتدا دةكةويَتة بةشي  (ًيَسطةضؤز)وة ئةو ُاوضةية 

دةطسيَتةوة كة ٓاوضِووزة هةطةيَ ٓةزدوو ووالَتي دزاوضيَ هةطةيَ ئيَساْ و توزكيا كة بسيتية هة ٓةزدوو بةشي دةزةوةي ُاًاطٌاتي 
 ئةو حةوشة ثةزةي ضةُدوة هة كؤتايي ًاوةي Eugeosyncline بةشي ُاوةوةي  ًاطٌاتي Miogeosyncline(االًلٌاتي)
(Jurassic)  و ضةزةتايي ًاوةي(Cretaceous)  ئةو بةشة بةوة جيادةكسيَتةوة كة ضةًاوةيةكي يةكجاز شؤز و تةشةوٓاتي

ي عةزةبي (اهضفيحة)هة ُيَواْ ٓةزدوو ثويَيت  (اهتضادَ)تسكييب شؤزي تيَداية ضوُلة ئةو ُاوضةية بسيتية هة ُاوضةي هيَلداُي 
كة كازي هةو ُاوضاُة كسدووة بسيتية  (احلسكة االوزوجيِية)ئةفسيقي و ثويَيت ئيَساُي وة هة طسُطرتيّ جوهَةكاُي ئؤشجيين 

 و هةًاوةي  Sty rain , Permianو ٓةزدوو جوهَةي  (Cretaceous)هةًاوةي Austrian , Laramideهةٓةزدوو جوهَةي  
Tertiary. 
 : ثيَم ديَت هةضيَ بةشGeo synclineوة ُاوضةي 

A: External geo.  
B: Central Geosynclines_ Iraqi EugeoSyncline 

         C: Internal Geosynclines _ Iranian Eugeosynline (Shalair block)  

 ئةوة تلويِاُةي هة ُاوضةي ضؤزاْ تا ًيَسطة ضؤز
ـ:حةوشي ضياي ٓةزيس ـ جؤهَةًيَسط*  

 (اهضخازية) ثيلٔاتةي قةًضوغة هيشؤهؤجيةكةي  ( Qamchuqa formation)جؤهَةًيَسط هةضةز ثيَلٔاتةي قةًضوغةية
بؤ زةصاصي  (غاًق) وة زةُطةكةي هة زةشةوة Dolomiticlimestone , Dolostoneبة شيَوةيةكي ضةزةكي ثيَلديَت هة 

وة . (Thick bedded) ياْ بة شيَوةي ضيين ئةضتووز ُيشتووة (Massive) (كتى)دةضيَت، وة ُيشتِةكاُي بةشيَوةي تؤثةيَ 
 .دزوضت بووة(Shallow Marine) (ئاوي تةُم)ثيَلٔاتةي قةًضوغة ذيِطةي 

 Reefal). و إحجاز جريية شعابيةDolostoneـئةو ثيَلٔاتةية دواي ثيَلٔاتةي قةًضوغةديَ وة ثيَلديَ هة :ثيَلٔاتةي بيَخٌة*

Limestone) 
 Lower Matrarchtian _ Upper Companianوة  تةًةُةكةي دةطةزيَتةوة بؤ 

 حةوشي بسادؤضت ـ ٓاودياْ*
 .ئةوةش هةضةز ثيَلٔاتةي قةًضوغةية: حةوشي ضاًة*
 .هةضةز ثيَلٔاتةي قةًضوغةية: حةوشي ثريةكةثسة ـ شؤزطعاْ *

 

 

 

 



  
 

 طسُطرتيّ ئةو ئاذةهَة شريدةزاُةي هةُاوضةي ثازيَصزاوي ًيَسطةضؤز بة دي دةكسيَ

 
 ش

 
 ُاوي ئيِطويصي ُاوي التيين ُاوي ئاذةهَي كيَوي

 Capra Aegagus WihdGoat كةيَ و بصُةكيَوي  ـ1
 SusScrofa Wihd Boar بةزاش  ـ2
 LinxLinx Eurasian Lynx (كتلة)ثشيوةي كيَوي    ـ3

 HyaenaHyaena Striped Hyaena كةًتياز  ـ4
 UrsusArctus Brown Bear ووزض  ـ5
 MartesMartes European Pine Marten مسؤزة  ـ6
 VulpesVulpes Common Fox زيَوي ـ7
 CnisLupus Wolf طوزط  ـ8
 LepsTolai Tolai Hare كةزويَشم  ـ9

 HystrixIndica Indian Crested Porcupine ذوذن  ـ10
 RahinolophusBlasii Blaiuss Horseshoe Bat شةَ شةًةكويَسة  ـ11
 ParaechinusHypomelas BrandtisHwdgehog ضيخوز  ـ12
 CanisAureus Golden Jackai ضةقةيَ  ـ13

 
 طسيِطرتيّ ئةوباهَِداُةي هةُاوضةي ثازيَصزاوي ًيَسطة ضؤز بةديلساوة

 ُاوي ئيِطويصي ُاوي التيين ُاوي كوزدي باهَِدة ش

 Accipiter Gentiles Goshawk باش  ـ1
 Accipiter Bedius Shikra ضةقس  ـ2
 Accipiter Nisus Sparrow Hawk واشة  ـ3
 Accipiter Brevipes Levant Sparrow Hawk واشةي طةوزة  ـ4
 Falco Peregrinus Peregrine Falcon ضيَ كوذ  ـ5
 HieraaetusFasciatus Bonellis Eagle (ٓةهَؤي دوووبسا)دووبسا   ـ6
 AquileHeliaca Imperial Eagle ٓةهَؤ  ـ7
 Columba Oenas Stock Dove (كوخيت)كؤتسةُةخشيِة  ـ8
 CuculusCanorus Cuckoo كؤتسةثةثوو  ـ9

 AtheneNoctua Little Owl (كوُدةضةزثاْ)كوُدةشةخطة  ـ10



  
 

 AtheneBrama Spotted Little Owl كوُدة شةخطةي خاهَخايَ  ـ11
 CorvusFrugilegus Rook (قاذ)قاذوو   ـ12
 PyrrhokoraxGraculus Alpine Chough قاذوة دة ُدون شةزد  ـ13

  ـ14
قاذووةدةُدون )قاذووةًةزة 

 PyrrhocoraxPyrrhocorax Chough (ضووز

 Pica Pica Magpie (قةهَةباشةهَة)قشقةهَة   ـ15
  CorvusCorone Hooded Crow قةهَة بةهَةن  ـ16
 CorvusMonedule Jackdaw (قةهةضيَولة)قةهةزةشة  ـ17
 CoraciasGarrulus Roller (حةوت زةُطيوة)كاضةهَةشيِلة  ـ18
 FrancolinusFrancolinus Black Partridge ثؤز  ـ19
 AmmoperdixGrisogularis See-See Partrisdge ضويَطلة  ـ20
 AlectorisChukar Chuckar Partridge كةو  ـ21
 TurnixSylvatica Andalusian Hemi pode ٓةويَسدةي ثِضلاْ  ـ22
 UpupaEpops Hoopoe (ٓدٓد)ثةثووضويٌَاُة  ـ23
 CiconiaCiconia White Stork (حاجي هةق هةق)هةق هةق  ـ24
 AnthusCampestris Tawny Pipit بازيلة  ـ25
 MilvusMilvus Red Kite كوالَزةي خةُةيي  ـ26
 PteroclesOrientalis Black-BellidSandgrouse (كوزكوزي بةزشطسةش)قةتيَ  ـ27
 Columba Livia Rock Dove كؤتسةشيِة  ـ28
 Columba Plumbus Wood Pigeon (طابةهَةن)كؤتسةطاية   ـ29
 TurnixSylvatica Andalusi anHemipode ٓةويَسة  ـ30
 StreptopliaSenegalensis Plam Dove قوًسي  ـ31
 MeropsApiaster Bee-Eater (كةُدةمسة)زةُطاهَة   ـ32
 CaprmulgusEuropaeus Nightjar شواْ خةهَةتيَِة  ـ33
 ArenariaIanterprres Turnst (بةزدطيَس)زاوزاويَولة   ـ34
 VanellusGregarius Sociable Plover (تيرتواضم)شيقاوةي دةشيتَ  ـ35
 Motacilla Alba Pied Wagtail بةزطاويوةي بةهَةن  ـ36
 

 

 

 



  
 

:طسُطرتيّ خيَصاُي دازةكاْ هة ُاوضةي ًيَسطة ضؤز  

 ُاوي شاُطيت ُاوي خيَصاُيدازةكاُي ُاضةكة ش
 PiceaSPP تةُوب 1
 QuercusSPP بةزوو 2
 JuglansSPP طويَص 3
 FagusSPP شاْ 4
 Pinusbrutia ضِؤبةز بةزووتي 5
 Cupressusempervirens كاذ 6
 Populous tremula ئةضجيِداز 7
 Platanusorientalis ضِاز 8
 Salix SPP بي 9

 Juniperusoxycedrus عةزعةزة 10
 PistaciaSPP قةشواْ 11
 ThujaSPP ضؤيا 12
 Meliaazedarach تةضبح 13
 AnacardiaceaeSPP كاشيؤ 14
 Quercusaegilops بةزووي ئاضايي 15
 Crataegusazarolus طويَص 16
 Rhuscoriaria مساق 17
 Pinusslvestrys ضِؤبةزي شيوي 18

 

 .ثيَداويطتيةكاُي ُاوضةكة

بؤجيَ بةجيَ كسدُي ئةو ئةزكةي هةئةضتؤي ذيِطةية و ضاوديضسي كسدْ هة ُاوضةي ثازيَصزاوي ضسوشيت و ئاذةهَةكيَويةكاْ دةبيَت 
ثيَداويطتيةكاُي ئةو ُاوضةية دابني بلسيَت تاكو ُاوضةكة هةئاضتيَلي بةزش بةزيَوة بضيَت ثيَويطت دةكات ضةُد شويَِيَم بؤ 
حةواُةوةي ذيِطةواُةكاْ و ئةو كةضاُةي ضةزداُي ُاوضةثازيَصزاوةكاْ دةكةْ بةَ شيَوةيةي خوازةوة دزوضت بلسيَت و كةي و 

 ثةهي ثيَويطيت بؤ دابني بلسيَت
تابوؤي ٓيٌَاي  (40)تابوؤي ذيِطةيي ُاوضةي ثازيَصزاو بةشيَوةيةكي ضتاُدةز و بؤُاوضةكةو دزوضتلسدُي  (40) ـ دزوضتلسدُي 1

 .ٓاتوضؤ بؤ ئةوُاوضةيةي كةئاذةهَي كيوي ٓةية هةو شويَِاُة   كةثيَويطنت 
 . ـ بيِاي بةزيَوةبةزايةتي ُاوضةي ثازيَصزاو هةًيَطةضؤز2
 . ـ بيِاي ًؤشةخاُةي ضسوشيت هة ُاوضةي ثازيَصزاو3



  
 

 . ـ ًيواْ خاُةي ذيِطةيي بؤ تويَرةزةواْ و قوتابياُي ذيِطةيي هة كاتي هيَلؤهيِةوةي شاُطيت بؤ ُاوضةكة4
 . ـ بيِايةي ذيِطةواْ هة ًةشُي5
 . ـ بيِايةي ذيِطةواْ هة شزاز6
 . ـ بيِايةي ذيِطةواْ هة شاُةدةز7
 . ـ بيِايةي ذيِطةواْ هة جؤشكة8
 .داُة(8) ـ ئؤتؤًبيَى 9

 .داُة(50) ـ ًاتؤز ضليى 10
 .داُة(1) ـ تساكتؤز 11
 . ـ ٓةهَلةُدُي بريي ئاو هةو شويَِاُةي كةثيَويطت دةكات12
  ـ ديازي كسدُي زوبةزيَلي طوجناو و شياو هة ُاوضة ثازيَصزاوةكة بؤ دزوضت كسدُي ثازن بؤ طةشت و طوشازي13
 ـ ثةزةثيَداْ و بوذاُةوةي زيَطا و باْ دزوضت كسدُوةي ئةشلةوتي شاُةدةز هةطةيَ دابيِلسدُي ثيَداويطتيةكاْ بؤ حةواُةوةي 14

 .ًيواُةكاْ
 

 

 

  


