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öz
Magmatik kayaçlann asli element kimyasal analiz sonuçlar^ bir takım basit hesaplama teknikleri ile petrolojik değer-

lendirmeler açısından doyurucu bilgiler sunan formlara dönüştürülebilir. Niggli değerleri olarak tanımlanan parametre-
ler, asli element kimyasal analizi yapılan kayacların diferansiyasyon seyirlerini, ait oldukları magmatik provensleri^ alkali
özelliklerini ve söz konusu kayacların ne tür bir magmadan türemiş olduğu konusunda somut veriler ortaya koyar, QU-
ICKBASIC programlama dilinde yazılan NtGGLİ programı, magmatik kayaçlann asli element kimyasal analiz sonuçla*
nndan Niggli parametrelerini hesaplar, petrokimyasal açıdan değerlendirir ve değişimlerini grafiksel olarak sunar. Der-
lenmiş şekli yaklaşık 356 kilobaytdır. Program^ VGA grafik karta sahip IBM uyumlu kişisel bilgisayarlarda işlevini
sürdUrür.

ABSTRACT

Using some simple calculation techniques, the major chemical analyses results of magmatic rocks can be transformed in-
to the parameters which present useful informations about petrological determinations, The parameters which were also na-
med as Niggli values achieve the differ antiation trends of magmatic rocks, their magmatic provinces and alkali characters of
chemically analysed rocks. They also give important informations about the then type of magmas which rocks are derived,
NIGGLI which was written in QUICKBASIC calculates the Niggli parameters of major chemical analyses, evatutes the re-
sults in terms of petrochemistry and presents their variations as graphics. The compiled form of program is aproximately 356
kbyt, This program operates under the IBM compatible personal computers have a VGA graphics card.

GÎRİŞ

Magmatik kayaçlann asli element analiz jeokimya-

sal analizlerini dikkate alarak geliştirilen çak sayıda

petrokimyasal hesaplama teknikleri mevcuttur, Katyo-

nik hesaplamalara dayalı bu tür uygulamalar, yerbilim-

lerinin farklı disiplinlerine 19. yüzyıldan itibaren kulla-

nım alanı teşkil etmiştir. Cross ve diğerlerinin (1902)

geliştirdiği CIPW normu, normatif mineraller bazında

bir kayacın kimyasal analiz sonucunun yüzde oranı ola-

rak da anılır, CIPW normatif değerleri kayaç adlama-

smda, onlann laistalizasyon-diferansiyasyon seyirleri-

nin belirlenmesinde ve özellikle granitoid magmalarının

kristalizasyon basınçları île ilişkili verilerin elde edil-

mesinde petrografik determinasyonlar ile birlikte fayda-
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lı bilgiler sunar, Pearce (1968) tarafından geliştirilen ve
Stanley and Russe! (1989) tarafından kompüterize edi-
len Pearce element oran diyagramları (PER), bir sahada
yayılım gösteren kayaçlann eş kökenli olup olmadığını
ortaya koyar, Mevcut kayaçlann diferansiyasyon süreç-
lerinde hangi minerallerinin etken rol oynadığı ve bun-
ların dağılımlarının söz konusu diferansiyasyon işlemi-
ni ne oranda etkilediği, Pearce element katsayıları ile
anlam kazanır, En basit şekliyle PER diyagramları, A/
w'ye karşılık oluşturulan B/w eksen takımlarından olu-
şur. Burada A ve B % oksit cinsinden kayacın kimyasal
andizini, element veya molar fraksiyonları veya CIPW
normatif değerlerini gösterir, w'nin seçiminde genelde
P, K, Ti gibi uyumsuz elementler göz önünde bulundurulur*

Bu tür diyagramlar teşkil edilirken dikkat edilecek
en önemli hususlardan birisi, değişkenler arasında oluş-
turulan lineer regresyon doğrusuna ait korelasyonun 1
veya lfe yakın değerler almasıdır, Niggli parametreleri,
mağmatik kayaçiara vücut veren ana magmaların bile-
şimi konusunda araştırmacıya somut veriler sağlar,
Niggli tarafından gelişitirilen bir takım basit hesapla-
malar ile kayacın oksit değerlerinin parametrelere dö=
nüştürüldüğü işlemler dizini için literatürde çok sayıda
bilgi birikimi mevcuttur (Niggli, 1923; Bum, 1959; De-
naeyer, 1967).

Bu makalede sunulan NİGGLİ programı, mağmatik
kayaçlara ait asli element analiz sonuçlarından Niggli
parametrelerini hesaplar ve bazı petrokimyasal değer-

lendirmeler ile bunların değişimlerini grafiksel olarak
gösterir. IBM uyumlu kişisel bilgisayarlarda DOS işle-
tim sistemi ve VGA grafik kartı, ortamında çalışan inte-
raktif program, aynı zamanda analizi yapılan örneklerin
ne tür bir magma serisinin (kalk alkali, sodik veya pota-
sik) hangi alt bölümünden türemiş olduğunu belirler,

NİGGLİ PROGRAMI

NİGGLİ programı, birbirleri ile ilişkili üç program-
dan oluşmaktadır, Niggli. Exe olarak adlandırılan prog-
ram, değerlendirmelere tabi tutulan verilerin girilmesi
amacıyla hazırlanmış bir editördür. Burada kimyasal
demir analizleri Fe2O3 ve FeO olmak üzere ayn ayrı gi-
rilmektedir. 16 farklı sembol ve 13 değişik renk tonu ile
farklı sahalara ait verilerin bir arada görsel sunumu
mümkündür, Nigdeg. Exe programı, oluşturulmuş her-
hangi bir veri dosyasının okutulması ile hesaplamaların
ekran üzerine getirildiği ana programdır, Bu aşamada
tüm değerlendirmeler F2 tuşu yardımıyla printer'den
alınabilir (Ek 1), Sınıflamaya temel teşkil eden si, al,
fm, c, alk, k, mg, ve c/fm parametrelerinin kalk alkali,
sodik ve potasik serilere ait alt magma tipierindeki (Çi-
zelge 1) sınır değerlerinin bir arada değerlendirilmesi
ile işleme tabi tutulan örneklerin ne tür bîr magmadan
türemiş olduğu belirlenir. Hesaplama sonuçlarına göre
sınır değerler sınıflama aralıkları içinde yer almıyorsa
o zaman program, "Magma tipi Niggli parametreleri dı-
şında" uyarısında bulunur. Niggli tarafından sunulan
parametre aralıkları içinde bir örneğin alt magma tipini

Çizelge i. NIGGLI program kapsamında değerlendirilen kalk alkali, sodik ve potasik serilerin alt magma türleri.

KALK ALKALİ SERÎ

Lökogranitik magma

Granitik magma

Granodioritik magma

Trodjemitik magma

Kuvars dioritik magma

Dioritik magma

Gabro dioritik magma

Gabroidai magma

Lökojabroidal magma

Hornblenditik ma|ma

Pirosenitik magma

Ortoojîtik magma

SODÎK SERİ

Alkali granitik magma

Evisitik magma

Foyaitik magma

Lujauüitik magma

Subplajyofoyaitik magma

Esseksitik magma

Sodik siyenitik magma

İjolitik magma

Teralitik magma

Sodik gabroidai magma

Teralit gabroidai magma

Melasodik gabroidai magma

Alkalipirobolik magma

POTASÎK SERÎ

Lökosiyenit-granitik magma

Juvitik magma

Arkitik magma

Siyenit-granitik magma

Siyenitik magma

Monzonitik magma

Sommaitik magma

Potasik dioritik magma

Lamproitik magma

Şonkinitik magma

Melaşonkinitik magma

Missouritik magma
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saptamak her zaman mümkün olamamaktadır^ Çok sa=
yıda veri üzerinde yaptığımın değerlenArmelere göre
denebilirki, şayet bir saha içindeki örneklemeler aynı li-
tolojiden gerçekleştirilmişse ve diyelimki on adet ör-
nekten en az birinde alt magma tipi saptanabilmişse in-
celeme alanındaki kayaçlann alt magma adlaması
yapılabilir ölçütler içindedir denebilir.

NiggiL Dat kütüğünün Nigplot Exe tarafından kul-
lanılması ile, anlam bütünlüğü taşıyan bazı Niggli pa-
rametreleri ikili diyağramiardao(k-mg, al-alk, al-fm, si-
al, si-fm». şi5alk, si-c, qz-S, Si°-Az° si-ti, si-al+alk» si=
c+fm, al+alk-c+fm, si-ti+p+w) grafiksel olarak sunulur.
Niggli, Dat, proğramm her çalıştırılmasında eskisi sili-
nerek yeniden yaratılan bir yardımcı dosya özelliği ta-
şımaktadır. Tüm programlar uygun adımlarda kullanı-
cıya kapsamış olduğu yardım menüleri ve hata kodlan
ile yardımcı olur. Menü seçimli ve kullanımı kolay
program kapsamında yer alan çeşitli değerlendirme so-
nuçları ve ikili Niggli parametrelerine ait grafikler, Çi-

zelge 2'de yer alan kimyasal analiz sonuçlarının (Bür-
küt, 1966; Örgün, 1992; Yavuz ve Gültekin, 1994) kul-
lanılması ile Çizelge 3,4? 5 ve Şekil 1, 2, 3'de gösterel-
miştir. Grafiklerin tümü ekran çıktüıdır, Gaphics.
Com'un yüklenmesi ile ekran görüntüleri PrîntScreen ile
yazıcıdan alınabilir» Bu makalede yer alan seldiler
PCXDUMP programından faydalanılarak önce uzantı-
ları PCX olan dosyalar yaratılmış daha sonrada Win-
dows ortamında Microsoft Word'den yazıcıya aktarıl-
mıştır. NİGGLÎ programının derlenmiş bir kopyası
formatsız iki adet 3,5 disket gönderilmesi karşılığında
ilk yazardan temin edilebilir,
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Şekil I. Çizelge l'de yer alan kimyasal analiz sonuçlarının a) k-mg, b) al-alk, c) al-fm parametre diağramlarında dağılımları.
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Şekil 2, Örneklerin a) si-at, b) si-fin, c) si-c parametre d iagr anılarında yay ılımlar L ( m Yavuz ve Gültekin, 1994; A Burkul, 1966;
* Örgün, 1992), *
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Şekü 3, Örneklerin a) si-alK h) qz-St c) SfirA^ parametre diagrarnlannda değişimleri,
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