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ÖZ : Bir delta ortamında çökelen kum malzemesi değişik miktarlarda kil içerirler, Kil yüzdesi ve kilin düşey
dağılımı çeşitli log ölçümlerini etkiler ve belirgin efri şekillerini olugturur. Bu belirgin ef ri gekilleri dipme»
ter ölçümleri ile beraber genetik kum kütlelerinin belirlenmesinde ve bunların çökelme ortamlarının sap-
tanmasında kullanılabilir.

Delta ortammda çökelmiş olan kum kütlelerinin
kesin olarak saptanmasında Resistivity, Sonic ve Ra^
dioactivity loğları beraberce kullanılmalıdır, Delta
ortammda çökeien kumlar, tortul malzemenin kayna-
fına, çökelme hızına, ta§mma ve aşınma derecesine
bağlı olarak defi|ik oranlarda kil içerirler.

Killer A. Poupon (1970) tarafından 8 sınıfta top-
lanmıştır:

1, Yayılmış, (dispersed . intergranular)
2, Yapısal (structural) - birincil veya aşınmış

detritik taneler
3, Laminalı (laminated . ince tabakalı)
Kilin yüzdesi ve düşey dağılımı çeşitli log Ölçüm-

lerini etkiler ve belirgin log eğrileri oluşturur, Bu be=
lîrgin eğriler dipmeter loğu ile beraber kullanılarak ge-
netik kum kütleleri ve bunların çökelme ortamları
saptanabilir.

Ruf us Ja LeBlanc (1972) delta modellerini 3 gruba
ayırmıştır:

14 Kuş ayağı . lob (Birdfoot * Lobate) - Akarsu
etken

2. Cuspate . Arcuate (Dalga ve akıntı etken)
3, Estuarine (Kuvvetli gel - git hareketi etken)

KABAKTERİSTte LOG EĞBÎUERÎ

Kil miktarı ile, düşey daf ılımı bîr kum taşı hazne
kayasına ait lof efrisînl etkileyen önemli faktörlerdir.
KÛM etMsl en çok genç formasyonlar üzerinde gözle-
nir, Daha yaşlı kayalarda kilin bazı fiziksel paramet-
relerinin deflfime uğraması loğların bazılarında kil et-
kisinin azalmasına neden olur.

Log eğri şekilleri birçok yfizar tarafmdan çeşit-
li terimlerle tanımlanmıştır. Üç temel şekil için seçilen
terimler fuıüariır (Şekil l ) é

Bu çeviri American Association of Petroleum Geologists Marine Geology Workshop in
1975 den yapılmıştır,
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1, Huni (Funnel)
2, Çan (BeU)
3, Silindir (ÖyUnder)

Huni §eklindeki efri §eyl veya yayılmış kil mikta-
rının yukarıya dofru azaldığını gösterir. Çan leklinde-
ki ejrri ise kil veya §eyl miktarının yukarıya doğru
a r t ı m ı göstermektedir. Silindir şeklindeki log efrisi
de sabit kil miktarım ifade eder, Bir kum kütlesinde
laminali §eyPin varlığı tortullagma süresinde durakla-
malar olduf unu kanıtlar, düzgün bir log eğrisinde gu
linti ve çıkıntılar oluşturur. Karakteristik log ef ri şe-
killeri üzerine yayınlanmiş araftırmalarm bir çojfu
Spontaneous Potential loğu ile ilgilidir. Kil veya seyr-
in varlıfı Resistivity, Sonic, Çaliper ve Radioactivity
loğlarım SP loğuna benzer şekilde etkiler (Şekil 2),
Hidrokarbon etkisi il© gerçek SP efrisüıin gizlendiği
durumlarda tortul ortamların saptanmasında diğer
loflardandâ yararlanmak gerekebilir.

Şekil 3 de değişik kil yüzdelerine göre çeıitü log
efrüeri görülmektedir, Kuyu Eugene Island Block 313
de Pleistosen yaşlı tortul ierlsinde açılmıştır.

Huni

Ltögda gözlenen huni biçimi kil veya şeyi mikta-
rında yukarıya dofru azalmayı gösterir. Bir delta or-
tamında bu şeklin gözlenmesi bir reg resif tortullaşma-
nın veya ilerleyen bir deltayik oluşumu . sonucudur,
Tortullaşma süresinde enerji indisi yukarıya dofru
artar ve kilin çökelmesinde azalma gözlenir,
Çan

Çan biçimli ef ri kil veya geyl miktarında yukarıya
dofru artmayı gösterir. Bir delta ortamında bu şek-
lin görülmesi transgresif bir tortullaşmayı belirtir, E-
nerji indisi yukarıya dofru azalır ve kil çökelmesinde
artma gözlenir. Daha sonraki aşmma ve yıkanma ne-
deniyle kil mikt&rmdaM değrî§meier çan ve huni §ek-
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Şekil 3: miLlik yüzdesine göre loğlar da görülen c küenme, Kuyu, Louisioiia'da Eugene Island block 818
tie Pleistosen yaşlı deltayik eökef gerisinde açılm^tır.

ündeki eğrileri deği§tirebilir,
Silindir

Şililidir biçimli log eğrisi İse sabit kil yüzdesini
gösterir ve genellikle düşük yü^de verir. Bir delta or-
tammda bu silindir biçimi aşınma ve dolgu çökelme*
si veya transgresif - regreşif tortulların yüksek enerji-
de taşınması sonucu oluşur,

DÎPAŒTEB ŞEKtLUatt

Araştırmacılar, karakteristik dipmeter şekillerin]
Birdfoot = Liobate ve Ğuspate to Arcuate deltalarmds
olu§an dağıtım önü tortullarını ve kanal aşınma - dol
gu tortullarını saptamada kullanırlar (Şekil 4),

Bir birdfoot - Lobate deltasnm aktif dağıtım sis-
temi şematik olarak Şekil 5 de gösterilmiştir Çökel
lerin tane boyları denize doğru incelir, Bu tip delta
larda akarsu etkendir ve delta denize doğru ilerlerker
çekellerin tane boylan yukarıya doğru îrileşir, Daf ıtırr
sistemi deniz yönünde ilerlerken. dafıtım kanallar
daha önce ç5kelmi§ delta önü çökelleri apndmr, Ka
nalın aşındırması dağıtım Önü çökellerinin çökme (sub
sidance) hızına ve akarsu akifinın hı^ma bağlıdır. Ki
yi boyu akıntüan aktif dafıtım kanallarına yöneliî
ve dafıtım önü çökellerînde oldufu gibi ön delta kille
ri içinde küçük kanallar dağıtım önü çökellerinde oy
gu kanalları açabilir. Bu kanallar daha sonra ilerleyeı
dağıtım Önü sistemi tarafından doldurulur,

DAĞITIM ÖNÜ ÇÖKELLBRÎ
Dafıtim Önü kumları akı§ hızı ile belirlenmif Üg

genel şeMlden birine uygun olarak çökelmeye yönelik*
tirler. Bunlar:

1, Elongate (uzunlamasına.)
2, Crescent (yay biçimli)
3, Fan
Bafıtim önü çökellerde dipmeter şekilleri çapraz

tabakalaşmaya neden olan akıntı tarafından etkilenir
Bu tip akıntılarda kolayca tanınabilecek karakteristik
bir ef im şeklini ortaya koyar, Klongate kum kütleleri
10 e den daha fazla efimli akıntı sistemleriyle karakte,
riz« edilir. Akıntı sisteminin ef im yönü tortul malze-
menin taşınma yönü ile aynıdır ve kum kütlesinin u,
zun ekseniyle çakıgır, Crescent ve fan şeklinde oluşan
kum kütleleri eğimi 10ô den az olan akıntı sistemleriy*
le tanımlanabilir. Eğimlerin yönü tortul malzemenin
taşınma yönü ile aynıdır. Bununla beraber crescent
şekilli kum kütlelerinin uzun ekseni malzeme tapma
yönüne diktir (Şekil 6),
KANAL KUM0LARÏ

Kanal aşınma ve dolgu çökePerinde eğimli bir dip-
meter modeli oluşur, derinlikle efim artar ve kütlenin
tabanına yakm kesimlerde en fazla eğime ulapr (Oil-
reath ve Maricelli, 1964). ^ İ m î n yönü kanal ekseni-
ne doğrudur ve kanalın doğrultusunda diktir. Şekil 7
de iki tip kanal aşınma ve dolf u çökeli görülmektedir,
ffiğîm şekllleride fösterilmi|tir, Dağıtım kanalı altm-
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