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Anadolu’da Eosen’den Kuvaterner dönemine kadar sürdüren volkanik aktiviteler, fasiyeslerde ürünler
meydana . bölgesinde veren volkanik kayaçlar Miyosen ,

ve Yamanlar Volkanikleri olarak .

Sferolitler, silis yüksek volkanik kayaçlarda (riyolit lav olan cam yeniden
kristallenerek yitirilmesi; genelde feldispat ve kuvars
minerallerinin küresel . Devitrifikasyon sürecinin en rastlanan dokusu olan
sferolit çok konusudur. Sferolitik süreçleri içinde her küresel
olmamakla birlikte morfolojileri olarak . akma yönüne uygun

sferolit da .

- Bahçedere Köyü’nün güneyinde blok ve kül içinde
görünümlü sokulum mükemmel sferolitik . Sferolitler birkaç mm’den 15 cm

kadar . kahve renkleri ile eklem ait kolayca
edilmektedirler. Sferolitlerin lav kütlesinin derinlerine ve milimetre kadar

. lav mükemmel küreler serbest .
Makroskobik olarak sferolitik ile içinde lav kütlesi dokusal ve mineralojik olarak

. Mikroskobik olarak sferolitik ve ana lav kütlesi hipokristalen hiyalopilitik doku
(Hyalopilitic Texture . Fakat, sferolitlerin volkanik cam matriksi içinde mikro ölçekli yönde

kahve renkli lifsi kristal büyümeleri . Volkanik cam içinde devitrifikasyon
bu kristal büyümelerinin sferolitik kontrol etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sferolit, devitrifikasyon, , Anadolu.

Harita;
Tectonic controls on the Yamanlar volcano and volcanic region, western Turkey: Implications for 

an incremental deformation. Journal of Volcanology and Geothermal Research -33

blok ve kül içindeki amfibol
makroskobik olarak doku .

Blok ve kül içine olan bu
kütleler çevre litoloji ile dokanak

. Dokanak boyunca çevre kül
etkisi ile pembe-

renk . Y etkisi ile
sokulum kütlesinin doku .

sokulum boyutlarda mükemmel
sferolitik . Sferolitik birkaç mm’den

15 cm kadar .

Bölgede sferolitik kütle
içindeki ve takip
edilmesini .

Sferolitlerin sokulum kütlesinin derinliklerine
inildikçe ve milimetre kadar

. süresi ile olabilecek sferolitik
kütlenin iç kesimlerinde akma içinde

birbirleri ile konumda ve bantlar
.

Volkanik cam + plajiyoklas mikrolitlerinden matriks ve plajiyoklas ve klinopiroksen fenokristalleri ile dokusal ve
mineralojik olarak görünüm ve . Fakat literatürde amfibol olarak

.
Mikro ölçekte sferolitik mükemmel . + nikollerdeki görüntülerinde de
gibi sferolit belirgin . Ancak // nikollerde .
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Giderek artan büyütme mikro da gibi sferolitik iç
(radial büyümeler . cam yüksek volkaniklerde pertitik doku ile

konkav çatlaklara küresellik de . Sferolitler koyu renkli bir . Mikro
dikkat küresel bulunan plajiyoklas veya piroksen fenokristallerin deformasyona

. sadece cam içinde renk ile belirgindir.

Daha detay görüntülerde sferolitk içindeki cam mikron ve daha küçük boyutlarda
(needle kahverengi- tonlarda (//nikollerde kristal .

Sferolitleri meydana getirecek kristal büyümeleri ile kristal ilk cam
içinde olarak görülmektedir. Bu gruplar cam devam eden olan devitrifikasyon

sonucu daha büyük topluluklar belirgin .

bu mikro halen devam etmektedir. elektron mikroskop
ile ve kristal büyüme .
jeokimyasal ve mikroprob çoklu nokta ile kristal .
Elde edilecek veriler büyük ölçeklerde mükemmel sferolitler devitrifikasyon sürecinin ve

imkan .


