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DİYAJENEZ   

   

Mineraloji 

  

Tufa ve travertenlerde egemen kalsit minerali aragonittir. Ayrıca termomineral 

suların eşlik ettiği ve diyatomalar, sapçıklar ve kökayaklı kabuklardan gelen  veya 

yaklaşık %5 silis veya detritik kuvars bulunduran düşük Mg içerikli kalsit mevcuttur. 

  

Doku ve Mikrodokular 

  

Traverten oluşum süreçlerindeki organizmalarla ilişkili olarak bir çok doku vardır. 

Bitki örtüsü farklı şekillerde faaliyet gösterir. Çürüyen CO2, hücrelerde oluşan 

metabolik kalsiti içeren biyokimyasal kalsit çökelimi, suyun akışıyla birlikte 

partükülleri içine alma ve sonuçta fiziko-kimyasal çökelmeye uygun durum oluşur.  İki 

tip doku ayrılabilir. 

 

1-Doğrudan alg etkinliğiyle ilgili ve mikro iplikçikler ve düşük Mg kalsit in mikro 

kripto kristalin özşekilsiz kristallerinin oluşumuyla karakterizedir. 

 

2-Yosun kümeleri, hepatikler ve milimetrik boyuta erişen Miriophilacene 

üzerindeki özşekilli düşük Mg kalsit kristallerinin çökelmesiyle oluşan doku. 

 



Farklı alg laminaları dönemsel büyümelere bağlı olarak küçük doku çeşitliliği 

gösterir. Bu Oscillatoriacea’da olan dönemsel büyüme, milimetre altına değişen 

aralıklarda laminalı bir tabakalanma oluşur. Kaynaklardaki laminalanma daha ince ve 

daha koyu olmaktadır. Özşekilli kristallerle birlikte mikro kristalin özşekilsiz kristaller 

hızlı şekilde neomorfizma gösterirler. Düşük Mg kalsitin uzun özşekilli kristalleri, 

dereceli süreçlerden etkilenmekte ve kripto-mikro kristalli özşekilsiz kristallere 

dönüşebilmektedir. Alg flamentlerini kaplayan kripto-mikrokristalli özşekilsiz kristaller, 

daha büyük kalsit kristalleri oluşturacak şekilde düzenlenmektedir. Bu neomorfizma 

süreçleri hızlı oluşmakta ve yüksek gözenekli geçirgen traverten dokusu boyunca etkili 

su dolaşımı olmaktadır. Aynı nedenle traverten boşlukları hızla çimentolanır ve eş 

boyutlu kalsit kristalleriyle doldurulur.              

 

Tufaların çoğu düşük Mg kalsitten oluşur. Bu nedenle oldukça değişkenliğe maruz 

kalırlar. Chafetz vd. (1994) çalışmasına göre bunlar spar mikritleşme, mavi-yeşil algler, 

mantarlar ve diğer mikroorganizmaların etkinliğinde oluşurlar.  Bu organizmalar 

açıktaki sparları bozmakta ve bulutlu sparlara ve mikrite dönüştürürler. Çoğu tufalar bu 

bozucu süreçten kurtulmuştur ve keskin iç dokuyu korumuştur.  



Res54 

Sırt tipi travertenin tabakalı kısımdan alınan örneğin mikroskop görünümü, laminalı, ışınsal aragonit 

kristalleri (Atabey, 2002) 



Tufadan alınan örneğin mikroskop görünümü, boşluğa doğru gelişen kristaller 

 (Atabey, 2002) 



Güncel traverten örneğini oluşturan aragonit kristal agregatlarının Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) görüntüsü 

SEM  (Guo ve Riding, 1992) 

 



Bakteri bozunması ve mini mikrit oluşumu, a- Hücre çevresinde ya da üzerinde bakteriyal 

kalsiyumun birikmesi, b- Bakteriayal kalsifikasyon, c Bakteri çürümesi.(Guo ve Riding, 1994) 



Traverten ve 

tufaların 

oluşumunda 

etkili olan algal 

filamentlerin 

kalsitleşme 

evrimi  



Algal filamentler (Af)  Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) görüntüsü 

 (Atabey, 2002) 



TRAVERTENLERDE BAKTERİ ÇALILARI 

 

 Bakteri çalıları birçok sıcaksu traverten çökeltisinde yaygın olarak 

bulunan, kalsitten oluşan bir bileşendir. 

 



       

Bakteri Çalıların Kökeni 

 Çalılar ve ardalanmalı silt boyu agrega tabakaları bakteriyal kökenli 

olarak açıklanmıştır. Bakteri terimi burada mavi-yeşil alglerden çok tek 

hücreli canlılara adfedilmiştir.  

1-Kökeni bilinmeyen çoğunlukla mikritten oluşan morfolojik şeklin 

bolluğu, 

2-Çalılar içinde bakteriyal fosillerin bulunması ve önceki bakteri 

alanlarından kalan mikron boyutunda gözeneklilik, 

3-Özellikle bahçedeki çalılara benzeyen tipik biyotik formlar olan 

çalıların morfolojisi ve çeşitliliği, 

4-Hiçbir şekilde abiyotik çökelmeye benzemeyen düzensiz veya 

tekrarlanmayan kristal özelliğinde olan çalıların şekli, 

5-Kalsiyum karbonatın çökelmesini etkileyen iyi tanımlanmış 

bakterilerin olması ve çalı oluşumunda katalizör olması, 

6-Bakterilerden başka diğer grupların yaşaması için çalı oluşum ortamının elverişli 

olması.  



Çalı  kristalleri ile ince kristallin  mikriti (Guo ve Riding, 1994)  



Bakteri çalıları tabakaların değişimi  (Guo ve Riding, 1994)  

 



Kristal Çalıları 

  

Aynı kayaç dizileri içindeki biyotik egemenliğindeki çalılardır. 

 

 Çalı benzeri formlar kristal özelliği gösterir. Bakteri çalılarına 

benzer. Yapraklar daha düz ve uzunlamasına gelişmiştir.  

 



   

Kristal çalısı mikroskop görünümü (Atabey, 2002) 

 



 Kristal çalı demeti mikroskop görünümü (Atabey, 2002).  



Işınsal Kristal Çalıları 

  

Işınsal kristal kabuklar kaynak ağızlarına ve kenartaşı barajlarını oluşturur. 

Yüzlekte açık olarak görülür. Bakteri çalılarıyla ilişkisi açıkça görülür.  

 

1-Dentritik yapılar ile  

 

2-Kristal demetlerine ayrılmıştır.  

  



Dentritik Yapılar 

  

  



Sıcaksu havuzları ve kenarlarındaki dendritik yapıların oluşumu (Guo ve Riding, 1994) 



 Ot şekilli dentritik yapılar mikroskop görünümü (Atabey, 2002) 

 

   



 Benekli  dentritik yapılar mikroskop görünümü (Atabey, 2002) 



Kristal Demetleri 

  

Kristal demetleri, daha yoğun olarak çatlağa parelel laminalı traverten 

kabukları ile sırtın her iki yamacındaki ince tabakalı ve laminalı 

kabuklarda bulunmaktadır. 

 

 Kristal demetleri, dentritlerden farklı olarak kamış demeti gibi, yelpaze, 

ışınsal şekilli ve daha uzun boyludurlar. 

 

 Kamış demeti gibi olanların boyu 5-8  cm, yelpaze ve tüy şekillidir. 

Dallar arası spari kalsittir. 

 

 Işınsal, lifsi kristal demetleri  ve yelpaze şekilli kristal demetleri 

şeklinde olanları vardır.  

 



Işınsal  şekilli kristal demeti mikroskop görünümü (Atabey, 2002). 



PALEOORTAM-TRAVERTENLERDE U-Th 

YAŞLANDIRMASI 

  

Uranyumun Kalsiyumlu doğal sularda çözülebilme özelliği vardır ve 

kolayca anyon kompleksi oluşturabilir.  

Ancak Toryum çözeltide hızlı bir şekilde hidrolize olur ve kil 

mineralleri üzerinde absorblanır.  

Smart (1991) özellikle travertenlerde Uranyum-Toryum yaş tekniğini 

irdelenmiştir.  

Uranyum kalsiyum karbonatın kimyasal ya da biyolojik  çökelmesi 

sırasında aynı zamanda çökelmekte ve kalsit kristalleri arasında 

korunmaktadır. Ancak Toryum çökelmemektedir. Dolayısıyla ana izotrop 

234U a karşın 230 Th eksikliği mevcuttur. 

 Zaman içinde 230 Th/234 U oranı eşitlik sağlanıncaya kadar 

kademeli olarak artmaktadır. Smart (1991) göre 230 Th / 234U yöntemi 

uranyum serisi güvenilir bir metotdur.  



Rekristalize olmuş, yüksek gözeneklilik gösteren örneklerden U-Th 

yaşlandırması iyi sonuç vermemektedir. 

 

 14 C yöntemi kullanılarak günümüzden 40000 yıl öncesi mutlak 

yaşlandırma yapılabilmekte ancak daha yaşlı çökeller için K-Ar yöntemi 

geçerli olmaktadır. 

 Traverten ve tufa gibi kalkerli çökeltilerin yaşlandırılmasında Th-U 

yöntemi % 5-10 hatayla günümüzden 5000-400000 yıl öncesi yaşı 

alınabilmektedir.  

Karbonat depolandığı sırada U (Uranyum) birlikte hapsolmaktadır ancak 

Th yoktur.  

Çökelin yaşı 230 Th-234U tipiyle belirlenir. Bu yöntemle yaşlandırma 

dikkatli seçilen yoğun, geçirimsiz, kaba kristalli travertenlerde daha 

güvenilir olmakta ve diğer jeokimyasal testlerle birlikte daha iyi sonuç 

vermektedir (Schwarz vd. 1979). 

 



 3500 yıl önceden günümüze Avrupa’da tufa gelişimi azalmaktadır. 

Bu durum, ağaçsızlandırma, çiftçilikte gübre kullanımı, erozyonla 

bağlantılıdır.  

Toprak kullanımı, gübre , aşırı toprak akaçlaması sayesinde yeraltına 

süzülen CO2 nin emme hızını olumsuz etkilemektedir. 

 

Düşük yeraltısuyu tablası ve azalan boşalım hızların da kireçtaşı 

çözünme hızında ve sonuçta tatlısu birikimi için nihai CaCO3 miktarında 

bir azalmaya yol açmaktadır. 

 

Travertenlerde jeokimyasal özelliklerin ortaya konulması için Sr, Si, 

Al, Fe, Mg, Na, Ti, K, Mn, P, Pb, Zn, Cu analizleri gerekmektedir. 

 

Strnsiyumun damar tipi travertenlerde belirleyici kriter, Al, K, Ti, Fe 

in gölsel ortamlardaki travertenlerde zenginleştiği, Pb, Sb un ise sırt ve 

damar tipi travertenlerde fazla, diğer elementlerde farklılık 

göstermemektedir. 

 



ÇATLAKLARDA OLUŞAN TABAKALI TRAVERTENLERİN 

NEOTEKTONİK AÇIDAN ÖNEMLERİ  

 Altunel (1996) çalışmasına göre sırt tipi travertenlerin oluştuğu 

çatlağın  gelişimiyle ilgili bilgi verdiğini, bantlı travertenin kalınlığının 

derinliğe bağlı arttığını, bunun merkezi çatlağın tektonik gelişimiyle 

ilişkili olduğunu, derinliğe bağlı kalınlık artışının çatlağın orantılı olarak 

genişlemesine bağlı olduğunu belirtmiştir. 

 

 Basamaklı artış ise çatlağın kadameli açılmasına bağlı olmaktadır. 

Düşey konumlu traverten bantları içindeki yatay konumlu, laminalı çökel 

mercekleri bulunabilir. Bu tip çökeller  traverten bantı ile eş yaşlı 

olmayıp, sonraki kırılma ve oluşan boşluğa ya da erime boşluklarında 

çökel depolanması şeklinde olmaktadır. 

 

 Traverten bantlarının dışından içe doğru yapılacak yaşlandırma değerleri 

arasındaki farklar, traverten oluşumu sırasındaki açılma oranını verir.  



         

Traverten sırtı açılma çatlağındagelişen tabakalar (Atabey, 2002)    



Açılma çatlaklarında gelişen traverten yelpazeleri (Aksaray, Ziga, Atabey, 2003) 



 Pamukkale traverteni (Altunel ve Henckok, 1996). 



Pamukkale traverteni SEM görüntüleri, algal filamentler ve mikrosparlar ( Pentecost vd. 1997). 

 



   

Pamukkale travertenleri depolanma tipleri ve stratigrafi kesiti  (Özkul, 2002). 



   

Barkayası traverteni, Batı Anadolu, (Çakır, 1999). 



Yenice traverteni, Denizli (Çakır, 1999). 



  

 Denizli havzası kuzeyi traverteni ,(Turgay vd., 1985) 



  

 Denizli havzası traverteni (Çakır, 1999). 



Sıcakçermik traverteni, 



  

  

                                             Sıcakçermik traverten haritası (Ayaz, 1998). 



Kırşehir sırt tipi traverten (Atabey, 2002). 



   Antalya tufası genel görünümü  

 



 Pliyosen yaşlı traverten oluşumu (Qt), Tm. Miyosen birimi, Mut (Atabey (2002) 

 



Cihanbeyli Boluk gölü tufa oluşumu (Erol, 1965). 



Sivas Sıcak Çermik traverteni (D. İ. Önenç’den) 

 



Karabük traverteni (D. İ. Önenç’den) 

 



Çanakkale Kestonbol kaplıcası traverteni (Atabey, 2003) 



Her hakkı saklıdır. Lütfen kaynak göstermeden alıntı yapmayınız. 

Resim, şekil ve yazıların kısmen ve tamamen kaynak göstermeden  

alıntı yapıldığı tesbit edildiğinde, alıntı yapan hakkında   

hukuki işlem yapılacaktır. 
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