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ÖZ
Bu çalışma, Tanjero Formasyonu’nun Üst Kretase türbiditlerinin kaynağını belirlemek amacıyla
yapılmıştır. Birimin kumtaşları, saha ve laboratuvar çalışmalarına dayalı olarak incelenmiştir.
Süleymaniye Senklinali’nin güney kanadında, birimin mükemmel bir şekilde yüzeylenmiş kısmında
yedi adet ayrıntılı ölçülü stratigrafik kesit alınmıştır. Ölçülü kesitlerin kalınlığı 120 m ile 192 m
arasında değişmektedir. Bu kesitler, alttaki Shiranish Formasyonu’nun üst sınırından başlar ve
Tanjero Formasyon’undaki senklinal eksenine kadar uzanır. Petrografik analiz için altmış dokuz
tipik kaya örneği toplanmıştır. Modal analiz ve üçlü diyagramlar, kumtaşlarının çok ince -orta taneli,
çört, silttaşı, çamurtaşı, radyolaryalı çört ve radyolaryalı çamurtaşı parçalarından oluşan, köşeliyarı köşeli, çok zayıf - orta derecede boylanmış olduğunu göstermektedir. Bunlar kısa mesafeden
taşınmış ve olgunlaşmamış evreyi temsil eder. Tane temas türleri ve yüksek temas indeksi (4,7),
orta - sıkı paketleme, orta derecede sıkılaşmayı gösterir. Taşınan kırılmış neritik fosil kabukları,
orta derecede yuvarlaklaşmış glokonit taneleri ve altere olmuş karbonat kayaç parçalarındaki
tanımlanamayan fosiller, tektonik kökeni ve litik recycle kategorisini göstermektedir. Ayrıca daha
önceki, derin denizel ortamını temsil eden Alt Kretase Qulqula Formasyonu’nda (radyolaryalı)
yapılan çalışmaların sonucundan çıkarıldığı gibi sadece bu birime ait kırıntılıların değil, aynı
zamanda Alt Kretase Balambo Formasyonu’na ait karbonat kayaçlarının da hedef birimin kaynak
alanında bulunması gerektiği ortaya çıkmıştır.
ABSTRACT

This study was carried out to determine the sedimentary provenance of Upper Cretaceous turbidites
of Tanjero Formation. The sandstone portion of the unit has been examined based on field and
laboratory studies. Seven sections were measured and described in detail on the perfectly cropped
out part of the unit at the southern limb of the Sulaimaniyah Syncline. The thickness of the measured
sections varies from 120 m to 192 m. The measured sections start from the top of the underlying
Shiranish Formation to the syncline axis in the Tanjero Formation. For petrographic analysis

Atıf bilgisi: Çelik, H., Hama Salih, H. M. 2021. Petrographic characteristics of deep marine turbidite sandstones of the Upper Cretaceous
Tanjero Formation, Northwestern Sulaimaniyah, Iraq: Implications for provenance and tectonic setting. Bulletin of the Mineral
Research and Exploration 164, 11-39.
https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.800132
*Başvurulacak yazar: Hasan ÇELİK, hasancelik@firat.edu.tr
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sixty-nine representative rock samples were collected. Modal analysis and ternary diagrams point
out that, the sandstones are calclithite (litharenite), very fine to medium grained in size consisting
of chert, siltstone, mudstone, radiolarian chert and radiolarian mudstone fragments, angular
to subangular in shape, very poorly to moderately sorted, transported over short distances and
represent submature stage. Grain contact types and high contact index (4.7) indicate moderate to
tightly packing, moderate compaction. Transported broken neritic fossil shells, moderately rounded
glauconite grains, and undefinable fossils in the altered carbonate rock fragments indicate that
the tectonic provenance, lithic recycle category, composed of not only the clastics as interpreted in
previous studies derived from Lower Cretaceous Qulqula (radiolarian) Formation which represents
deep marine, but also it revealed that a sedimentary formation must also exist in the source area,
which is the Lower Cretaceous Balambo Formation.

1. Giriş
Irak’ın kuzey kısmı birçok petrol sahasına ev
sahipliği yapmaktadır ve bu alana dair birçok çalışma
yürütülmüştür. Makalenin bu bölümünde köken
analizi haricinde, büyük bir kısmı karbonatlar üzerinde
yürütülen ve bazıları ise kırıntılı kayaçları kapsayan
çalışmaların bir özeti verilmiştir.
Köken türleri belirgin detritik kayaçların
sedimanter kayaçlar ile ilişkisini ortaya koymakta
önemlidir. Bu nedenle, aşınmış klastik bileşenleri;
özellikle günlenme, erozyonal taşınma ve paleoiklim
gibi fiziksel ve kimyasal süreçlerin etkileşimi ile
orijinal parçacıkların modifikasyonundan sonra,
tortuların taşındığı kaynak ve model hakkında değerli
veriler ortaya koyar (Johnson, 1976; Dickinson,
1988). Türbiditler ayrıca hem bileşimsel tektonik
ortamı hem de çökelme ortamıyla ilişkilendirilebilen
kıtasal kabuğun evrimini yorumlamak için önemli
bilgiler içerir (Raymond, 1995; Cingolani vd., 2003).
Petrografik çalışmalar, klastik kayaçların köken
belirlemek için kullanılabileceğini göstermektedir
(Dickinson vd., 1983; Bordy vd., 2004; Armas vd.,
2014).
Köken çalışmaları için sedimanter petrografi ve eski
akıntı yönü çalışmaları, hidrokarbon rezervuarlarının
özelliklerini ortaya koymak ve çökelme ortamını daha
iyi tanımlamak açısından önemlidir (Rieser vd., 2005;
Mange ve Morton, 2007; Li vd., 2012; Ghosh vd.,
2012).
Şimdiye kadar Tanjero Formasyonu’na ait
jeolojik çalışmalar Dunnington (1958), Bellen vd.
(1959), Kassab (1975), Al-Mehaidi (1975), AbdelKireem (1986a, b), Jaza (1992), Minas (1997), Karim
(2004, 2007, 2010), Karim ve Surdashy (2005a, b),
Sharbazheri (2007, 2010), Karim vd. (2012, 2014),
12

Lawa vd. (2013, 2017) tarafından ağırlıklı olarak
paleontoloji, litostratigrafi, biyostratigrafi, sekans
stratigrafisi, sedimantoloji, havza analizi ve litofasiyes
şeklinde gerçekleştirilmiştir. Ancak yürütülen
bu çalışmalara rağmen, çoğunlukla uluslararası
SCI dergilerinde yayın yeterince yapılmamıştır.
Türbiditlerin petrografisi ve mineralojik bileşimi
henüz ciddi bir şekilde çalışılmamış ve hala tam
olarak anlaşılamamıştır.
Zagros Sütur Zonu, bölgenin tektonik olarak aktif
ana bölümlerinden biridir. Son on yılda Neotetis'e ait
bazı tektonik ve evrim çalışmaları Alavi (2004, 2007),
Karim ve Taha (2009), Lawa vd. (2013), Sissakian
(2013), Malekzade vd. (2016), Motaghi vd. (2017),
Moradpour vd. (2017), Koshnaw vd. (2018, 2019)
tarafından yapılmıştır.
Düşük yoğunluklu derin deniz yelpazesi
türbiditlerinden oluşan Tanjero Formasyonu, İran
sınırı boyunca Irak’ın kuzey kesimlerinde (Şekil 1
ve 2) yüzeyleme verir. Süleymaniye çevresinde esas
olarak kumtaşı, silttaşı ve şeylden oluşan birimin
kaynak alanını yorumlamak için çalışılmıştır. Kuzey
Irak'ın diğer bölgelerinde, bazı araştırmacılar (örneğin
Karim 2004, 2007, 2010; Karim vd., 2012; Karim
vd., 2014), birimin, konglomera ve sığ ortam ürünleri
olan kireçtaşı içerdiğini belirtmektedir. Ancak birim,
genel olarak marn içeren Shiranish Formasyonu (alt
Kampaniyen-Maastrihtiyen) üzerinde uyumlu olarak
yer alır ve bazı yerlerde bu iki formasyon arasında
ardalanmalı ilişkiler görülür (Şekil 3). Tanjero
Formasyonu ile üst Maastrihtiyen-orta Paleosen
Kolosh Formasyonu arasındaki geçiş uyumlu olarak
tanımlanmıştır (Karim, 2010).
Kuzey Irak'ta, İran sınırına paralel olarak (Şekil 2)
konumlanan Zagros Dağ Kuşağı'nın ana bindirmesi
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Şekil 1- Çalışma alanını gösteren konum haritası. Kuzeybatı Süleymaniye, Kuzey Irak.

ve büyük ölçekli kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı
antiklinal ve senklinal yapıları yer almaktadır.
Formasyon esas olarak yüksek kıvrımlı bölge olarak
adlandırılan bu kıvrımlı bölgede yüzeylemeler
vermektedir. Çalışma alanı Süleymaniye Senklinali’nin
güney kanadında yer almaktadır (Şekil 2).
Bu makalenin amacı, Kuzey Irak'taki Süleymaniye
şehrinin kuzeybatı kesiminde yüzeyleyen Üst Kretase
Tanjero Formasyonu’nun düşük yoğunluklu türbiditik
kumtaşlarının kökenini, eski akıntı yönü ve sedimanter
petrografiye dayalı modal analiz kullanarak
tanımlamaktır. Bu veriler, Kretase’de kıyı gerisinin
tektoniği ve jeomorfolojisinin nasıl evrimleştiğini
belirlemek için önemlidir.
Köken amaçlı, modal analiz ve kumtaşı sınıflaması
Folk (1966), Dickinson ve Suczek (1979) ve
Dickinson vd. (1983) tarafından genetik olarak önemli
petrografik şemalara dayandırılmıştır. Bu formasyonun
petrografik özelliği ve kökeni ile ilgili ilk çalışmada
(Çelik ve Salih, 2018), Kuzeydoğu Irak'ta Arbat ili
yakınlarındaki Tanjero Formasyonu’na ait türbiditik
kumtaşlarının beslenme alanında Alt Kretase Balambo
ve Qamchuqa formasyonlarının bulunması gerektiği
belirtilmiştir. Bu çalışmanın devamı niteliğindeki
mevcut makale, Süleymaniye ilinin kuzeybatısında
yüzeyleyen aynı türbiditlere uygulanmıştır. Petrografi

açısından yeterince çalışılmayan ve bu yüzden eksik
paleocoğrafik yorumlara sebebiyet veren Irak-İran
sınırındaki Darbandikhan'da ve Süleymaniye'nin
kuzeybatı kısımlarında bu birime ait büyük ölçekli
yüzeylemeler, sonraki çalışmalar için yol gösterici
olmuştur.
2. Genel Jeoloji
Tanjero Havzası, Geç Kretase'de Arabistan
Levhası’nın kuzeyinde yer almaktaydı ve havzanın
çökelleri günümüzde İran sınırı boyunca geniş bir
alanı kaplamaktadır (Şekil 2). Havzanın jeolojik
evrimi, Arabistan Levhası’nın Geç Kretase’de kuzeye
doğru yitimi tarafından kontrol edilmiştir (Karim;
2004, 2007; Karim vd., 2012, 2014).
Çalışma alanı, Neo-Tetis Okyanusu’na ait havzası
çökelleri ve İran - Arabistan levhalarının çarpışması
sonucu meydana gelen Zagros Bindirme Kuşağı’nın
güneyinde yer almaktadır. Yapısal olarak antiklinaller
ve senklinallerle karakterize edilen, ekaylı ve yüksek
kıvrımlı (Buday ve Jassim, 1987) zonda bulunmaktadır
(Şekil 2).
Formasyon, Süleymaniye Senklinali'nin her iki
kanadında yer alırken (Şekil 2), antiklinalin ekseni ve
kanadı boyunca devamlılıkları erozyonla aşınmaya
13
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Şekil 2- Çalışma alanını da içeren Kuzey Irak’ın ayrıntılı jeolojik haritası (Sissakian ve Fouad, 2015’ten değiştirilmiş ve birleştirilmiştir).

uğramıştır. Birimin yüzeyleme dağılımının kuzey
sınırı, bindirme ve ekaylı bölgeler arasındaki sınırla
hemen hemen çakışmaktadır.
Süleymaniye çevresinde yüzeyleme veren
stratigrafik birimler şekil 3'te özetlenmiştir. Çalışma
alanında Shiranish Formasyonu uyumlu ve dereceli
olarak Tanjero Formasyonu’nun altında yer almaktadır.
14

Dokunak ilk olarak Shiranish Formasyonu’nun
(mavimsi beyaz marn ve marnlı kireçtaşı) üstündeki
Tanjero Formasyonu’nun gri kumtaşı veya silttaşı
tabakaları ile başlar, daha sonra zeytin yeşilimsigrimsi litoloji ile devam eder (Şekil 4).
Birim, daha önceki çalışmalarda (Karim, 2004,
2007; Karim vd., 2012) konglomera ve kireçtaşı
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7 adet ölçülü stratigrafik kesitin (Şekil 7)
yorumlanması ile yapılan detaylı fasiyes analizleri
sonucunda elde edilen 7 adet farklı ana litofasiyes
grubu ve 42 adet alt fasiyes, bu birimin orta yelpazenin
dış kısmında veya lob hiyerarşisine göre lobun dış
saçak bölgelerinde çökeldiğini göstermiştir. Bu
kesitlerde şeyl oranı % 81,86 ve kumtaşı oranı %18,14
şeklinde belirlenmiştir. Buna göre birim için çökelme
ortamı olarak, kumca zengin çökelme sistemi ve dış
yelpaze ortamı bu çalışmada önerilmiştir.
3. Materyal ve Metod
Altmış dokuz kumtaşı örneği (Şekil 7'de
görüldüğü gibi HL1-1 olarak etiketlenmiştir), çalışma
alanında mükemmel bir şekilde yüzeyleyen Tanjero
Formasyonu’nun derin deniz türbiditlerinden alınan
yedi farklı ölçülü kesitten (Şekil 8) sistematik olarak
toplanmıştır.
Mineralojik bileşimi belirlemek ve modal analiz
uygulamak için 31 numuneden petrografik ince kesit
çalışmaları yapılmıştır. Bileşim analizi (Çizelge 1)
için Pettijohn vd. (1987)’nin kuvars (Q), feldspat (F)
ve kayaç parçaları (R) üçlü diyagramı ve klasik nokta
sayma yöntemi kullanılmıştır. Her ince kesit için
500 nokta GD nokta sayma yöntemi (Gazzi, 1966;
Dickinson, 1970) izlenerek polarize ışık mikroskobu
altında, Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği
Bölümü mikroskop laboratuvarında sayıldı.
Eski akıntı verileri, Tucker'ın (2011) yöntemi
izlenerek, flüt yapısı, akıntı ripılı, yönlenmiş bitki
kırıntıları, akıntı çizgiselliği gibi mikro ölçekli
tek yönlü ve çift yönlü sedimanter yapılardan elde
edilmiştir. Bu veriler istatistiksel olarak Geo Rose
yazılımı ile gül diyagramlarında yorumlanmışlardır.

Şekil 3- Süleymaniye bölgesinin stratigrafik sütun kesiti (ölçeksiz),
(Karim, 2010’dan değiştirilerek).

ardalanması olarak belirtilmesine rağmen, Kuzey
Irak boyunca yapılan kişisel gözlemler sonucunda
çalışma alanındaki kıvrım kanatlarında ve diğer tüm
yüzeylemelerde derin denizel düşük yoğunluklu ince
tabakalı türbidit ardalanması ile karakterize edildiği
görülmüştür (Şekil 5 ve 6 ).

Folk (1951) olgunluk tipi tablosu, kumtaşı
sınıflandırması için Folk (1966) Q-F-R üçlü
diyagramları ve ana kaynak alan kategorilerini ayırt
etmek için Dickinson vd.’nin (1983) Qm-F-Lt köken
üçlü diyagramı kullanılmıştır.
4. Petrografi
Petrografik analiz için, Q, F ve Rf bileşen oranı,
çimento tipi, alterasyon/çözünme, fosil içeriği,
sedimanter yapılar, boylanma, yuvarlaklık, Folk'un
(1966) üçlü diyagramlarına göre modal sınıflama,
her ince kesitte çekilen fotoğraf sayısı ve tane
15
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Şekil 4- Shiranish ve Tanjero formasyonları arasındaki uyumlu dokunak. Kırmızı çizgi, HL4 olarak adlandırılmış ölçülü kesit 4’ün (0-96
metre) hattını temsil eder. Süleymaniye’nin KD’su, Hanaran-i Khwaroo köyü, batıya bakış (köyün konumu için ayrıca bkz. şekil 2 ve
şekil 8).

Şekil 5- HL1 ölçülü kesitine ait (60-65 m arası) lob saçağı ve lob dış saçağına ait türbiditler A) HL1 ölçülü kesitinin 20. metresinde üç adet
çamur parçaları (çmtp1-3) seviyesi içeren Ta-b bölümleri, a bölümü alttaki daha ince taneli kumtaşı tabakası üzerinde aşınmalı taban
üzerinde normal derecelenmiş ve B) Süleymaniye’nin KD’su, Hanaran-i Khwaroo köyünün doğusu, bakış batıya.

Şekil 6- HL2 ölçülü kesitinin ince tabakalı ve levha türbiditleri (36-72 metreler arası). Hanaran-i Khwaroo köyünün doğusu, Süleymaniye’nin
KD’su, doğuya bakış.

16
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Şekil 7- Çalışma alanında yapılan ölçülü kesitler. Ölçülü kesitlerin koordinatları: HL1: K 35040’14.10’’ D 45022’38.39’’, HL2: K 35040’23.27’’
D 45022’35.79’’, HL3: K 35040’30.46’’ D 45022’38.18’’, HL4: K 35040’28.23’’ D 45022’30.06’’, HL5: K 35040’58.51’’ D
45022’11.78’’, HL6: K 35041’31.06’’ D 45021’36.80’’, HL7: K 35041’56.19’’ D 45021’19.54’’.
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Şekil 8- Süleymaniye’nin kuzeydoğusunda, HL-3’ün başladığı yerde bulunan Hanaran-i Khwaroo köyü çevresindeki çalışma alanını
kapsayan Google Earth görüntüsü. Formasyonlar, logların bittiği yerde yaklaşık olarak KB-GD doğrultusunda yer alan Süleymaniye
Senklinali’nin ekseni nedeniyle tekrar ediyor (ayrıca bkz. şekil 2). Ölçek için, HL1’in kalınlığı 120 metredir. Bakış kuzeydoğuya
doğrudur. Diğer ölçülü kesitlerin kalınlıkları için şekil 7’ye bakınız.

büyüklüğüne bağlı kayaç adlarını içeren detaylı bir
tablo oluşturulmuştur (Çizelge 1). Bu birime ait türbidit
kumtaşları, Folk'un (1966) üçlü diyagramlarına göre
kalklitit olarak sınıflandırılmıştır (Şekil 9).

kumtaşının paketleme karakterini vermektedir.
Kumtaşının tane temas indeksi 4,7'dir. Bu çalışmadaki
kumtaşı temas tipleri, orta ile sıkı paketlenmeye işaret
etmektedir.

Kumtaşları çok ince ila orta tanelidir (Çizelge 1).
Kumtaşı bileşenleri, yarı köşeli ila yarı yuvarlak kaya
parçaları, oldukça köşeli litik çört ve kuvars, taşınmış
radyolarya fosilleridir (Şekil 10, 11, 12, 13 ve 14).
Bu taneler arasında çoğunlukla süturlu, konkavokonveks, uzun tane ve az orandada tanjansiyel tane
temas tipleri görülmektedir (Şekil 15, 16 ve 17). Zayıf
boylanma (Şekil 18) ve yüksek sıkışma oranı, ayrıca
küçük tanelerin daha büyük litik parçalar arasındaki
boşlukları doldurması, tane temas endeksini artırmıştır.

Birimin kumtaşları içinde bulunan diğer tane
dokunağı yüzen tip olup, çimento oranının %15'in
üzerinde olması nedeniyle grovak kalklititleri
içerisinde görülmektedir. İnce kesitlerin bazı
yerlerinde taneler diğer parçalarla temas etmeden
kalsit çimento içerisinde kalabilmektedir.

Diyajenetik olayları yansıtan bu temas türleri,
sıkışma derecesinin orta düzeyde olduğunu işaret
etmektedir. Sıkışmanın etkileri tane deformasyonunda
da kendini gösterir. İncelenen türbidit kumtaşında
taneler deforme olmamış, fakat özellikle tane
köşelerinde veya esas olarak kalsit ve katı bitümle
doldurulmuş iç tane çatlaklarında kırılgan deformasyon
kanıtları gözlenmiştir (Şekil 19, 20 ve 21).
Tanelerin temas türleri ve temas indeksi (tane başına
ortalama temas sayısı), araştırmacılara, incelenen
18

Ana çimento, ara boşlukları dolduran kalsit olup
aynı zamanda tanelerin yerini alır, kil ve matriks ikincil
olup çok düşük oranda bulunur. Katı bitüm dolgular
birçok ince kesitte (Çizelge 1, "diğer bileşenler"
sütununda) görülmüş ve gözenek boşluklarını tıkamış,
ayrışma renginden dolayı kalsit çimentosunu, şekil
15 hariç, tüm mikro fotoğraflarda kahverengimsi sarımsı bir renge boyamıştır.
Kaynak alanındaki türbiditik kumtaşlarındaki tek
kuvars tipi monokristalen, çok köşeli ile köşeli, düz
tam sönme gösteren kuvars tipidir (Şekil 13, 14 ve
15). Bu çalışmada birim için ortalama kuvars oranı
%0,37’dir (Çizelge 1).
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1

%Q

Kesit
No:

Örnek
No:

-

-
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-

-
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%F

Kalsit

Kalsit

Kalsit

Kalsit

Kalsit

Kalsit

98,4 (çört:27,
krbnt:55,
Çamurtaşı + serbest
radyolarya:18)

99,6 (çört:25,
krbnt:60,
Çamurtaşı,
radyolaryalı
çamurtaşı, serbest
radyolarya:15)

99,5 (çört:27,
krbnt:53,
Çamurtaşı,
radyolaryalı
çamurtaşı, serbest
radyolarya:20)

99,7 (çört:19,
krbnt:58, Silttaşı,
radyolaryalı
çamurtaşı, serbest
radyolarya ve
diğerleri:23)

99 (çört:10,
krbnt:50, Silttaşı,
radyolaryalı
çamurtaşı, serbest
radyolarya ve
diğerleri:40)
-

-

-

-

-

-

Bitüm dolgusu
+ kömürleşmiş
bitki parçaları

Glokonit +
bitüm dolgusu
+ öz şekilli-yarı
öz şekilli opak
mineraller

Bitüm dolgusu
+ öz şekilli-yarı
öz şekilli opak
mineraller

Bitüm dolgusu
+ öz şekilli-yarı
öz şekilli opak
mineraller +
kömürleşmiş
bitki parçaları

Bitüm dolgusu
+ öz şekilli-yarı
öz şekilli opak
mineraller

Bitüm dolgusu
+ öz şekilli-yarı
öz şekilli opak
mineraller

Çimento Matriks Diğer bileşenler

99 (çört:8,
krbnt:65,
Çamurtaşı + serbest
radyolarya:27)

%KP

Fosil
parçaları+
taşınmış
radyolarya

Karbonat
kayaç
parçaları
kalsite
dönüşmüş

Karbonat
kayaç
parçaları
kalsite
dönüşmüş

Karbonat
kayaç
parçaları
kalsite
dönüşmüş

Karbonat
kayaç
parçaları
kalsite
dönüşmüş

Taşınmış
radyolarya

Nadiren
bentik fosil
parçaları+
taşınmış
radyolarya

Fosil
parçaları+
taşınmış
radyolarya

Fosil
parçaları+
taşınmış
radyolarya

Fosil
parçaları+
taşınmış
radyolarya

Karbonat
kayaç
parçaları
kalsite
dönüşmüş

Karbonat
kayaç
parçaları
kalsite
dönüşmüş

Fosiller

Alterasyon/
çözünme

Çizelge 1- İnce kesitlerin petrografik içeriği (Q, F and KP rakamları en yakın tam sayıya yuvarlanmıştır).
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Zayıf tane
yönlenmesi
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Çok zayıf

Zayıf

Orta

Orta
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Yarı köşeli kayaç
parçaları, çok
köşeli çört

Yarı köşeli kayaç
parçaları, çok
köşeli çört ve
kuvars

Yarı köşeli kayaç
parçaları, çok
köşeli çört ve
kuvars

Yarı köşeli kayaç
parçaları, çok
köşeli çört ve
kuvars

Yarı köşeli kayaç
parçaları, çok
köşeli çört ve
kuvars

Yarı köşeli kayaç
parçaları, çok
köşeli çört ve
kuvars

Yuvarlaklaşma
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Kalklitit

Kalklitit

Kalklitit

Kalklitit

Kalklitit
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14
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6

Modal Fotoğraf
sınıflama sayısı

Çakıllı
ince
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kumtaşı

Çakıllı
ince
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kumtaşı

Çok ince
taneli
kumtaşı

Çok ince
taneli
kumtaşı

Çok ince
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kumtaşı

Çok ince
taneli
kumtaşı

Kayaç
adı
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%F

Kalsit

Kalsit

Kalsit

Kalsit

Kalsit

Kalsit

99,7 (çört:33,
krbnt:46, Silttaşı,
radyolaryalı
çamurtaşı, serbest
radyolarya ve
diğerleri:21)

100 (çört:10,
krbnt:60, Silttaşı,
radyolaryalı
çamurtaşı, serbest
radyolarya ve
diğerleri:30)

100 (çört:10,
krbnt:65, Silttaşı,
radyolaryalı
çamurtaşı, serbest
radyolarya ve
diğerleri:25)

99,5 (çört:17,
krbnt:37, Silttaşı,
radyolaryalı
çamurtaşı, serbest
radyolarya ve
diğerleri:46)

100 (çört:30,
krbnt:50, Silttaşı,
radyolaryalı
çamurtaşı, serbest
radyolarya ve
diğerleri:20)
-

kil

-

-

-

-

Çok iyi
yuvarlaklaşmış
glokonit +
kömürleşmiş
bitki kırıntısı+
bitüm dolgusu

Opak köşeli ağır
mineraller % 1+
bitüm dolgusu

Bitüm dolgusu

Opak köşeli ağır
mineraller % 2+
glokonit (%0,2)
+bitki kırıntıları
ve pellet (%
0,3)

Glokonit +
bitüm dolgusu
+ öz şekilli-yarı
öz şekilli opak
mineraller

Bitüm dolgusu
+ öz şekilli-yarı
öz şekilli opak
mineraller

Çimento Matriks Diğer bileşenler

98,7 (çört:10,
krbnt:55,
Çamurtaşı,
radyolaryalı
çamurtaşı, serbest
radyolarya ve
diğerleri:35)
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Karbonat
kayaç
parçaları
kalsite
dönüşmüş

Karbonat
kayaç
parçaları
kalsite
dönüşmüş

?

Karbonat
kayaç
parçaları
kalsite
dönüşmüş

Karbonat
kayaç
parçaları
kalsite
dönüşmüş

Feldspat
kile+
Karbonat
kayaç
parçaları
kalsite
dönüşmüş

Alterasyon/
çözünme

Sedimanter
yapılar

Bentik fosil
parçaları+
taşınmış
radyolarya

Taşınmış
radyolarya

Nadiren
bentik fosil
parçaları+
taşınmış
radyolarya

Taşınmış
radyolarya

Bentik fosil
parçaları+
taşınmış
radyolarya
+
globijerina

Sıkılaşma ve
tane kontak
türleri
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boyunca tane
yönlenmesi
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Çatlaklar
bentik fosil içinde dalgalı
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kalsit

Fosiller
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yuvarlaklaşmış
kayaç parçaları,
çok köşeli çört ve
kuvars

Yuvarlaklaşma

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Yarı köşeli, yarı
yuvarlaklaşmış
kayaç parçaları,
çok köşeli çört ve
kuvars

Yarı köşeli, yarı
yuvarlaklaşmış
kayaç parçaları,
çok köşeli çört

Yarı köşeli kayaç
parçaları, çok
köşeli çört ve
kuvars

Yarı köşeli, yarı
yuvarlaklaşmış
Çok zayıf kayaç parçaları,
çok köşeli çört ve
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Boylanma
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Kalklitit

Kalklitit

Kalklitit

Kalklitit
(grovak)
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ince
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Kalsit

Kalsit

Kalsit

Kalsit

99 (çört:11,
krbnt:62, Silttaşı,
radyolaryalı
çamurtaşı, serbest
radyolarya ve
diğerleri:27)

99,8 (çört:32,
krbnt:40, Silttaşı,
radyolaryalı
çamurtaşı, serbest
radyolarya ve
diğerleri:28)

100 (çört:4,
krbnt:74, Silttaşı,
radyolaryalı
çamurtaşı, serbest
radyolarya ve
diğerleri:22)

Kalsit
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Opak öz şekilli
ağır mineraller
% 1+
glokonit +
kömürleşmiş
bitki kırıntısı+
bitüm dolgusu
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ağır mineraller
% 1,5+
glokonit +
kömürleşmiş
bitki kırıntısı+
bitüm dolgusu

Bitüm dolgusu

Karbonat
kayaç
parçaları
kalsite
dönüşmüş

Karbonat
kayaç
parçaları
kalsite
dönüşmüş

Karbonat
kayaç
parçaları
kalsite
dönüşmüş

Karbonat
kayaç
parçaları
kalsite
dönüşmüş

Taşınmış
radyolarya

Taşınmış
radyolarya

Fosil
parçaları+
taşınmış
radyolarya

Fosil
parçaları+
taşınmış
radyolarya

Taşınmış
radyolarya
+
globijerina

-

Karbonat
kayaç
parçaları
kalsite
dönüşmüş

Kalsit

Bentik fosil
parçaları+
taşınmış
radyolarya

Karbonat
kayaç
parçaları
kalsite
dönüşmüş

Çok iyi
yuvarlaklaşmış
glokonit +
kömürleşmiş
bitki kırıntısı+
bitüm dolgusu

Fosiller

Alterasyon/
çözünme

Çimento Matriks Diğer bileşenler

99,5 (çört:5,
krbnt:75, Silttaşı,
radyolaryalı
çamurtaşı, serbest
radyolarya ve
kömür parçaları:20)

100 (çört:26,
krbnt:54, Silttaşı,
radyolaryalı
çamurtaşı, serbest
radyolarya ve
diğerleri:20)
100 (çört:5,
krbnt:80, Silttaşı,
radyolaryalı
çamurtaşı, serbest
radyolarya:15)
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Yarı
yuvarlaklaşmış
kayaç parçaları,
çok köşeli çört

Yarı
yuvarlaklaşmış
kayaç parçaları,
çok köşeli çört ve
kuvars

Yarı köşeli, yarı
yuvarlaklaşmış
kayaç parçaları,
çok köşeli çört ve
kuvars

Yarı köşeli, yarı
yuvarlaklaşmış
kayaç parçaları,
çok köşeli çört ve
kuvars

Yarı köşeli, yarı
yuvarlaklaşmış
kayaç parçaları,
çok köşeli çört ve
kuvars

Yarı köşeli, yarı
yuvarlaklaşmış
kayaç parçaları,
çok köşeli çört ve
kuvars

Yuvarlaklaşma

Kalklitit

Kalklitit

Kalklitit

Kalklitit

Kalklitit

Kalklitit
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Çok ince
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-

-

-

-

-

%F

Kalsit
yaklaşık
%25

Kalsit
yaklaşık
%25

Kalsit

Kalsit

Kalsit

99,8 (çört:14,
krbnt:72, Silttaşı,
radyolaryalı
çamurtaşı, serbest
radyolarya ve
diğerleri:14)

100 (çört:27,
krbnt:55, Silttaşı,
radyolaryalı
çamurtaşı, serbest
radyolarya ve
diğerleri:18)

100 (çört:27,
krbnt:55, Silttaşı,
radyolaryalı
çamurtaşı, serbest
radyolarya ve
diğerleri:18)

99,5 (çört:20,
krbnt:45, Silttaşı,
radyolaryalı
çamurtaşı, serbest
radyolarya ve
diğerleri:35)
-

-

-

-

-

Yarı öz şekilli
glokonit + siyah
yarı öz şekilli
ağır mineral +
bitüm dolgusu

Opak yarı öz
şekilli ağır
mineraller +
bitüm dolgusu

Opak yarı öz
şekilli ağır
mineraller
+ glokonit
+ parlak
kırmızımsı
hematit+ seyrek
ince bitüm
dolgusu
Opak yarı öz
şekilli ağır
mineraller
+ glokonit
+ parlak
kırmızımsı
hematit+ seyrek
ince bitüm
dolgusu
Opak yarı öz
şekilli ağır
mineraller +
glokonit +
bitki parçaları+
parlak
kırmızımsı
hematit+ seyrek
ince bitüm
dolgusu

Çimento Matriks Diğer bileşenler

99,8 (çört:9,
krbnt:77, Silttaşı,
radyolaryalı
çamurtaşı, serbest
radyolarya ve
diğerleri:14)

%KP

Karbonat
kayaç
parçaları
kalsite
dönüşmüş

Karbonat
kayaç
parçaları
kalsite
dönüşmüş

Karbonat
kayaç
parçaları
kalsite
dönüşmüş

Karbonat
kayaç
parçaları
kalsite
dönüşmüş

Karbonat
kayaç
parçaları
kalsite
dönüşmüş

Alterasyon/
çözünme

Nadiren
bentik fosil
parçaları+
taşınmış
radyolarya

Nadiren
bentik fosil
parçaları+
taşınmış
radyolarya

Nadiren
bentik fosil
parçaları+
taşınmış
radyolarya

Nadiren
bentik fosil
parçaları+
taşınmış
radyolarya

Nadiren
bentik fosil
parçaları+
taşınmış
radyolarya
+2
globijerina
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Zayıf tane
yönlenmesi
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-

-

Sedimanter
yapılar

Çok zayıf

Çok zayıf

Çok zayıf

Zayıf

Orta

Boylanma

Yarı köşeli, yarı
yuvarlaklaşmış
kayaç parçaları,
çok köşeli çört

Yarı köşeli, yarı
yuvarlaklaşmış
kayaç parçaları,
çok köşeli çört

Yarı köşeli, yarı
yuvarlaklaşmış
kayaç parçaları,
çok köşeli çört

Yarı köşeli
kayaç parçaları,
çok köşeli, iğne
şekilli çört ve
köşeli kuvars

Yarı köşeli,
kayaç parçaları,
çok köşeli çört ve
kuvars

Yuvarlaklaşma

Kalklitit

Kalklitit

Kalklitit

Kalklitit
(grovak)

Kalklitit
(grovak)

10

10

8

10

7

Modal Fotoğraf
sınıflama sayısı

Çok ince
taneli
kumtaşı

Çok ince
taneli
kumtaşı

İnce
taneli
kumtaşı

İnce
taneli
kumtaşı

İnce
taneli
kumtaşı
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Kesit
No:

HL 5-3

HL 5-4

HL 6-3

HL 6-5

HL 6-7

Örnek
No:
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0,2

-

0,5

0,2

0,4

%Q

Çizelge 1- (Devamı).

-

-

-

-

-

%F

Kalsit

Kalsit

Kalsit

Kalsit

Kalsit

99,8 (çört:23,
krbnt:47, Silttaşı,
radyolaryalı
çamurtaşı, serbest
radyolarya ve
diğerleri:30)

99,5 (çört:22,
krbnt:54, Silttaşı,
radyolaryalı
çamurtaşı, serbest
radyolarya ve
diğerleri:34)

100 (çört:21,
krbnt:59, Silttaşı,
radyolaryalı
çamurtaşı, serbest
radyolarya ve
diğerleri:20)

99,8 (çört:9,
krbnt:64, Silttaşı,
radyolaryalı
çamurtaşı, serbest
radyolarya ve
diğerleri:27)
-

-

-

-

-

Çok fazla
bitüm dolgusu
+glokonit

Opak yarı öz
şekilli ağır
mineraller +
bitüm dolgusu

Bitüm dolgusu

Ender bitüm
dolgusu
+ glokonit

Yarı öz şekilli
glokonit +
bitüm dolgusu

Çimento Matriks Diğer bileşenler

99,6 (çört:6,
krbnt:72, Silttaşı,
radyolaryalı
çamurtaşı, serbest
radyolarya ve
diğerleri:22)

%KP

Karbonat
kayaç
parçaları
kalsite
dönüşmüş

Karbonat
kayaç
parçaları
kalsite
dönüşmüş

Karbonat
kayaç
parçaları
kalsite
dönüşmüş

Karbonat
kayaç
parçaları
kalsite
dönüşmüş

Karbonat
kayaç
parçaları
kalsite
dönüşmüş

Alterasyon/
çözünme

Nadiren
bentik fosil
parçaları+
taşınmış bol
radyolarya

Nadiren
bentik fosil
parçaları+
taşınmış bol
radyolarya

Nadiren
bentik fosil
parçaları+
taşınmış bol
radyolarya

Nadiren
bentik fosil
parçaları+
taşınmış
radyolarya

Nadiren
bentik fosil
parçaları+
taşınmış
radyolarya

Fosiller

Kesitin bazı
bölümlerinde zayıf tane
yönlenmesi

Zayıf tane
yönlenmesi

Zayıf tane
yönlenmesi

-

Zayıf tane
yönlenmesi

Sedimanter
yapılar

Zayıf

Zayıf

Çok zayıf

Zayıf

Zayıf

Boylanma

Yarı köşeli, yarı
yuvarlaklaşmış
kayaç parçaları,
çok köşeli çört ve
kuvars

Yarı köşeli, yarı
yuvarlaklaşmış
kayaç parçaları,
çok köşeli çört

Yarı köşeli, yarı
yuvarlaklaşmış
kayaç parçaları,
çok köşeli çört

Yarı köşeli, yarı
yuvarlaklaşmış
kayaç parçaları,
çok köşeli çört ve
kuvars

Yarı köşeli, yarı
yuvarlaklaşmış
kayaç parçaları,
çok köşeli çört ve
kuvars

Yuvarlaklaşma

Kalklitit

Kalklitit

Kalklitit

Kalklitit

Kalklitit

14

6

4

10

4

Modal Fotoğraf
sınıflama sayısı

İnce
taneli
kumtaşı

İnce
taneli
kumtaşı

Çok ince
taneli
kumtaşı

Çok ince
taneli
kumtaşı

Çok ince
taneli
kumtaşı

Kayaç
adı
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23

24

HL 7-3

HL7-4

HL7-7

29

30

31

-

-

-

%F

0,37 0,009

-

-

0,4

%Q

Diğerleri

:24,03

Karbonat kp : 59,32

Litik çört : 16,65

100 (çört:17,
krbnt:56, Silttaşı,
radyolaryalı
çamurtaşı, serbest
radyolarya ve
diğerleri:27)
100
(çört:15,krbnt:62,
Silttaşı, radyolaryalı
çamurtaşı, serbest
radyolarya ve
diğerleri:23)

99,6 (çört:7,
krbnt:82, Silttaşı,
radyolaryalı
çamurtaşı, serbest
radyolarya ve
diğerleri:11)

%KP

Kalsit

Kalsit

Kalsit

Kalsit
(%25)

-

kil

-

-

Kömürleşmiş
bitki parçaları
+ öz şekilliyarı öz şekilli
opak mineral
+ kırmızımsıkahvemsi
hematit +
parlak yeşil yarı
yuvarlaklaşmış
glokonit + katı
bitüm dolgusu
(% 1-15)

Zayıf tane
yönlenmesi
tüm kesitleri
temsil
etmiyor)

Karbonat
kayaç
parçaları
kalsite
dönüşmüş

?

Bentik fosil
parçaları+
taşınmış
radyolarya
+
globijerina

-

Nadiren
bentik fosil
parçaları
(%0,2) +
taşınmış bol
radyolarya

Karbonat
kayaç
parçaları
kalsite
dönüşmüş

Orta

Zayıf tane
yönlenmesi
ve koyu
parçalar
lamina
benzeri
yapıya sahip

Yarı köşeli, yarı
yuvarlaklaşmış
kayaç parçaları,
çok köşeli çört

Yarı köşeli, yarı
yuvarlaklaşmış
kayaç parçaları,
çok köşeli çört

Yarı köşeli, yarı
yuvarlaklaşmış
kayaç parçaları,
çok köşeli çört ve
kuvars

Yuvarlaklaşma

Yarı köşeli, yarı
yuvarlaklaşmış
Çok zayıfkayaç parçaları,
orta
çok köşeli çört ve
kuvars

Çok zayıf

Zayıf

Boylanma

Sedimanter
yapılar

Zayıf tane
yönlenmesi

Nadiren
bentik fosil
parçaları+
taşınmış bol
radyolarya

Fosiller

Nadiren
bentik fosil
parçaları+
taşınmış bol
radyolarya

Karbonat
kayaç
parçaları
kalsite
dönüşmüş

Alterasyon/
çözünme

Karbonat
kayaç
parçaları
kalsite
dönüşmüş

Yarı köşeli
glokonit+ siyah
yarı öz şekilli
ağır mineral +
bitüm dolgusu

Glokonit +
hematit + ender
bitüm dolgusu

Çimento Matriks Diğer bileşenler

Not: Kesitlerdeki tüm kuvarslar düz ve tam sönme gösteren monokristalen kuvars tipindedir.

Ortalama

Kesit
No:

Örnek
No:

Çizelge 1- (Devamı).

Kalklitit

Kalklitit

Kalklitit

Kalklitit
(grovak)

9,4333

20

6

7

Modal Fotoğraf
sınıflama sayısı

İnce
taneli
kumtaşı

İnce
taneli
kumtaşı

Çok ince
taneli
kumtaşı

Çok ince
taneli
kumtaşı

Kayaç
adı
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Şekil 9- İncelenen türbidit kumtaşının sınıflandırmasını gösteren Q-F-R üçlü diyagramları (Folk, 1966). Tüm örnekler kalklitit köşesine
düşmektedir.

Şekil 10- HL1-1. Bu iki fotomikrograf (4X-Büyütme), Tanjero Formasyonu’nda incelenen türbiditlerin genel bileşimini temsil etmektedir.
Ölçek çok küçük olduğu için görüntülerdeki tüm taneleri etiketlemek mümkün değildir. Koyu kirli sarımsı kahverengimsi (PPL)
köşeli ila yarı köşeli parçalar, (bazıları etiketlenmiştir) BCrf’dir (Siyah karbonat kayaç parçaları). Mavimsi köşeli (XPL) ve köşeli
beyaz parçalar (PPL) litik çört taneleridir. Katı bitüm (Bt) dolgular, kalsit çimentosunu sarımsı kahverengimsi bir renge boyamaktadır.
Beyaz daireler (PPL), taşınmış radyolarya fosilleridir. Yuvarlak glokonit tanesi (G) sığ su ortamından taşınmıştır. Burada ince
kesitlerde çok nadir görülen iki neritik fosil (Ef) parçası (yeniden işlenmiş) görülmektedir. Aşağıdaki fotomikrograflarda daha
ayrıntılı açıklamalar olacaktır.
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Şekil 11- HL1-7. Radyolarya fosilleri (PPL görüntüsünde Rch’de beyaz dairesel lekeler) içeren köşeli radyolaryalı litik
çört parçaları (Rch). Bu, kaynak bölgesinden taşınan ve yeniden işlenen radyolarya fosillerinin ana kayasıdır.
Serbest kalan fosiller, muhtemelen günlenme veya taşınma sırasında ana kayadan ayrılmışlardır. Kırmızı oklar,
bitümle boyanmış kalsit çimentoyu göstermektedir. İncelenen kumtaşı için çok kötü boylanmış bir örnektir.

Şekil 12- HL1-7. Görüntünün merkezinde serbest kalmış ve yeniden işlenmiş kalsedon dolgulu (XPL görünümü)
radyolarya fosili (R). Ayrışma ve taşınmasına rağmen, fosil formları neredeyse iyi korunmuştur. R ve
çevreleyen BCrf parçaları arasındaki konkavo-konveks temas tipi (en iyi görünüm PPL görüntüsü) dikkat
çekicidir. Saçınımlı (siyah küçük daireler) katı bitüm dolgular, sağ üst tarafa yönlendirilmiş mavi oklarla
gösterilmiştir. Bitümle boyanmış kalsit çimento XPL görüntüsünde kırmızı oklarla temsil edilmektedir.
Çoğunlukla tüm parçalar (özellikle Rch) kalsit ile yer değiştirmiştir, bu nedenle parçaların birbiri ile teması
XPL’de çok net değildir.

Şekil 13- HL1-9. Çört kırıntıları ve katı bitüm dolgular içeren yaklaşık 2 mm boyutunda radyolaryalı çamurtaşı parçası
(Rm). Diğer tüm kayaç parçalarının temas boyunca çamurtaşına kısmen gömülmesinden dolayı konkavo
konveks tane temas tipi için iyi bir örnek. Rm büyük olasılıkla sıkılaşma sırasında kaynak alandan taşınan
diğer bileşenlere göre nispeten daha yumuşak bir intraklasttır. Resimlerde tanjansiyel ve uzun tane temas
tipleri de mevcuttur (PPL’de daha iyi görünür). Bazı gözeneklerdeki katı bitüm dolgular, kalsit çimentosunun
renginin yeşilimsi sarımsı bir renge dönmesine neden olmuştur. Çok kötü boylanmış çok köşeli çörtler ve yarı
köşeli-yarı yuvarlaklaşmış karbonat kaya parçaları mevcuttur.
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Şekil 14- HL1-9. İyi yuvarlaklaşmış, yeniden işlenmiş parlak yeşil glokonit (G), çökelmeden önce meydana gelen küçük
bir kırılma yoluyla alt kısımda kalsit ve bitüm sokulumuna sahiptir. G’nin altında kesit hatası olarak iki hava
kabarcığı görülmektedir. Crf (karbonat kayaç parçaları) parçaları beyaz benekler şeklinde tanımlanmamış
mikrofosillere sahiptir. Ölçek çubuğunun (PPL) üzerinde Rch ve Crf arasında görünen süturlu temas tipi, G ve
G’nin üzerindeki iki BCrf arasındaki konkavo konveks temas tipi, büyük Crf ile yukarıdaki iki tane arasındaki
nokta (tanjansiyel) temas tipi görülmektedir (PPL). Çakılların etrafındaki kalsit çimentosu bitüm dolgular ile
koyu kahverengimsi-yeşilimsi-sarımsı renkte boyanmıştır.

Şekil 15- HL1-9. Görüntülerin merkezinde düz tam sönme gösteren çok köşeli monokristalen kuvars (Qm) için
mükemmel bir örnek. Tüm ince kesitlerde oldukça az orana sahiptir. Qm, Crf’ye sol taraftan sokulum yapmış
ve Crf’yi sıkılaşma aşamasında ikiye bölmüştür. Litik parçaların çoğunluğu arasındaki uzun tane teması, sıkı
bir paketlenmeyi ve güçlü sıkışmayı gösterir. Fotoğrafın alt kısmında bulunan büyük bir Rch tanesi, çoğunlukla
kalsit (bitüm tarafından boyanmış) ile yer değiştirmiştir. Bu görüntüde Bt olmasa da HL1-9 ince kesitinin diğer
bölümlerinde mevcuttur.

Şekil 16- HL2-4. Konkavo konveks ve süturlu tane temas tipleri bu bölüm için önemlidir. İki MaCh (makrokristalen
çört) tanesi, görüntünün merkezinin sol alt kısmındaki koyu BCrf ile konkavo konveks temasa sahiptir. Mavi
oklar, süturlu tane temaslarını gösterir. Kumtaşlarının gözenekliliğini azaltan en etkili maddelerden biri olan
katı bitüm dolgusu taneler arası gözenekleri tıkar kalsit çimentoyu boyar.
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Şekil 17- HL4-2. Taneler arası gözenek içinde katı bitüm dolgusu ve fotomikrografın orta kısmında kahverengimsi
kırmızı hematit. İleri derecede sıkılaşma ve süturlu tane teması, yüksek sıkışma oranını gösterir. Rch
(radyolaryalı çört) kırıntılarının yerini çoğunlukla kalsit almıştır.

Şekil 18- HL4-7. Makrokristalen (MaCh), mikrokristalen (MiCh) ve kriptokristalen (CtCh) litik çört kırıntıları aynı
kesitte birlikte görülmektedir. Kırmızı oklar hafif boyanmış kalsit çimentosunu temsil eder. Her iki görüntüde
de görülebilen katı bitüm, kalsit çimentosu üzerinde soluk sarımsı lekelenmeye neden olur. Yukarıdaki büyük
CtCh parçası ile iki küçük litik çört parçası arasındaki nokta temas tipi dikkat çekicidir. MiCh altındaki bitüm
dolgunun etrafı dolgularla (kalsit çimento ve Bt) çevrildiği için yüzer kontak tipindedir.

Şekil 19- HL6-3. Çoğunlukla taneler arası ve az oranda tane içi (bu görüntüde merkezin sol alt kısmı) gözenekler bitüm
dolgularla (Bt) tıkanmıştır. Konkavo konveks ve süturlu tane temas türleri, sıkı bir paketleme ve yüksek
sıkılaşmayı temsil eder. Orta derecede boylanmış ve çok köşeli ila yarı köşeli taneler dikkati çeker.
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Şekil 20- HL6-7. Katı bitümdeki mikro çatlaklar kalsit ile doldurulmuştur. Kalsit dolgular ile bitüm arasındaki göreceli
zamanlama, kalsitten önce gözeneklere bitümün dolduğunu, kırıkların kesiti tamamen kesmediğini, sadece
bitüm dolgusuyla sınırlı olduğunu göstermektedir. Bu ilişki, bitümün katılaşmasından sonra oluşan kırıklara
kalsitin dolduğunu göstermektedir. Bitümün sol alt tarafında tam sönme gösteren monokristalen kuvarslar.
Sol üstte bir mikro çatlak bitümle doldurulmuştur. Yarı köşeli-yarı yuvarlaklaşmış Crf ve çok köşeli litik çört
parçaları bu bölümde baskın bileşenlerdir.

Şekil 21- HL6-7. Kumtaşının erken diyajenez safhasında oldukça fazla gözenek boşluklarına sahip olduğu zamanda
taneler arası ve tane içi gözenek boşluklarının büyük çoğunluğu, daha önce katı bitümle veya eş zamanlı
kalsit çökelmesiyle doldurulmuştur. Bu durum, Tanjero Formasyonu’nun türbidit kumtaşlarının, petrolün göçü
nedeniyle katı bitümle doldurulmuş iyi bir birincil gözenekliliğe sahip olduğunu gösterir.

Düşük oranda nadir ağır mineral varlığı dikkat
çekicidir. Hematit ve öz şekilli-yarı öz şekilli siyah
opak mineraller (bu çalışmada ayrılmamışlardır)
en yaygın olanlarıdır. Feldispat oranı tüm kumtaşı
örnekleri için % 0,009'dur. Sadece bir örnekte oldukça
yüksek alterasyon oranı ile görülmüştür (Çizelge 1,
yüzde 0,3).
Karbonat kayaç parçaları, yüzde 59,32 ile türbidit
kumtaşının ana kırıntılı parçalarıdır. Radyolarya
içermeyen çört oranı yüzde 16,65'dir. Diğer bileşenler
ise toplam %24,03 oranında şeyl, silttaşı, taşınmış
serbest radyolarya fosilleri, bentik fosil kabuk
parçaları, glokonit, radyolaryalı çört ve radyolaryalı

çamurtaşıdır (Çizelge 1). Kumtaşı ince kesitlerinde
herhangi bir metamorfik veya magmatik kayaç parçası
görülmemiştir.
Tüm petrografik incelemeler, Üst Kretase Tanjero
Formasyonu’nun türbidit kumtaşlarının yüzde 5'ten
daha az kil içermesi, köşeli-yarı köşeli taneler, kötü
boylanma, baskın olarak konkavo konveks, daha az
oranda tanjansiyel ve birkaç süturlu temas tipine sahip
olması nedeniyle “yarı olgun” olgunlaşma evresini
işaret etmektedir (Şekil 22).
Kumtaşları için yarı olgun evresi, litik kırıntıların
Üst Kretase havzasının derin deniz ortamına kısa
mesafeden taşındığını ortaya koymaktadır.
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Şekil 22- İnceleme alanındaki Tanjero Formasyonu’na ait türbidit kumtaşları, Folk (1951) dokusal olgunluk
tablosundaki yarı olgun aşamasını göstermektedir. Çizelge 1 ve fotomikrograflarda görüldüğü gibi
kumtaşlarında kil matriksi bulunmadığından türbiditlerin kil içeriği % 5’in altında; kötü boylanmış ve taneler
yuvarlak değildir.

5. Köken
İnce kesitlerden elde edilen petrografik veriler,
kumtaşlarının tektonik kökenini yorumlamak için
Dickinson vd.’nin (1983) Qm-F-Lt üçlü diyagramına
uygulanmıştır.
Sedimanter
kayaçların
modal
sınıflandırması bunların “litik recycle” kategorisine
dahil olduğunu göstermektedir (Şekil 23). Ayrıca
türbiditlerdeki tek yönlü ve çift yönlü sedimanter
yapılara göre yapılan eski akıntı yönlerine ait gül
diyagramları (Şekil 24 ve 25), kaynak alanın yerini
doğru bir şekilde belirlemek için kullanılmıştır. Bu
verilere göre eski akıntı yönü GD’ya doğrudur.
İncelenen alandaki Tanjero Formasyonu’nun
türbidit kumtaşlarının hem üçlü köken diyagramı
hem de bileşimi, kaynak alan olarak sedimanter
kayaçları göstermektedir. Petrografi ve eski akıntı
verilerini (Çizelge 1 ve 2) (Şekil 24 ve 25) birlikte
değerlendirildiği zaman, kaynak alanın kuzeyde
olduğu, ayrıca sığ ve derin denizel sedimanter
kayaçların, incelenen bu kumtaşlarının bileşimini
oluşturan tanelere kaynaklık ettiği gerçeği ortaya
çıkmaktadır.

30

Kumtaşlarının petrografik bileşimindeki litik
kırıntı tipleri, derin deniz radyolaryalı sedimanter
kayaçlardan oluşan Alt Kretase Qulqula (radyolaryalı)
Formasyonu’nu ve neritik taşınmış kırık fosil
kabukları, glokonit taneleri ve tanımlanamayan
fosiller içeren karbonat kayaç parçaları gibi tanelerin
kaynağı olan, sığ denizel kireçtaşı ve şeyllerle temsil
edilen Balambo Formasyonu'nu temsil eder. Bu iki
formasyon Kuzey Irak bölgesine ait stratigrafik sütun
kesitin en alt kısmında yer alır.
İnce kesitlerde ofiyolitik kayaç parçalarının
bulunmamasının nedeni, önceki çalışmalardaki
paleocoğrafik çizimlerle çelişmektedir (örneğin
Ameen, 2008; Karim ve Taha, 2009; Karim ve
Surdashy, 2005b). Bu durum, inceleme alanındaki
türbiditleri besleyen kaynak alanda ofiyolitlerin
yüzeyleme vermediğini göstermektedir.
Bu çalışmadaki köken analizi ve petrografiden
elde edilen tüm veriler, ortalama kalklitit tipi kumtaşı
bileşiminin ölçülü kesitler boyunca değişmemesi
nedeniyle, incelenen alanda kumtaşlarının çökelmesi
sırasında kaynak alanın (kökenin) değişmediğini
göstermektedir.
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Şekil 23- Kumtaşlarının tektonik kaynağını gösteren Qm-F-Lt üçlü diyagramı, “litik recycle” kategorisini
göstermektedir. Örneklerin Lt köşesindeki konumu, görünür kılmak için büyütülmüştür
(Dickinson vd., 1983).

Şekil 24- Çalışma alanındaki Tanjero Formasyonu’nun tek yönlü
eski akıntı yönünü gösteren gül diyagramı. Akış yönü
güneydoğuya doğrudur.

Şekil 25- Çift yönlü eski akıntı gül diyagramında akıntı kuzeybatı güneydoğu doğrultusundadır.

Bu çalışmadaki köken analizi sonuçları, Karim’in
(2004), (2007) ve (2010) yıllarındaki çalışmalarında
yapılan yorumlardan farklı bir kaynak alanı
göstermektedir. Farklılığın sebebi ise çalışmalarında
yeterli petrografik analiz yapılmaması nedeniyle
kaynak kayacın sadece Qulqula Formasyonu ile temsil
edildiğinin öne sürülmesidir.

6. Eski Akıntı Analizi
Daha önce iki araştırmacı, aşağıdaki paragraflarda
olduğu gibi, Tanjero Formasyonu’nun eski akıntı yönü
ile ilgili olarak Kuzey Irak'ın farklı alanlarında birçok
sedimanter yapı, kanal ve aşınma yapılarını analiz
etmişlerdir.
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Çizelge 2- Yedi adet ölçülü kesitten alınan eski akıntı ölçümleri.
Tabaka duruşu
No

Eski akıntı
yönü

Eğim
Sedimanter Eğim
yönü Doğrultu
yapı
açısı
(Azimut)

Tek yön gösteren sedimanter yapı ölçümleri

Tabaka duruşu
Eski akıntı
yönü

No

Sedimanter Eğim
yapı
açısı

Eğim
yönü Doğrultu
(Azimut)

43

148

Ripıl yapısı

28

63

153

1

186

Ripıl yapısı

24

66

156

44

142

Ripıl yapısı

28

63

153

2

164

Ripıl yapısı

24

66

156

45

134

Ripıl yapısı

28

63

153

3

186

Ripıl yapısı

24

66

156

46

138

Ripıl yapısı

28

63

153

4

134

Flüt yapısı

24

66

156

47

134

Ripıl yapısı

28

63

153

5

208

Ripıl yapısı

25

68

158

48

134

Ripıl yapısı

28

63

153

6

116

Ripıl yapısı

25

68

158

49

140

Ripıl yapısı

28

63

153

7

144

Ripıl yapısı

25

68

158

50

134

Ripıl yapısı

29

50

140

8

220

Ripıl yapısı

25

68

158

51

134

Çapraz tabaka

29

50

140

9

168

Ripıl yapısı

25

68

158

52

134

Çapraz tabaka

29

50

140

10

220

Ripıl yapısı

25

68

158

53

134

Çapraz tabaka

29

50

140

11

220

Ripıl yapısı

25

68

158

54

134

Çapraz tabaka

29

50

140

12

210

Ripıl yapısı

25

68

158

55

134

Çapraz tabaka

29

50

140

13

220

Ripıl yapısı

25

68

158

56

134

Çapraz tabaka

29

50

140

14

236

Ripıl yapısı

25

68

158

57

134

Çapraz tabaka

29

50

140

15

230

Ripıl yapısı

25

68

158

58

134

Ripıl yapısı

29

50

140

16

140

Ripıl yapısı

25

68

158

59

150

Ripıl yapısı

29

50

140

17

180

Ripıl yapısı

25

68

158

60

152

Ripıl yapısı

29

50

140

18

216

Ripıl yapısı

23

50

140

61

152

Ripıl yapısı

29

50

140

19

220

Ripıl yapısı

23

50

140

62

152

Ripıl yapısı

29

50

140

20

140

Ripıl yapısı

23

50

140

63

152

Ripıl yapısı

29

50

140

21

150

Ripıl yapısı

23

50

140

Çift yön (doğrultu) gösteren sedimanter yapı ölçümleri

22

150

Ripıl yapısı

23

50

140

1 170-350 350 Bitki parçası

24

23

150

Ripıl yapısı

23

50

140

2 148-328 328 Akıntı çizgisi

24

150

Ripıl yapısı

23

50

140

3 130-310 310 Akıntı çizgisi

25

160

Ripıl yapısı

23

50

140

4 140-320 320 Akıntı çizgisi

26

160

Ripıl yapısı

23

50

140

27

128

Ripıl yapısı

23

50

140

28

146

Ripıl yapısı

23

50

140

7 112-292 292 Akıntı çizgisi

29

160

Ripıl yapısı

23

50

140

8 140-320 320 Bitki parçası

30

150

Ripıl yapısı

23

50

140

9 78-258

31

180

Ripıl yapısı

23

50

32

220

Ripıl yapısı

24

68

33

148

Ripıl yapısı

24

34

160

Ripıl yapısı

35

210

Ripıl yapısı

36

210

37
38

66

156

24

66

156

24

66

156

24

66

156

5 164-344 344 Bitki parçası

24

66

156

6 146-326 326 Bitki parçası

25

68

158

25

68

158

25

68

158

258 Bitki parçası

25

68

158

140

10 120-300 300 Bitki parçası

25

68

158

158

11 132-312 312 Akıntı çizgisi

25

68

158

68

158

12 68-248

248 Akıntı çizgisi

25

68

158

24

68

158

13 40-220

220 Bitki parçası

25

68

158

24

68

158

14 114-294 294 Bitki parçası

25

68

158

Ripıl yapısı

24

68

158

15 120-300 300 Bitki parçası

25

68

158

145

Ripıl yapısı

24

68

158

16

180 Oluk yapısı

25

68

158

147

Ripıl yapısı

24

68

158

17 20-200

200 Bitki parçası

23

50

140

39

144

Çapraz tabaka

24

68

158

18 160-340 340 Bitki parçası

23

50

140

40

145

Ripıl yapısı

24

68

158

19 140-320 320 Bitki parçası

23

50

140

41

149

Ripıl yapısı

24

68

158

20 22-202

29

50

140

42

144

Ripıl yapısı

24

68

158

32

0-180

202 Oluk yapısı
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Al-Rawi (1981), flüt yapısı, oyuk izi, ripıl yapısı
ve çapraz tabakalamayı kullanarak Dokan bölgesinde
K45°B ve K85°B ile Süleymaniye bölgesinde K45°B
akıntı yönü değerlerini elde ederek kaynak alanın
doğuda olduğu ve ana taşınma yönünün kuzeybatıbatıya doğru olduğu sonucuna varmıştır.
Karim’in (2004) çalışmasında eski akıntı
yönünün, ripıl yapısı, uzun fosil yönlenmesi, çapraz
tabakalanma, yönlenmiş bitki parçaları, kiremitlenme
gösteren çakıllar, kanal ve aşınma yapıları gibi verilere
göre Süleymaniye ve Darbandikhan bölgesinde
güneybatıya doğru olduğu belirtilmiştir.
Bu çalışmada, Tanjero Formasyonu için eski
akıntı yönünü belirlemek için tek yönlü ve çift yönlü
akıntı yönü verisi sağlayan toplam 83 sedimanter yapı
(Çizelge 2) kullanılmıştır.
6.1. Tek Yönlü Sedimanter Yapılar
Akıntı ripılı, çapraz tabakalanma ve flüt yapısı
gibi üç tip sedimanter yapıdan elde edilen altmış üç
adet tek yönlü eski akıntı ölçümü, ortalama olarak
güneydoğu yönünü göstermektedir (Şekil 24). Potter
ve Pettijohn (1977) ve Tucker'a (2011) göre eğim
düzeltmesi için bir sınır vardır ve 30º’nin altındaki
eğimlere sahip tabakalarda eski akıntı yönü tespiti için
eğim düzeltmesi gerekmez.
6.2. Çift Yönlü Sedimanter Yapılar
Yönlenmiş bitki kırıntıları, akıntı çizgisellikleri ve
flüt yapısı ölçümlerinden oluşan yirmi adet veri, gül
diyagramında analiz edilmiştir (Şekil 25). Ana akıntı
KB-GD doğrultusunu vermektedir.
Bu çalışmada yer alan petrografik ve eski akıntı
analizleri, kaynak alanın ortalama olarak kuzeyde
yer aldığını ve Alt Kretase (radyolaryalı) Qulqula ve
Balambo formasyonlarından oluştuğunu göstermiştir.
Tanjero
Formasyonu’nu
besleyen
türbidit
akıntıları, Geç Kretase sırasında muhtemelen havza
düzlüğünün topoğrafyasına ve KB-GD yönündeki
havza kenarlarına bağlı olarak kuzeyden başlayıp
güneydoğuya yönelmektedir. İncelenen alanda
tabakaların eğim açıları 30º’nin altındadır (Çizelge 2
ve Şekil 26), bu nedenle düzeltmeye gerek yoktur.

Şekil 26- İncelenen alandaki kumtaşı tabaka düzlemlerinin
duruşunu gösteren stereonet. Eğim açıları kuzeydoğuya
doğru 30 dereceden azdır ve Geo Rose yazılımında
çizilmiştir.

7. Tartışma
Kuzey Irak bölgesi, Irak'ta şimdiye kadar keşfedilen
en büyük petrol rezervuar alanlarından biridir ve 100
milyar varilin yaklaşık % 50'si (De Vera vd., 2009),
(Irak Petrol ve Gaz Raporu Q1, 2018) esasen karbonat
kayaçlarından oluşan formasyonların içinde yer
almaktadır. Bunun keşfedilmiş olması ve havzanın
Arabistan Levhası’nın kuzey kenarında bulunması,
tektonik evrimi ve Neotetis Okyanusu’nun güney
kolu boyunca İran Levhası ile çarpışması, bölgede
çok sayıda stratigrafik ve tektonik ulusal çalışmaların
yapılmasına yol açmıştır. Fakat bu çalışmalar ne
yazık ki bu makaledeki metin ve referans listesinde
verilen küçük istisnalar dışında çoğunlukla ulusal
veya bölgesel dergilerde yayınlanmıştır. Ek olarak,
jeolojik haritadaki en büyük kırıntılı türbidit birimi
olan Tanjero Formasyonu, bölgedeki karbonatlar
petrol üretimi için önemli birimler olduğu için, henüz
petrografik olarak çalışılmamıştır. Ayrıca siyasi
sorunlar, son on yılda yeterli uluslararası jeolojik
çalışmaları olumsuz etkileyen diğer önemli durumdur.
Tüm bunlara rağmen, birçok formasyonun (Red
Bed Serisi, Qulqula Radyolaryalı Formasyonu,
Bekhme Formasyonu), stratigrafik pozisyonları,
Tanjero Formasyonu gibi kırıntılı kayaçların kökeni
ve tektonik evrimi gibi bazı konularda yetersiz saha
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ve laboratuvar çalışmalarından dolayı henüz bir
fikir birliğine varılamamıştır. Bu çalışma, Tanjero
Havzası'nın kökeni ve ilgili paleocoğrafik evrimi
gibi tartışmalı konuların, uluslararası tartışmalara
açık olan titiz bir petrografik çalışma ile başarılı bir
şekilde çözülebileceğini ve birim boyunca diğer
yüzeylemelerde daha ileri araştırmalar yapılabileceğini
göstermektedir.
Tanjero Formasyonu’nu da içeren Kretase
Havzası’nın çökelme geçmişi, şekil 27, 28, 29 ve
30'da gösterildiği üzere aşağıdaki çalışmalara konu

olmuştur. Qulqula Radyolaryalı Formasyonu bu
paleocoğrafik modellerde Shiranish ve Tanjero
formasyonlarını ayrıca Red Bed Serisi’ni besleyen ve
havzanın kuzey kenarındaki tek kaynak kayaçtır. Bu
çalışmada Kretase Havzası’nın kaynak kayaçlarından
birisi olduğu ortaya konan Balambo Formasyonu, bu
modellerde yığışım prizmasının altında gösterilmiş
ve Qulqula Radyolaryalı Formasyonu tarafından
tektonik olarak üzerlenmiştir. Bu nedenle bu birimin
Kretase Havzası’na kaynak olabilecek herhangi bir
yüzeylemesi mevcut paleocoğrafik modellerde yoktur.

Şekil 27- Qamchuqa, Balambo ve Qulqula Radyolaryalı formasyonlarının çökeldiği Erken Kretase havzasının çökelme geçmişi (Ameen,
2008).

Şekil 28- Kometan Formasyonu’nun çökeldiği Geç Kretase (Senomaniyen) havzasının tektonik ve çökelme modeli (Karim ve Taha, 2009).
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Şekil 29- Kometan ve Bekhme formasyonlarının çökeldiği Geç Kretase (Turoniyen-Kampaniyen) havzasının tektonik ve çökelme modeli
(Karim ve Taha, 2009).

Şekil 30- Shiranish ve Tanjero formasyonlarının çökeldiği Geç Kretase havzasının tektonik ve çökelme ortamının birleşik modeli (Karim ve
Surdashy, 2005b).
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Erken Kretase döneminde, hendek malzemelerinin
yükü altında, Arabistan Levhası ön yükselme
oluşturan bükülmeye maruz kalmıştır. Bu eski
yükselti üzerinde Qamchuqa Formasyonu resifal
ve lagün çökelleri olarak çökelmiştir (Şekil 27)
(Ameen, 2008). Kometan Formasyonu Senomaniyen
zamanında, Arabistan Platformu'nun (Qamchuqa
Formasyonu) hendek materyalinin yükü altında
(yığışım prizması materyalleri) ve İran Levhası’nın
altına dalımından sonra çökelmiştir. Sonra ön yükselti
çökmüş ve bu çökme sırasında Dokan ve Gulneri
formasyonları, Turoniyen-Kampaniyen sırasında sığ
(Qamchuqa) ve derin (Kometan) ortamda çökelmiş
formasyonlar arasında orta derinlikte geçiş fasiyesi
olarak çökelmiştir (Şekil 28) (Karim ve Taha, 2009).
Kometan Formasyonu, Arabistan Platformu’nun
(Qamchuqa Formasyonu) hem yığışım prizması
materyallerinin hem de İran Levhası’nın yükü altında
dalmadan sonra çökelmiş ve ön yükselti çökmüştür. Bu
dönemde eski akıntılar kuzeydoğu yönündeydi. Bu ön
tümsek üzerinde Qamchuqa Formasyonu çökelmiştir.
Kometan
Formasyonu
Turoniyen-Kampaniyen
zamanında Geç Kretase havzasında çökelmiştir
(Şekil 29) (Karim ve Taha, 2009). Geç Kampaniyen
sırasında İran ve Arabistan levhalarının kıtasal
kısımları çarpışmış ve böylece yığışım materyalleri
Arabistan Platformu’nun üzerine itilmiştir. Bu
çarpışma nedeniyle, kıtasal bir kara parçası oluşmuş
ve böylece eski akıntı yönü güneybatıya doğru, tersine
çevrilmiştir. Buna ek olarak, Shiranish ve Tanjero
formasyonlarının çökeldiği İran Levhası’nın önünde
bir ön ülke havzası oluşmuştur (Şekil 29) (Karim ve
Taha, 2009).
Bu çalışmada elde edilen verilere göre Qulqula
Radyolaryalı Formasyonu, bu tektonik modellerde
ve metin ile şekil 2 ve 3'te görüldüğü gibi, radyolarya
fosilleri içeren derin deniz ortamında çökelmiş
sedimanter bir birimdir. Bu çalışmada, petrografik
analiz (Çizelge 1 ve mikrofotoğraflar), Tanjero
Formasyonu türbidit kumtaşının modal bileşiminin,
ortalama % 59,2 karbonat kayaç kırıntılarından
oluştuğunu ve bazı neritik fosil kabuk parçalarına
sahip olduğunu, ayrıca sığ ortamı temsil eden taşınmış
glokonit taneleri içerdiğini göstermektedir. Bu
sonuç, kaynak alanında en az bir karbonat biriminin
olmasını gerektirir. İnce kesitlerdeki karbonat kayaç
parçalarının alterasyonu nedeniyle, kırıntılardaki
fosilleri ve kaynak kayaçları tespit etmek mümkün
olmamıştır. Qamchuqa Formasyonu esas olarak
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dolomitik kireçtaşından oluşur, ancak Tanjero
Formasyonu Qamchuqa Formasyonu’nu temsil
eden herhangi bir dolomitik kırıntıya sahip değildir
(Şekil 2 ve 3). Balambo Formasyonu'nun, Qulqula
Radyolaryalı Formasyonu tarafından tektonik olarak
üzerlenmiş ikinci kaynak kayaç formasyonu olduğu
düşünülmektedir ve bu formasyonun şekil 28, 29
ve 30'da olduğu gibi daha önceki çalışmalarda
bulunmayan yığışım prizmasının içerisinde kaynak
kayaç olacak şekilde bulunmalıdır.
Sonuç olarak, paleocoğrafik evrim modelleri,
önceki modellerde olmayan, Kretase çökelme
ortamının kuzey tarafındaki kaynak alanda Balambo
Formasyonu’nu da içermelidir. Bu sonuç, Kuzey Irak
bölgesinin paleocoğrafik evrimi için yeni bir bulgu
ortaya koyarak katkıda bulunmuştur.
8. Sonuçlar
Tanjero Formasyonu’nun Bouma istifinin farklı
kısımlarını içeren düşük yoğunluklu türbiditlerden
oluştuğu ve genellikle konglomeralarla temsil edilen
Lowe (1982) tarafından tanımlanan yüksek yoğunluklu
türbiditlerin bu alanda görülmediği tespit edilmiştir.
Bunun sebebinin, fasiyes ve fasiyes topluluklarına
göre çalışma alanında dış yelpaze çökellerinin hâkim
olmasından kaynaklandığı düşünülmüştür.
Bileşimsel özellikler, kaynak bölgelerde sadece
sedimanter kayaçların varlığını göstermektedir.
Kumtaşlarının ince kesitlerinin petrografik modal
analizi, litarenit bölümünün kalklitit alanına
düşmektedir.
Çok az miktardaki tanjansiyel, özellikle uzun
tane, konkavo-konveks ve süturlu temas türleri ve
yüksek temas indeksi (4,7), orta ila sıkı paketlenme,
orta derecede sıkışmayı temsil eder. Yüzde 5'ten az kil
oranı, çok ince ila orta taneli, çört, silttaşı, çamurtaşı,
radyolaryalı çört ve radyolaryalı çamurtaşı parçaları,
glokonit, neritik fosil kabuk parçaları, fosil içeren
karbonat kayaç kırıntıları, köşeli ila yarı köşeli, çok
zayıf orta derecede boylanma, kısa mesafelerden
taşınma gibi özellikler olgunlaşma tablosunda birimin
“yarı olgun” aşaması ile temsil edildiğini ortaya
koymaktadır.
Bouma istifinin Ta bölümünün tabanındaki flüt
yapıları ve Tc bölümündeki akıntı ripılları eski akıntı
yönünün güneydoğuya doğru olduğunu göstermiştir.
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Kumtaşının petrografik bileşimi, türbidit için
“litik recycle’’ orojen kategorisini işaret etmektedir.
Bu kaynak alanı, Alt Kretase (radyolaryalı) Qulqula
ve Balambo formasyonlarından oluşan Üst Kretase
havzasının kuzeyindeki yapısal yüksekliklerdir.
Daha önceki çalışmalarda yığışım prizması
içerisinde bloklar olarak gösterilen ofiyolitik
kütlelerin, Süleymaniye çevresinde geniş çapta
yüzeyleyen Tanjero Formasyonu'nun türbiditleri için
kaynak alanı oluşturmadığı belirlenmiştir.
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