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Çavdar-Demirtepe (Söke-Aydın) demir yatağının
petrokimyasal incelemesi

Petrochemical investigation of the Çavdar-Demirtepe (Söke-Aydın) iron ore body

ÎLYAS NUHOĞLU A.Ü Mühendislik Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Eskişehir

Ö Z : Çavdar-Demirtepe Demir Yatağı Aydın iline bağlı Söke ilçesinin 26km. güneydoğusundadır. Menderes masif indeki en önemli demir
yatağıdır.

İnceleme bölgesinde temeli oluşturan litolojik birimler para kökenlidir. İlksel kayaçlan kumtaşı, kiltaşı, kumlu kiltaşı ve killi kum-
taşıdır. Bu ilksel kayaçların metamorfizması ile şist ve gnayslar oluşmuştur.

Her kayaç birimindeki gerek az saçınımlı, gerekse çok saçınındı ve de masif cevherleşmeler yankayaçla birlikte onunla aynı ortamda
oluşmuştur.

ABSTRACT: Çavdar-Demirtepe iron ore body is situated 26 km. Southheast of Söke-Aydın. It is the most important iron ore body in the

Menderes massif.

Lithological formations of the basement are para origin in the investigated area. Original sedimentary rocks were sandstones, mudstone,
and argillaceous sandstones. Schists and gneisses were formed by metamorphoses of these rock units.

In all rock formations mineralizations (disseminated, highly disseminated and massive kinds) were formed under similar conditions.

GÎRÎŞ

İnceleme alanı Batı Anadolu Bölgesinde Aydın ilinin
güneybatısmdadır. Aydın iline kuş uçuşu uzaklığı 38 km.
dir. Bağarası bucağının güneyine düşer. Bucağa uzaklığı 8
kilometre kadardır.

Bir maden yatağının kökensel araştırılmasının
yapılabilmesi için o yatağm oluştuğu ortamın ve bu orta-
ma özgü oluşum koşullarının açıklık kazanması gerekir.

Demirtepe demir yatağının içinde bulunduğu Menderes
masifinin jeolojik evrimi, ilgilenen tüm araştırıcılarca
karmaşık olarak kabul edilir. Masifi oluşturan litolojik
birimlerin yaşlan ve bu birimlerin birbirlerine göre ko-
numları kesin olarak saptanamamıştır. Masifin
oluşumundan bugüne kadar geçirmiş olduğu tektonik hare-
ketlerin masifin yapısına ne derece etki ettiği de açıklık
kazanmamıştır. Masifin çekirdeği olarak kabul edilen
gnayslar ile örtü şistleri olarak öne sürülen serilerin
kökenleri hakkında çeşitli görüşler vardır.

İnceleme alanı Menderes masifinin çeşitli araştırıcılarca
(Graciansky, 1965; Brinkman ve diğ.1966) çekirdek ola-
rak adlandırılan bölümünde yer alır. Bölgede gözlenen
cevherleşmelerin yalmzca çekirdek biriminde bulunması
nedeniyle çalışma kapsamında özellikle temeli oluşturan
kayaçlar ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bunlar:

Sekil 1 : İnceleme alam buldum haritası.
1-Mermer ve kalker 2-Mermer,kalkşist, grovak
v.s. 3- Şist-metakuvarsit kompleksi (Mermer ara
katkılı) 4- Şist ve perlgnays 5- Çekirdek gnaysı
(Gözlü gnays) İzdar, 1969) 6- İnceleme alanı

Figüre 1 : Location map
1- Marble and limestone 2-Marble, calcschist,
graywacke etc. 3- Schist-Metaquartzite complex
(intercalated with marble) 4- Schist and pearle
gneiss 5- Nuclear gneiss (coarse grained gneiss)
(Izdar 1969) 6 - Studied area
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-Gnayslar
-Gözlü gnays
-Şistler
-Muskovit-Kuvars şist
-Almandin-Muskovit-Kuvars şist
-Kuvars şist
Ayrıca inceleme alanındaki kırıklara paralel olarak uza-

nan ençok 50 santimetre kalınlığında sütkuvars damarları
vardır. Cevher içermeyen bu damarların uzanımları yer yer
150 metreyi bulur.
PETROKlMYASAL İNCELEMELER
Genel

Bir yatağın yerleşimi ve kökeni, içinde bulunduğu kay-
acın oluşumu ve köken koşullarından soyutlanamaz. Hele
özellikle o yatak yankayaçlarla eş oluşumlu ise bu önem
çok daha büyüktür. Bu nedenle söz konusu cev-
herleşmenin doğrudan ayrıntılı incelenmesine girişmeden
önce içinde bulunduğu yankayaçlann özellikle kökenleri
hakkında bilgi verecek çalışmalara eğilmek gerekir. Bu
konuda bugüne dek birçok varsayımlar ileri sürülmüştür.
Bu görüşler genel anlamıyla aşağıdaki şekilde
özetlenebilir:

1- Gözlü gnayslar migmatize olmuş para kökenli
kayaçlardır (Schuiling, 1962; Öztunalı, 1964).

2- Gözlü gnayslar tipik orto gnayslardır (Graciansky,
1966).

3- Yeşil şist fasiy es indeki metamorfitler potasyum met-
azomatozu sonucunda gözlü gnays haline geçmiştir.
(Scotford, 1968).

4- Bazı bölgelerde yalnız orto kay açlar paralel tekstürlü
gnayslaşma göstermektedir.

Orto ve para kayaçlar beraberce migmatizme
olmuşlardır.

Bazı bölgelerde para metamorfitler gnayslaşmanm
ötesine geçememişlerdir (îzdar, 1969).

5- İnce, taneli gnayslarm orijinal maddeleri muhteme-
len detritik tortullardır.

Gözlü gnayslarla şistlerin dokanağı erüptiv dokanak
hissini verir.

Gözlü gnayslar migmatizasyon sonucu meydana gel-
mişlerdir ve gözlü gnayslar oluşmuştur (Başarır, 1970).

6- Gnays karmaşığının en az bazı kesimleri sedimentle-
rin anateksitleri sonucu oluşmuşlardır.

Şist karmaşığının bütün birimleri tortul kökenli
kayaçlardan türemişlerdir (Akkök, 1982).

Yukarıda özetlenen varsayımların yanında çalışma
alanındaki litolojik birimlerin kökensel oluşumlarına
yaklaşımlarda bulunabilmek için bütün litolojik birim-
lerden ve cevherli zonlardan sistematik örnekler alınarak
bireysel gruplandırılmıştır. özellikle cevherli zonlardan
cevherin uzanımına dik doğrultularda örnekler alınmıştır
(Şekil 2, Çizelge 1). Derlenen bu örneklerden 49 tanesi-
nin majör element analizleri, 105 tane örneğinde x-Ray
flüoresansla Nd, V, Ba, Ce, Hf, La, Zn, Cu, Ni, Cr, Nb,
Zr, Y, Sr, Rb, Th, Pb, iz element analizleri
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca iz element analizlerinin
sonuçları majör element analiz sonuçları ile
bağdaştırılmıştır.

NUHOĞLU
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Sekil
Figure

3 : Gözlü gnays örneklerinin OSANN diyagrammdaki dağılım alanlan.
3 : Distribution areas of the coarse grained gneisses on OSANN diagrams.
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Burada F parametresi demire bağlı olarak değişmektedir.
Çalışma alanında derlenen gözlü gnays örneklerinin bir
kısmında demir oram yüksektir. Bazan bu oran fazla cev-
herli gözlü gnays örneklerinde %40 a kadar varabilmekte-
dir (çizelge 2). Bu nedenle cevherli örneklerin Al-S-F diy-
agramına uygulanması yanıltıcı sonuçlar verebilir. Buna
karşın C-Al-Alk diyagrammdaki dağılımları güvenilir
sonuçlar verecektir.

Gözlü gnays örneklerinin C-Al-Alk diyagrammdaki
dağılım alanları (Şekil 3 a) da görülmektedir. Bu diya-
gramda bütün örnekler para köken alanına düşmüştür. CaO
oranının oldukça düşük olması nedeniyle yine bütün
örnekler Al-Alk doğrusu üzerinde veya ona çok yakın ke-
simlerde dağılım göstermektedir.

Al-S-F diyagramında ise (Şekil 3 b) 09, 017 ve 020
nolu örnekler orto köken alanında diğer örnekler ise para
köken alanı içinde ancak orto köken ile para köken alanı
sınırına çok yalandırlar. Yukarıda da belirtildiği gibi 09,
017, 020 nolu örneklerde demir oranı yüksektir ve F par-
ametresine bağlı olarak yanıltıcı sonuçlar verebilir.

Gözlü gnays örneklerinin H. de La Roche (1968) diya-
grammdaki dağılım alanları (Şekil 4) de görülmektedir.
Bu diyagramda kullanılan parametreler Al, Na, ve K a
bağlı değişimlerdir. Eksenler üzerindeki değişim eleman-
ları:

X Ekseni : Al / 3 - Na
Y Ekseni : Al / 3 - K
Gözlü gnays örneklerinin bu diyagramdaki dağılımları

sedimanter bölge alam içindedir. 061, 09, 020, 03 ve 05
nolu örnekler gre alanına çok yalandır.

NUHOĞLU

Diğer bir diyagramda Holdhus (1971)'un kökensel
araştırmalarda uyguladığı diyagramdır (Şekil 5). Niggli
parametreleri kullanılarak yapılan bu diyagramda eksenler
üzerine yerleştirilen değişim elemanları aşağıda veril-
miştir:

X Ekseni : si
Y Ekseni : (al + fm) - (c + alk)
Gözlü gnays örneklerinden 061, 031, 03, 018, 05 ve

04 nolu örnekler kumlu sedimanlar bölgesine 017, 09
nolu örnekler (çok saçınımlı) killi sedimanlar bölgesine
020 ile 08 nolu örnekler ise kumlu sedimanlarla killi sed-
imanlarm sınır bölgesine düşmektedir (Şekil 5).

Şekil S : Gözlü gnaysların (al+fm)-(c+alk) ve si diya-
grammdaki konumlan (Holdhus, 1971).

Figure 5: Plot of Niggli value (al-fm)-c+alk) aganist (si
of the coarse grained gneisses according tc
Holdhus (1971)

Stavrot (1971)'a göre anateksitik granitler ve magma-
tik kökenli granitlerin karakteristikleri (Şekil 6) da veril-
miştir. Çalışma alanındaki gnaysların bileşimi granitik
bileşime çok yalandır (Çizelge 2). Bu kayaçların anatek-
sitik graniti veya magmatik kökenli granit mi olup ol-
madığım belirlemek amacıyla kayaç örneklerindeki K ve
Rb elementlerinin birbirleriyle olan jeokimyasal ilişkisi
incelenmiştir. Çalışma alam litolojik birimlere ve masif
cevherli seviyelere ait K ve Rb elementlerinin gerek
magmatik farklılaşma evresi ve gerekse anateksitik
koşullar sırasındaki davranışları farklıdır. Magmatik
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farklılaşma evresi ilerledikçe mafik kayaçlardan asitik
kayaçlara doğru K/Rb oranında bir azalma olmaktadır.
Oysa anateksidik koşullarda bu oran tersine bir gelişim
göstermekte ve kısmî erime ilerledikçe lökokrat granitik
bileşime sahip eriyiğin K/Rb oranında bir artış olmak-
tadır (Tolluoğlu, 1981). Diğer taraftan bu konuda Straw-
row (1971) tarafından yapılan bir çalışmada da vardır. Bu
çalışmaya uygun olarak çalışma alam örneklerinin analiz
verileriyle elde edilen %Rb ve K/Rb değerlerinin ilişkisi
(Şekil 6) da görülmektedir. Şekil üzerindeki noktaların
dağılımları ile ilgili regresyon doğru denklemi (K/Rb)= -
982,6497 %Rb + 409,8772 olarak hesaplanmıştır. Bu
noktalardan geçen en uygun doğrunun denkleminin
gözlemsel verilere uyumunu görebilmek için uyum
smaması (C2 goodness of fit) yapılmıştır. C2_ = 0,035738
olarak bulunmuştur.

Şekil 6 da belirlenmiş olan doğrunun eğimi azalma
göstermektedir. Bu sonucun magmatik farklılaşma yoluyla
oluşan granitlerdeki azalmaya karşılık gelmesi daha
önceki diyagram sonuçlarıyla terslik göstermektedir.

Şekil 7 de ise gözlü gnays ve ince taneli gnays
örneklerinin metamorfik komplekslerdeki metaforfitler ile
anateksitik granitlerin %Rb ve K/Rb ilişki diya-
grammdaki (Stavrov, 1971) dağılım alanları
görülmektedir. Çalışma alanındaki bütün gnays örnekleri
her iki alanın dışmda bir dağılım vermektedir.

Aynı araştırıcının magmatik kökenli granitik
kayaçların K/Rb - %Rb ilişkisi diyagramında (Şekil 8) 04
ve 05 nolu örnekler magmatik kökenli granitik
kayaçlarm sınırlandığı alan içinde, 08 nolu örnek bu
smıra çok yakın diğer örnekler bu smırm dışında dağılım
göstermektedir.
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Sekil 7 : Metamorfik komplekslerdeki metamorfitler ile
anateksitik granitlerin K/Rb-%Rb ilişki (Stav-
rov, 1971) diyagramında gözlü ve incetaneli
gnaysların dağılımı. A : Metamorfitler ile ana-
teksitik granitlerin dağılım alam.
B : Mikrolinli pegmatitlerin dağılım alanı.

Figare 7 : Distribution of the coarse and fine grained
gneisses on the K/Rb-% Rb diagram of meta-
morphites and anatectic granites in metamer-
phic complexes. A : Distribution area of meta-
morphites and anatectic granites.
B : Distribution area of pegmatition with

microcline.

înce Taneli Gnayslar
înce taneli gnays biriminden derlenen örneklerin majör

element analiz sonuçları ve Niggli parametreleri (Çizelge
4) de verilmiştir. C-Al-Alk diyagramında bu örneklerin
tümü para köken ile sınırlanan alan içerisinde ve Al-Alk
doğrusu üzerindedir (Şekil 9 a). Al-S-F diyagramında 049
nolu örnek orto köken alanının sınırına çok yakın diğer
örnekler para köken alanı içindedir (Şekil 9 b).
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Şekil 9 : ince taneli gnays örneklerinin OS ANN diyagramlarmdaki dağılımlan.
Figure 9 : Distributions of the fine grained gneisses on OS ANN diagrams.

.Cevhersiz
'Stenl rocks

+ :Cevhedi { Çoi< sar.nımh )
Imprecated

o :Cevh<îrli (A'/, ttuqi m ml ı)
Disaominate'i ore

Sekil 10 : ince taneli gnaysların R. da La ROCHE di-
yagrammdaki dağılımları.

Figure 10 : Distrubitions of the fine grained gneisses
on H. de La ROCHE diagram.

H. de La Roche (1968) diyagramında (Şekil 10)bütün
örnekler sedimanter alanın sınırladığı bölgeye düşmüştür.
Fazla cevherli olan 049 nolu örnek arkoz alanı içerisinde,
geri kalan örnekler kumtaşı sınırına çok yakın bir
dağılım vermektedir.

Sekil 11 : ince taneli gnayslarda (al+fm)-(c+alk) ve Si
diyagramındaki konumlar (Holdhus, 1971)

Figure 11 : Plot of Niggli value (al+fm) -(C+alk) aginst
(si) of the fine grained gneises according to
Holdhus (1971)

Holdhus (1971) diyagramında (Şekil 11) 021 ve 026
nolu örnekler dışındaki bütün örnekler killi sedimanlar
alanına düşmüştür. 021 nolu örnek killi sedimanlarla
kumlu sedimanlann sınırında, 026 nolu örnek volkanik
kayaçlarm sınırladığı alan içerisinde ve sınıra çok
yakındır.

Stavrov (1971) tarafından uygulanan %Rb-K/Rb diya-
gramındaki dağılımları (Şekil 12) de görülmektedir. Şekil
üzerindeki noktaların regresyon doğru denklemi (K/Rb)=
18, 221, %Rb 612, 8198 olarak hesaplanmıştır. (c2=
0,35011) Regresyon doğru denkleminde pozitif bir kore-
lasyon gözlenmektedir. Bu sonuç anateksi koşullarında
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Şekil 13 : Muskovit-kuvars şistlerin OSANN diyagramlarmdaki dağılımları.
Figure 13 : Distributions of the muscovite-guartz schists on OS ANN diagrams.

oluşan granitik kayaçlardaki K/Rb - %Rb ilişkisiyle ben-
zerlik göstermektedir.
Muskovit-Kuvars Şistler

Muskovit-kuvars şistlerden derlenen 8 örnek üzerinde
yapılan majör element analizleri (Çizelge 5) çeşitli diyag-

ramlara uygulanarak kökensel yaklaşımlarda bulunulmaya
çalışılmıştır.

Muskovit-kuvars şistlerin Osann diyagramlarmdaki
dağılım alanları (Şekil 13) de görülmektedir. C-Al-Alk
diyagramındaki bütün örnekler para kökenin sınırladığı
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alan içerisindedir. Ve bütün örneklerde Ca oranı sıfır veya
sıfıra yakm olduğundan (Çizelge 4) Al-Alk doğrusu
üzerinde yer almışlardır (Şekil 13 a). Al-S-F diyagramında
085 ve 086 nolu örnekler orto köken alanı içerisinde,
diğer örnekler para köken alanı içinde ancak çok
saçmımlı olan 07 ve 019 nolu örnekler orto köken alanı
sınırına çok yakındır (Şekil 13 b).

H.de La Roche diyagramında (Şekil 14) bütün örnekler
sedimanter köken alanı içerisinde yer alır. 086 nolu
örnek şeyi sınırının üstünde, 016 nolu örnek sınıra çok
yakm, saçmımlı cevherli Örneklerden 047 ve 049 nolu
örnekler kumtaşı sınırına yakm 015 nolu örnek kuvarsit
sınırı içinde, fazla cevherli örneklerden 07 ve 019 nolu
örnekler kumtaşı sınırına yakındır.

Holdhus diyagramında (Şekil 15) 07, 019, 047, 010 ve
016 nolu örnekler killi sedimanlar bölgesine ; 085, 086
ve 015 nolu örnekler killi sedimanlarla kumlu sediman-
larm sınırında veya sınıra çok yakin bölgelerde dağılım
gösterirler.

%Rb-K/Rb ilişkisi (Stavrov, 1971) diyagramında (Şekil
16) noktaların regresyon denklemi (K/Rb)= -349,4161
%Rb 99,4339 olarak hesapl anmış tır. C2= 0,03165 olarak
bulunmuştur, iki parametre arasında uyumsuz bir korelas-
yon vardır.
Kuvars Şistler

Kuvars şistlerden derlenen örneklerle ilgili majör ele-
ment analizleri ve Niggli parametreleri çizelge 6 da
görülmektedir. Kuvars şistlerin de kökenine yaklaşımlarda
bulunabilmek için diğer birimlere uygulanan diyagram-
ların dağılım alanlarından yararlanılmıştır.
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Osann diyagdramlarından C-Al-Alk diyagramında
saçmımlı cevherli 059 nolu örnek ile fazla cevherli 058
nolu örnek orto köken alanı içinde, geri kalan diğer
örnekler para köken alanı içinde ve AL-Alk doğrusu
üzerinde yer almıştır (Şekil 17 a), inceleme alanındaki ku-
vars şistlerde de Ca oksit oranı sıfır veya sıfıra yakındır.
Al-S-F diyagramında fazla cevherli 025 nolu örnek orto
köken alanı içinde ve sınıra çok yakın, diğer örnekler
para köken alam içinde dağılım gösterirler. AI2O3 oranı
oldukça düşük olduğundan örnek dağılımları S-F doğrusu
üzerinde veya ona yakın alanlardadır (Şekil 17 b).

NUHOĞLU

H.de La Roche diyagramında K3, 030, 025 nolu
örnekler kumtaşı alanına; 027,029,060,067,nolu örnek-
ler kuvars-demir oksit alanına düşmüşlerdir (Şekil 18).

Holdhus diyagrammda (Şekil 19) 025, 029, 030, 058
ve 059 nolu örnekler killi sedimanlar bölgesine; 027, K3
nolu örnekler kumlu sedimanlar bölgesine; 060 nolu
örnek killi sedimanlarla kumlu sedimanlar bölgesine
düşmektedir.

Şekil 17 : Kuvars şistlerin OSANN diyagramlarmdaki dağılımı.
Figure 17 : Distributions of the quartz schist on OSANN diagram.
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%Rb-K/Rb ilişkisi (Stavrov, 1971) olarak ele
alandığmda regresyon doğru denklemi (K/Rb)= -
7052,6710 %Rb 197,1036, C2 = 0,13577 olarak hesa-
planmıştır. Burada iki parametre arasında uyumsuz bir
korelasyon gözlenir. (Şekil 20).

+ ölçülmedi Could not be analysed
Çizelge 6 : Kuvars şistlerde kimyasal analiz sonuçları ve -

Niggli parametreleri.
Table 6 : Chemical analysis results and Niggli parameters

of the quartz-schist.
A0-K

Şekil 20 : Kuvars şistlerde K6 Rb-%Rb ilişkisi (Stav-
rov, 1971)

Figure 20 : The relationohip between K/Rb and % Rb
in the quartz schist (Stavrov, 1971)

Masif Cevher
Çalışma alanından derlenen ve masif cevher olarak ad-

landırılan örnekler tamamen cevherden oluşmuş örnekler
değildir. Analizler sonucu içinde demir oranı (total) %45
ve yukarı ise örnek masif cevher olarak adlandırılmıştır.
İçerisindeki demir oranının azlığı veya çokluğuna bağlı
olarak belli oranda yankayaç içerirler. Bu örneklerle ilgi-
li majör element analizleri ve Niggli parametreleri
(Çizelge 7) de verilmiştir. Jenetik açıklamalarda kul-
lanılan diyagramların bir kısmında demir parametre ola-
rak ele alındığından masif cevherli örneklerin bu diya-
gramlara uygulanması elbetteki büyük yanılgılara neden
olacaktır. Yine de sonucu görebilme açısından uygula-
maya gidilen bu diyagramlarda enteresan sonuçlar elde
edilmiştir.

Osann'm C-Al-Alk diyagramında 043, 055 ve 062 nolu
örnekler orto köken alanı içerisinde, diğer örnekler para
köken alanmda, 043 nolu örnek Alk köşsine yakındır.
Başka bir deyimle bu örnekteki K2O oranı oludukça
yüksektir (Şekil 21 a). Al-S-F diyagramında ise bütün
örnekler para köken alanı içerisinde ve S-F doğrusuna
yakın fakat F köşesine doğru dağılım gösterirler (Şekil
21 b).

H. de La ROCHE diyagramında 062 nolu örnek geçiş
volkanizması alanma, 055 nolu örnek kalk-alkalin vol-
kanizma alanma, 045, 046, 053 nolu örnekler kuvar-
demir oksit mineralleri alanma, diğer örnekler sedimanter
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bölge içerisinde kuvarsit ve gre alanlarında yığışım
göstermektedir (Şekil 22).

%Rb-K/Rb diyagramında (Stavrov, 1971) regresyon
doğru denklemi (K/Rb = -4568,7030 %Rb 232,7838 ve
c2 = 0,02297 olarak hesaplanmıştır. îki parametre
arasında uyumsuz bir korelasyon gözlenir (Şekil 23).

Holdhus, (1971) diyagramında da fm parametresi
olduğundan bu diiyagramda masif cevherli örneklerin
dağılım alanlarından bazı sapmaların olabileceği orta-
dadır. Bununla beraber bütün örneklerin killi sedimanlar
bölgesinde ve özellikle dar bir alan içerisinde dağılım
göstermeleri enteresandır (şekil 24).

Şekil 24 : Masif cevherli örneklerin (al + fm) - (c +
alk) veri diyagramındaki dağılımları (Holdhus,
1971).

Figure 24 : Plot of Niggli value (al + fm) - (c 4- alk)
against (si) of the massive ores according to
Holdhus (1971)

Yan Kayaçlarla ilgili Kökensel Sonuçlar
Petrokimyasal sonuçlarla arazi ve de mikroskopik

gözlemler birleştirildiğinde, yan kayacın kökenine
ilişkin varsayımlar daha da kesin anlam taşıyacaktır.
Arazi gözlemleri

Burada inceleme alanında bulunan yan kayaçlara ilişkin
ayrıntılı çalışmalarla elde edilen bulgulara değinilecektir.

Arazi gözlemlerinde yapraklanmanın katmanlanmaya
paralel olup olmadığı saptanamamıştır. Yapılan tüm
ayrıntılı incelemelerde ayrı bir katmanlanma yüzeyi de
bulunamamıştır. Büyük olasılıkla yapraklanma ile katman
yüzeylerinin aynı olabileceği sanılmaktadır. Ve çalışma
alanındaki bütün litolojik birimlerde yapraklanmalar u-
yumludur. Ayrıca bu litolojik birimler birbirleriyle yanal
ve düşey dereceli geçişlidir.

Çalışma alanından derlenen örneklerde K2O değerleri
Na2O değerlerine nazaran çok daha değişken ve yüksektir.
Bu durum K2O in kay aç içerisinde bir zengileşme sonucu
olabileceği için kayacın birincil kökeni ile de ilgili
olabilir. Araştırmalarda K2O değerinin yüksek olmasının
herhangi bir ikincil zenginleşme sonucu olmadığı petrog-
rafik olarak saptanmıştır. Bu büyük olasılıkla kayacın
kökeninden kaynaklanmaktadır. Nitekim Pettijohn
(1957) yaptığı araştırmada sevilerin K2O içeriğinin (or-
talama %3,2) Na2O ortalamasından (ortalama 1,3) daha
çok olduğunu göstermiştir. Gnayslar için böyle bir
başlangıç malzemesi olabilir (Akkök,1982).
SONUÇ

Menderes masifi için çok dar bir alan olarak kabul
edebileceğimiz çalışma alanındaki litolojik birimlerin
kökenlerine ait yaklaşımları bütün Menderes masifine uy-
gulamak yanlış olabilir. Ancak elde edilen sonuçlarla
enazmdan cevherleşme alanı kayaçlarmın para kökenli
olduğu ve orijinal maddesinin kumlu, killi, killi-kumlu,
kumlu-killi tortul birimler olduğu, bunların metamorfiz-
ması ile gözlü gnayslar, ince taneli gnayslar ve şistlerin
meydana geldiği saptanmıştır.
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Şekil 21 : Masif cevherli örneklerin Osann diyagramlarmdaki dağılımı.
Figure 21 : Distributions of the massive ore samples on OSANN diagrams.
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Her kay aç birimindeki gerek azsaçınımlı, gerekse çok
saçınımlı ve de masif cevherle ilgili petrokimyasal diya-
gramlar karşılaştırıldığında bunların tümüyle birbirine uy-
umlu olması (özellikle Stavrov diyagramlarının sonuçlan)
cevherleşmenin yankayaçla birlikte oluştuğunu kanıtlar
niteliktedir.
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