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Doku bir tortulun taşıdığı geometrik özelliklerin (ör. tane 
veya kristal boyu, tane veya kristal biçimi) tümüdür. 

Kırıntılı doku iki temel ögeden oluşur

(1) Tane                                       (2) aradolgu. 
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Kırıntılı dokuda aradolgu
(1) tanelere göre daha ince kırıntılardan oluşan kırıntılı aramadde ve 

(2) mikrokristalin (0,004 mm den küçük) veya kriptokristalin (kristalin yapısı gözlenmeyen) 

ortokimyasal aramadde, 

(3) makrokristalin (0,004 mm den veya genelde 0,010 mm den büyük) ortokimyasal çimento 
olabilir. 

Aramadde, genel olarak, taneleri birbirine değmeyen tortullara özgüdür. 

Aramadde tane durulması ile (i) yaşıt, veya (ii) tanelerle sonradan karışmış olabilir. 

Kırıntılı aramadde tanelerle (i) aynı türümlü -tanelerin ince türevi- (ii) veya değişik türümlü 
olabilir. 

Çimento, herzaman, değimli taneler arasındaki boşluklarda (gözeneklerde) oluşur. 

Çimento tane durulmasını izleyerek tanearası boşluklarda kristalleşmiş gereçtir, ör. kalsit 
çimento, kuvars çimento. 

Kırıntılı aramadde gözeneklere olanak sağlamışsa, aramadde içerikli doku çimento kapsayabilir. 



TANE BOYU ANALİZİ
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Tane karışımları için kullanılan adlar. Folk’dan (1968).



Tortulların tane boyu -ve diğer değişken- dağılımları histogram, bolluk 
eğrisi ve en olağan şekilde, birikimli eğri ile gösterilir. 

Birikimli eğri tane boyu bolluklarının birbirlerine 
eklenmesiyle elde edilir. 

Eğriyi 100 parçaya bölen eşit aralıklı bolluk eğrileri persentildir (P1, P2, 
P3….. P99). P25 ve P75 sırasıyla birinci (Q1) ve üçüncü (Q3) kuvartil
olarak adlanır (Şek. 1. 3B).

P50  İkinci kuvartil (Q2) aynı zamanda medyandır (Md). 

Kuvartiller birikimli eğride orta bölümün ağırlığını yansıtan        istatistik 
değişkenlerdir. 

Dağılımın kaba ve ince fraksiyonlarını (eğri uçlarını) yansıtmak için P5, 
P16, P84, P95 gibi istatistiklere başvurmak gerekir.
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Birikimli eğride mod, eğri orta bölümünde içbükeylikten dışbükeyliğe 
dönüm noktasını karşılayan tane boyu değeridir. 

Medyan ikinci kuvartilin eğriyi kestiği noktadan bulunan tane boyu 
değeridir. 

Grafik orta (Mz), yaklaşık olarak, tane boyu aritmetik ortalamasıdır:

Mz = (16 + 50 +  84) / 3

Grafik orta, uçların (fraksiyonların) ağırlığını da yansıttığından en 
güvenilir ortalama ölçüsüdür.



BOYLANMA (I) 

Boylanma bir değişken (ör. tane boyu) topluluğundaki birörneklik 
derecesidir.  

Bir topluluktaki boylanma topluluğun standart sapması ile ölçülür:

ARİTMETİK STANDART SAPMA = ARİTMETİK BOYLANMA

ARİTMETİK ORTALAMA

Burada,     x, tane boyu; f, bolluk;      N, topluluktaki tane sayısı 
(bollukların toplamı); , bolluk ağırlıklı aritmetik ortadır. 

Küçük standart sapma değeri iyi tane boyu boylanmasını, büyük 
standart sapma değeri kötü tane boyu boylanmasını gösterir.



Birikimli eğride (tümünde veya bir bölümünde) büyük eğim iyi 
boylanmayı, küçük eğim kötü boylanmayı yansıtır. 
Genelde eğri uçlarında boylanma kötüdür; bu durumda ‘kuyruk’ dan 
sözedilir. 
Kuyrukların açınımı, en yeterli şekilde, Y-log kağıdı kullanılarak ortaya 
konulabilir.

İçerikli grafik standart sapma (I) fraksiyonları (eğri kuyruklarını) 
gördüğünden yeterli bir ölçüdür.

I = (Ø84 - Ø16) / 4 + (Ø95 – Ø05) / 6.6



Boylanmanın pratik (p. b.) ve 
içerikli grafik standart sapma 
sınıfları. A, Pratik sınıf gözle 
saptanan tane boyu sınıf 
sayısıdır.

Görünür kaya yüzeyinde, 
küçük taneler büyük tanelere 
değmezse boylanma gerçekte 
iyidir. Küçük taneler büyük 
tanelere bitişik ise boylanma 
gerçekte kötüdür.

-(I) Değerleri hesaplama yoluyla 
bulunur. 

Boylanma biçim ve istatistiklerinin 
birikimli eğrilerde karşılaştırılması.

I = (Ø84 - Ø16) / 4 + (Ø95 – Ø05) / 6.6
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Çarpıklık (Skı)
Çarpıklık bir dağılımdaki bakışımsızlığın derecesidir . 

Modun bir yanındaki boylanma, belirgin şekilde, öteki yandakinden 
ayrımlı ise dağılımda çarpıklık söz konusudur. Boylanmanın kötü (tane 
boyu çeşitliliğinin fazla olduğu, eğri eğiminin göreceli az olduğu) taraf 
çarpık olarak nitelenir. 
İnce çarpıklığında mod göreceli olarak kabadadır; moda göre ince 
tane kötü boylanmıştır. Kaba çarpıklığında mod göreceli olarak 
incededir; moda göre kaba taneler kötü boylanmıştır. 
İçerikli grafik çarpıklık (SkI) dağılımdaki uç değerlerin ağırlığını daha 
fazla yansıtır.

SkI = (Ø16 + Ø84 – 2 Ø50) / 2 (Ø84 – Ø16) + (Ø05 + Ø95 – 2 Ø50) / 2 
(Ø95 – Ø05)



Çarpıklık biçimleri ve Folk’un içerikli grafik çarpıklık sınıfları

SkI = (Ø16 + Ø84 – 2 Ø50) / 2 (Ø84 – Ø16) + (Ø05 + Ø95 – 2 Ø50) / 2 (Ø95 – Ø05)



Çarpıklık biçim ve istatistiklerinin birikimli eğrilerde karşılaştırılması.

SkI = (Ø16 + Ø84 – 2 Ø50) / 2 (Ø84 – Ø16) + (Ø05 + Ø95 – 2 Ø50) / 2 (Ø95 – Ø05)



TEPELENME (KG)

Bir dağılım, simgesel olarak, iki bölümden yapılıdır; (i) iyi boylanmalı 
yüksek bolluk değerlikli bir gövde ve (ii) göreceli olarak daha fazla 
kötü boylanmalı düşük bolluk değerlikli kuyruk(lar). Tepelenme 
gövdenin kuyruk(lar) gidişinden ayrılma derecesidir (Şek. 1. 6). 
Tepelenmenin dağılım kuyruklarını kavrayan ölçüsü grafik 
tepelenmedir.

KG = Ø95 – Ø05 / 2.44 (Ø75 – Ø25)



Tepelenme biçimleri ve Folk’un tepelenme 
sınıfları. 

Tepelenme biçim ve istatistiklerinin 
karşılaştırılması.

KG = Ø95 – Ø05 / 2.44 (Ø75 – Ø25)



Tane Biçimi

Tane biçimi yuvarlaklık ve küresellik ile belirlenir.

Yuvarlaklık tane yüzeyinin düzlük (sivri köşe-keskin kenardan arınmış 
olma) derecesidir. 
Küresellik kısa, ortaç ve uzun eksenler arasındaki oranı yansıtır. 
Diğer bir anlatımla, küresellik tanenin eşboyut bir şekle yaklaşma 
derecesidir. 

*Küresellik ve yuvarlaklık arasında kuralsal bir bağıntı bulunmaz. *Küp 
biçimindeki köşeli bir tane ve küre şekilli bir tane yaklaşık aynı küresellik 
derecesindedir. *Ancak, dokusal olgunluk evrimi çatısı içinde bir 
tanenin yuvarlaklığı arttıkça küresellik derecesi de yükselir.
*Tortul içine gömülü (ör. akarsu, buzul ortamı) ve bir yönde törpülenen 
gereç yassılaşır. *Salınımsal devinen gereçler (ör. plaj ortamı) eşboyut
veya uzun bir biçim kazanır. *Uzun ve yassı biçimli gereç kolaylıkla 
parçalanarak eşboyut biçime yakın tanelere yol açar.





Yuvarlaklık sınıfları. Görsel sınıflama Powers’dan (1953), nicel sınıflama Folk’dan
(1968).



Zinng'in (1935) küresellik sınıfları. Oklar olağan küresellik 
evrimini gösterir. 
A- Yuvarlaklık derecesi yüksek küresellikler, 
B- Yuvarlaklık derecesi düşük küresellikler, 
C- Küresellik eşdeğer eğrileri.
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I = (Ø84 - Ø16) / 4 + (Ø95 – Ø05) / 6.6

KG = Ø95 – Ø05 / 2.44 (Ø75 – Ø25)

SkI = (Ø16 + Ø84 – 2 Ø50) / 2 (Ø84 – Ø16) + Ø05 + Ø95 – 2 Ø50) / 2 (Ø95 – Ø05)

Mz = (16 + 50 +  84) / 3



KIRINTILI DOKU - DUKU İSTATİSTİKLERİ  ALIŞTIRMALAR



KAYNAKLAR

Adams, A. E., Mackenzie, W. S., Guilford, C., 1984. Atlas of Sedimentary Rocks Under the Microscope. Longman, First
Ed., 104 pp.  (Okuma salonu bilgisayar desktop)
Atabey, E., 1997.  Karbonat Sedimantolojisi. JMO Yayınları  45,   127 sayfa, Ankara.
Bayazit, M., Oğuz, B., 1994. Mühendislerİçin İstatistik. Birsen Yayınevi, 1. Baskı, 211 sayfa.
Chang R., 1994. Chemistry. Mc-Graw-Hill, 5th Ed.,  992 pp.
Fine W. L. And Beall H., 1990. Chemistry for Engineers and Scientists. Saunders College Publishing, 997 pp.
İkiz, F., Püsküllü, H., Eren, Ş., 2000. İstatistiğe Giriş. Barış Yayınları, 6. Baskı, 459 sayfa.
İnci U., 2002. Yer altı jeolojisi ders notları. DEÜ MF JMB ders notu, s. 35.
Kaya, O., 1993.  Sedimantoloji notları. DEÜ, Müh. Fak. Jeo. Müh. Böl.,150 sayfa.
Kaya, O., 2002. Uygulamalı stratigrafi. JMO yayınları , no.  72,  150 sayfa.
Kaya, O., 2005. Sedimentoloji. JMO yayınları, no. 87, 161 sayfa.  
Krumbain, W.C. ve Sloss, L.L, 1963. Stratigraphy and Sedimentation. W.H.Freeman, San Francisco. 660 pp.
Nichols, G., 1999. Sedimentology and Stratigraphy. Blackwell, 1. baskı, 355 sayfa.
Önal, M., 1988, Stratigrafik kesit ölçümü ve sunumu, DEÜ, Müh. Fak. Jeo. Müh. Böl., MM/JEO-88 EY 154, Ders notu, s. 44.  
Özkaya, İ., 1980. Sedimantoloji’de İstatistik Yöntemler. (ed. Gökçen, S. L., Sedimantoloji İlkeler ve Yöntemler), T.J.K. Yerbilimleri Kitapları 
, No. 1, Bölüm 9.
Sam.Boggs, J., 1987, Principles of Sedimentology and Stratigraphy, Macmillan Publishing Company, New York, p. 784.  
Tardu, T. & Baysal, E., 1995. “Sequence” Stratigrafi Prensipleri. Ozan Sungurlu Bil. Eğt. Ve Yard. Vakfı yayını, s.367. 
Walpole, R. E., Myers, R. H., 1972. Probability and Statistics for Engineers and Scientists. Macmillian Comp. Pub., First Ed., 506 pp.

http://geollab.jmu.edu/fichter/SedRx/basicclass.html
Sedimentary Rocks. Okuma salonu bilgisayarları, Desktop kayıt.

http://geollab.jmu.edu/fichter/SedRx/basicclass.html

