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ÖZ

Bu  çalışma,  Ağaçören  İntrüzif  Takımı  olarak  adlandırılan  birliğin  güney  kesiminde,  Aksaray  İlinin 
doğusunda yüzeyleyen mafik magmatik kayaçların mineralojik, petrografik ve jeokimyasal özelliklerini 
ortaya koyar. Saha gözlemleri, Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal diyagramlara göre gabro-diyorit-
tonalit bileşimli kayalarla, bunları kesen mikrogabroporfir, mikrodiyorit, mikrodiyoritporfir ve diyabaz 
bileşimli damar kayaları ayırtlanmıştır. Ayırtlanan bu birimlerin tamamı Mamasun Gabroyidleri olarak 
adlandırılmıştır. Plajiyoklaz (An54-An66) + hastingsit + ojit  ± kuvars  ± epidot  ± kalsit  ± titanit ve opak 
mineral  birlikteliğinden  oluşan  gabroyidler  kendi  içerisinde  piroksen-hornblend  gabrodan  tonalit 
bileşimine kadar değişim gösterirler. AFM diyagramında toleyitikten (gabro/gabro-diyorit), kalkalkali’ye 
(mafik damar kayaları) doğru geçiş gösterirler. Özellikle gabro bileşimi sunan kayaçlar toleyitik kayaçlar 
için karakteristik olan önemli Fe zenginleşmeleri gözlenir. Bununla birlikte gabro ve damar kayalarının 
MORB’a göre iz element dağılımlarını gösteren spider diyagramlarında; gabrolar, büyük iyon yarıçaplı 
litofil  elementlerde  (LIL)  bir  zenginleşme  gözlenirken,  kalıcılığı  yüksek  elementlerde  (HFS)  ise 
fakirleşme göze çarpmaktadır. Gabroların ortalama karakteristik ana oksit,  iz element ve nadir toprak 
element değerleri (SiO2 %52.77, Na2O %2.8, CaO %10.1, La 3.95 ppm ve Sm/Nb oranı 0.27) okyanusal 
kabuk değerleriyle karşılaştırıldığında (SiO2 %49.5, Na2O %2.8, CaO %11.3, La 3.7 ve Sm/Nb ppm oranı 
0.33) aralarında büyük bir benzerlik görülmektedir.

Tonalitlerin major oksitlerinin SiO2’ye karşı  hazırlanan değişim diyagramları,  değişen major  oksitlere 
karşı  SiO2’nin  değişmediği  veya  hemen  hemen  sabit  kaldığı  görülmektedir.  SiO2’de  gözlenen  bu 
çizgisellik,  tonalitlerin,  Mamasun  gabroyik  kayalarını  oluşturan  magmanın  kristalizasyonu  ile  geriye 
kalan silise doygun artık magmanın, geç kristallenme evresi ürünleri olduklarını göstermektedir.

Tüm bu petrolojik ve jeokimyasal veriler ışığında üst manto-alt kıta kabuğu sınırından türediği düşünülen 
mafik  magmanın  ürünleri  olarak  bölgeye  yerleşen  Mamasun  Gabroyidleri’nin,  Orta  Anadolu’nun 
jeodinamik  evrimine  yönelik  çalışmalarda  Kadıoğlu  ve  Güleç  (2001)’in  Orta  Anadolu  Kristalen 
Kompleksi  içerisinde  ayırtladıkları  farklı  gabro  gruplarından  I.grup  gabrolara  dahil  edilerek  bu  grup 
içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

ABSTRACT

The research area is located to the southern part of Ağaçören Intrusive to the North East of Aksaray. The 
lithology of the area is mainly composed of three main units these are gabbro, diorite and tonalite. All  
these three subunits cut by microgabbro, diorite porphyry, microdiorite and diabase dykes. These units  
named as Mamasun Gabbroid in this study.  The Plagioclases (An54-An66) +hastingsite + augite ± quartz  
± epidotite  ± calcite  ± titanite and opaque minerals form the compositions of the mamasun gabbroid,  
which are changing from pyroxene-hornblende gabbro to tonalite in compositions. They are changing  
from tholeiitic (gabbro/gabbro-diorite) to calkalkaline (mafic dykes) character in AFM diagram. The 
tholeiitic  character  of  gabbroic  rocks  is  enriched  in  Fe  relatively  to  other  rock  units.  The  MORB 
normalized elemental patterns of the gabbroid and mafic dykes reveal enrichment in LIL element and 
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depletion in HFS elements. There are a clear similarity between the major oxide, trace and rare earth 
element contents of the gabbroids (SiO2 percentage52.77, Na2O %2.8, CaO %10.1, La 3.95 ppm and 
Sm/Nb ratio 0.27) and Oceanic Crust contents (SiO2 %49.5, Na2O %2.8, CaO %11.3, La 3.7 and Sm/Nb 
ppm ratio 0.33).

There are no changes of  SiO2 versus other major oxides in the variation diagrams of the tonalite. These 
features  may  reveal  that  the  tonalite  undergo  to  late  crystallization  as  a  residual  melts  after  the  
crystallization of the gabbroids from the source magma.  

On the bases of petrological and geochemical data of the research area, the products of the mamasun 
Gabbroids were formed in the boundary of lower crust and upper mantle. These products were intruded 
into  the  Central  Anatolian  Crystalline  Complex  forming  the  mamasun  gabbroids.  The  Mamasun 
Gabbroids are belonging to the first group of the gabbro types of Kadıoğlu and Güleç (2001) in Central  
Anatolian Crystalline Complex.
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