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ÖZ
Altın (Au) aramalarında kullanılan hem kütlesel siyanür liçi (BLEG yöntemi) hem de <180μm dere
sedimanı fraksiyonu analizi yöntemleri en yaygın kullanılan iki yöntemdir. Batı Türkiye’de yer alan
Eskişehir-Sivrihisar bölgesinde birçok orojenik tipte maden yatağı bulunmaktadır. Bu çalışmanın
amacı, cevher ve ilgili elementlerin jeokimyasal anomalilerini ortaya koymak ve bilinmeyen cevher
yataklarının keşfedilmesine yol açabilecek dağılımlarını takip etmektir. Anormal ve arka plan Au
dağılımları veya mineralizasyonla ilişkili jeokimyasal sinyallere sahip alanları tanımlamak için
geleneksel istatistiksel yöntemleriyle temel bileşen analizi (PCA) ile konsantrasyon-alan (C-A) ve sayıboyut/konsantrasyon (NS/C) fraktal yöntemlerin yeteneğini karşılaştırır. Çalışma bölgesinde bilinen Au
cevherleşmesi, C-A ve N-S multifraktal modelleme ve PCA ile güçlü tekillik indekslerine sahip olan
dere sedimanı BLEG Au modellerinde güçlü bir biçimde yansıtılır. Au yataklanmalarının %100’ü C-A
fraktal analizi ile BLEG Au-Ag tekillik indeksi haritalaması kullanılarak tespit edilirken, faktör analizi
%85 verimlilik göstermiştir. Bu çalışmada tekillik indeksi ve faktör analiziyle birçok güçlü Au-Ag
anomalileri tanımlanırken yeni yatakların keşfi için daha fazla incelemeye ihtiyaç duyulmaktadır

ABSTRACT
In gold (Au) exploration, the analysis of both bulk leach extractable gold (BLEG) and acid-extractable
Au in the <180μm stream sediment fraction are the two most common approaches. The EskişehirSivrihisar region in Western Türkiye hosts several orogenic type mineral deposits. The purpose of
this study is to delineate geochemical anomalies of ore-related elements and track their dispersion,
which may lead to discovery of unknown ore deposits. This research also compares the capability of
conventional statistical and principal component analysis (PCA), with concentration area (C-A) and
number-size/concentration (N-S/C) fractal methods as well as singularity index method to differentiate
anomalous and background Au distributions. Known Au mineralization in the region of interest is
strongly reflected in stream sediment BLEG Au patterns, which have robust singularity indices with C-A
and N-S multifractal modeling and PCA. A hundred % of the Au deposits were detected using either
BLEG Au and Ag singularity index mapping with C-A fractal analysis whereas the factor analysis of
which revealed 85% efficiency. Several strong Au-Ag anomalies defined by the singularity index and
factor analysis in this study requires further follow up for the discovery of new deposits.

*Başvurulacak yazar: Fatma Nuran SÖNMEZ, nuran.sonmez@deu.edu.tr
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1. Giriş
Cevherleşmeyle ilgili önemli jeokimyasal
modellerin veya anomalilerin tanımlanması, cevher
yataklarının araştırılmasında büyük önem taşımaktadır.
Jeokimyasal
verilerden
sağlıklı
jeokimyasal
anomali haritaları ve modelleri oluşturmak için
çeşitli istatistiksel yöntemler araştırılmıştır. Bunlar,
geleneksel parametrik ve parametrik olmayan
yöntemleri (Sinclair, 1991; Govett vd., 1975) ve veri
dağılım türlerine bağlı olmayan veya fraktal modelleme
dahil olmak üzere uzak popülasyonların varlığından
etkilenmeyen alternatif teknikleri (Mandelbrot, 1983;
Cheng vd., 1996; Afzal vd., 2011; Zuo, 2011; Sadeghi
vd., 2015) ve su toplama havzası analizlerini (BonhamCarter vd., 1987; Carranza, 2010a) içerir. Son
yıllarda, önemli miktarda jeokimyasal anomalilerin
tanınmasına yönelik daha sağlam bir yaklaşım
sağlayan ikinci yaklaşıma geçiş olmuştur (Cheng vd.,
1994; Grunsky, 2007, 2010; Carranza, 2010b; Zuo ve
Wang, 2016). Bununla bağlantılı olarak, jeokimyasal
anormal davranışı tanımlamada karmaşıklığa yol
açabilecek uzamsal (spatial) kalıpları ve diğer süreçleri
göz önünde bulundurmak gerekir (Zuo vd., 2013;
Parsa vd., 2017a; Yılmaz vd., 2019). Açınsayıcı veri
çözümlemesi (EDA) yöntemleri, jeokimyasal verilerin
sınırlı olması durumunda fraktal modelleme kadar
güvenilir değildir. Çoğu EDA yöntemi, jeokimyasal
veriler arasındaki uzamsal (spatial) ilişkileri göz ardı
ederken, fraktal modelleme rejyolit jeokimyası ve
bilinen maden yatakları arasındaki uzamsal ilişkileri
göz önünde bulunduracak şekilde tasarlanabilir
(Agterberg vd., 1990).
Fraktal modelleme, veri dağılımı ve aykırı
değerlerin etkileri hakkındaki varsayımları karşılamak
için dönüşümlere gerek kalmadan tüm jeokimyasal
veri setini kullanır (Luz vd., 2014). Fraktal modelleme,
verilerin bazı istatiksel özelliklerinin farklı ölçeklerde
değişmediği (kendine benzer) ilkesini kullanan
kuvvet-yasası dağılımı (power-law distribution) ile
oluşturulur (Mandelbrot, 1983; Shen ve Cohen 2005).
Jeokimyasal anomalilerin tanımlanmasında önemli
bir uygulama alanı kazanmış olan fraktal modeller,
sayı-boyut (N-S) konsantrasyon-alan (C-A), tekillik
indeksleri (SI) ve konsantrasyon-hacim (C-V) olarak
sıralanabilir (Mandelbrot, 1983; Cheng vd., 1996,
2000; Cheng, 2007; Afzal vd., 2010; Daneshvar, 2017;
Yasrebi ve Hezarkhani, 2019; Zadmehr ve Shahrokhi,
2019; Aliyari vd., 2020; Mirzaie vd., 2020; Ahmadi
vd., 2021). Afzal vd. (2013) konsantrasyon-hacim

(C-V) fraktal modeliyle Qolqoleh (İran) orojenik altın
yatağındaki farklı Au mineralizasyonu bölgelerini
tanımlamıştır. C-V fraktal modeli ile tanımlanan
çok yüksek minerali Au zonlarının meta-volkanik
kayaçlarla pozitif korelasyon gösterdiğini, orta derecede
mineralli zonların Qolqoleh yatağındaki serizit şist ile
korele olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde Mirzaie
vd. (2020), Chah Gaz (Orta İran) demir cevherinde
cevher ve gang bazlı zonları fraktal ve faktör analiz
kombinasyonu kullanarak belirlemişlerdir. Uygun
bir işletme için atık malzemeyi cevher bölgelerinden
başarılı bir şekilde ayırmışlardır. Başka bir deyişle,
çevresel ve ekonomik parametreler de dahil olmak
üzere farklı popülasyonların sınıflandırılması
için kullanılan C-V fraktal modellemesi, çeşitli
cevherlerdeki cevherleşme bölgelerini belirlemek için
kullanılabilmektedir (Mirzaie vd., 2020). Zadmehr ve
Shahrokhi (2019), Qolqoleh, Kervian ve Qabaghloujeh
(İran) Au yataklarını konsantrasyon alanı (C-A) ve
konsantrasyon sayısı (C-N) olarak sınıflandırılan
Au, As, Hg ve Bi anomalilerini kullanarak yeniden
keşfetmişlerdir. Araştırmacılar, C-A ve C-N fraktal
modelleme ile modellenmiş anomali sonuçlarının,
oldukça deforme olmuş asidik ve bazik metavolkanik,
ve serizit şistleri içeren kaya birimleriyle çok güçlü bir
korelasyona sahip olduğunu göstermişlerdir. Shuguang
vd. (2015), jeokimyasal anomali tanımında kullanılan
fraktal veya multifraktal yaklaşımları sert ve yumuşak
eşik teknikleri (hard- and soft-threshold techniques)
olarak sınıflandırmışlardır. Sert eşik grubu (hardtreshold group), popülasyon kırılmalarını tanımlamak
ve anormallikleri belirlemek için net eşiklere sahip N-S
ve C-A fraktal modellerini içerir ancak karmaşık veya
bileşik jeolojik ortamlara özgü fraktal davranıştaki
daha ince değişiklikleri tanımlamada başarısızdır
(Zuo vd., 2013). Yumuşak eşik yöntemleri, S-A ve SI
multifraktal tekniklerini içermektedir. Bu filtreleme
yöntemleri, jeokimyasal olarak anormal popülasyonlar
için eşiklerin belirlenmesinde güvenilirliği arttırmakta
ancak jeokimyasal popülasyonların ayrılması için
eşikleri belirleyememektedir (Zuo ve Wang, 2016).
Bu nedenle, S-A ve tekillik haritalama yöntemleri
tarafından üretilen jeokimyasal izler, Hawkes
(1976) konseptinde belirtilen potansiyel seyreltme
etkilerini belirleyebilmek için jeokimyasal değerlerde
ek kalibrasyon gerektirmektedir. Dere sedimanı
jeokimyası çalışmasında, arka plan Au dağılımına
ait sınır değerlerini belirlemek için drenaj ağındaki
sediman seyreltmesi potansiyel bir faktör olarak
dikkate alınmalıdır. Tipik yaklaşım, havza alanı
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ağırlığını kullanmaktır. Bu çalışma, hem ham hem
de havza ağırlıklı BLEG Au ve Ag değerlerinin
yanı sıra <180 μm Au, Ag, Cu, Pb, Zn, As ve Sb
değerlerine dayalı anormal havzaları belirlemek
için kullanılan geleneksel ve fraktal yöntemlerin
sonuçlarını karşılaştırmaktadır. Elde edilen sonuçların
doğrulanması, bölgedeki kayaç numunleri, halihazırda
keşfedilmiş altın yatakları ve maden aramalarından
elde edilen jeokimyasal verilerden yararlanılarak
yapılabilir.
2. Çalışma Alanı ve Veriler
2.1. Bölgesel Jeoloji ve Tektonik Ortam
~2662 km2'lik çalışma alanı, Batı Türkiye'de
Eskişehir bölgesinde yer almaktadır. Bölgede cevher
barındıran üç ana tektono-stratigrafik birim bulunur
(Şekil 1). Bunlar; a) Prekambriyen-Alt Paleozoik
yaşlı, Üst Paleozoik granitoyidler tarafından kesilen
gnays, metagranit, şist, amfibolit ve mermerden
oluşan ayırtlanmamış yüksek dereceli birimler,

b) metakumtaşı, meta-çamurtaşı ve metavolkanik/
volkanik arakatkılı düşük dereceli şistler ve mermerler
içeren Triyas yaşlı Karakaya Karmaşığı (Altıner vd.,
1991; Okay vd., 1996) ve c) Senozoik magmatik
birimlerinin sokulduğu Jura-Kretase yaşlı ofiyolitler
veya yığışımlı meta-kırıntılı kayaçlar (Yılmaz,
2003; Okay ve Satır, 2000). Düşük dereceli şistler ve
mermerler Karakaya Kompleksi'nin parçaları olarak
kabul edilir. (Okay vd., 1996). Karakaya Kompleksi,
fillit ve mermer arakatkılı metamorfik mafik kayaçlar
içerir ve Üst Kretase-Eosen aralığında kuzey-güney
yönlü Alpin sıkışma tektoniğinden şiddetli bir şekilde
etkilenmiştir.
2.2. Çalışma Alanı Jeolojisi ve Cevherleşme
Karakaya Karmaşığı, olası orojenik tipteki
Akbaştepe Au-As-Sb-W yatağının (Söğüt’ün
Güneydoğusu; MTA, 1965, 1970; Yılmaz, 2003)
yanı sıra Sivrihisar'ın KB'sında epitermal Damdamca
ve Topkaya Au-Ag yatakları ile Mayıslar ve

Şekil 1- Çalışma alanının konumu, önemli cevherleşmeler (Okay vd., 1996; Okay ve Satır, 2000; MTA, 2002; Yılmaz, 2003 ve bu çalışma)
ve Eskişehir-Sivrihisar bölgesindeki Karakaya formasyonu, Senozoik volkan-plütonik sahası ve sedimanter örtü kayaçlarının
basitleştirilmiş jeoloji haritası.
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Çizelge 1- Türkiye’nin batısındaki Eskişehir-Sivrihisar bölgesinde yer alan orojenik değerli/baz metal yatakları ve prospeksiyonlarının özellikleri ile rezerv veya kaynak verileri.
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Türkmen yataklarını barındırmaktadır (Çizelge 1).
Akbaştepe Au cevherleşmesinde, düşük dereceli
şist ve mermerlerde doğrultu boyunca 220 m devam
eden ve 2 m genişliğinde, pik tenörü 20 g/t Au olan
kuvars damarları bulunmaktadır (Eurogold, 1996).
Damdamca ve Topkaya Au-Ag-As yatakları 4,07 g/t
Au'da 1,454 Mt birleşik kaynağa ve 4,9 g/t Au'da
1,950 Mt kaynağa sahiptir (Koza Gold, 2013).
Damdamca yatağı, Damdamca graniti ile meta-kırıntılı
kayaçlar arasında sıkışmış bir serpantinit bloğu içinde
bulunurken, Topkaya yatağı mermer ve meta-kırıntılı
kayaçlar içinde bulunmaktadır. Her iki yataklanma da
güneye doğru uzanan bir bindirmenin taban bloğunda
ortaya çıkmıştır (Yılmaz, 2003).
Ekonomiklik sınırı altındaki Mayıslar Cu-PbZn-As-Mo polimetalik yatağı Eosen andezitinde ve
tektonik olarak yerleşmiş Kretase ofiyolitlerinde
bulunmaktadır (Parlak ve Sayılı, 2012). Maden
yatağında turmalince zenginleşmiş altere (silisleşmiş,
serisitleşmiş, killeşmiş) andezitler, kuvars ve kalsit
damarları tarafından kesilmektedir. Parlak ve Sayılı
(2012)’ya göre, alterasyon mineralojisi 270 ve 370 °C
arasındaki sıcaklıklarda oluşan yüksek sıcaklıkta
kuvars ve serizit varlığı ile tanımlanabilir. Cevher
mineralojisi ve turmalin varlığı, derinlerde bir
yerde gömülü bir granitoid intrüzyon olasılığını
düşündürmektedir (Parlak ve Sayılı, 2012).
Türkmen maden yatağının altında Eosen
granodiyorit porfirleri tarafından kesilen Üst Kretase
ofiyolitleri yer almaktadır. Altere serpantinit, bol
miktarda sfalerit, galen ve pirit ile az miktarda
kalkopirit ve arsenopirit içeren ağsal kuvars damarları
içermektedir (Eurogold, 1996; Yılmaz, 2003). FeOksit alterasyonlu silika şapka, sokulum kayaçlarını
üzerlemektedir. Türkmen cevherleşmesi, proksimal
Pb-Zn-Ag-Cu±Au-Mo-W, periferik Au-Zn-Pb-As ve
distal Pb-Zn-Ag-Au skarn yer değiştirmeleri içeren
porfiri intruzif ilişkili skarn sistemleri ile benzerlikler
göstermektedir (Yılmaz, 2003). Ancak, henüz porfiri
intrüzyonları veya serpantinitlerde proksimal veya
distal skarn alterasyonu ve metal içeren ağsal kuvars
damarları/damarcıkları tanımlanmamıştır.
3. Örnekleme ve Kimyasal Analiz
Sivrihisar-Eskişehir bölgesinden toplam 258 adet
BLEG, 612 adet <180 μm dere sedimanı ve 65 adet
kayaç parçası örneği alınmıştır. BLEG örneklemesi,

akarsu sistemi morfolojisine bağlı olarak, 10 km2'de
~1 numune yoğunluğunda gerçekleştirilmiştir ve saha
seçimi daha yüksek dereceli akarsulardan gelecek
sedimanları içermeyecek şekilde tasarlanmıştır
(Şekil 2). BLEG sonuçlarından sonra yüksek dereceli
akarsulardan kilometre kareye 4 örnek düşecek şekilde
<180 μm dere sedimanı örneği alınmıştır. Örnekleme
ve analitik tekniklerin yanı sıra Eurogold tarafından
Howarth'a (1983) göre BLEG ve <180 μm dere
sedimanı için belirlenen hassasiyet Yılmaz vd.
(2019) tarafından ayrıntılı olarak tartışılmıştır.
Bu nedenle okuyucu burada belirtilen makaleye
yönlendirilmektedir. Dijital jeoloji haritası MTA
(2022)’den alınmıştır. Matlab tabanlı bir kod
kullanılarak tekillik haritası yapılmıştır. Excel ve
SPSS de PCA kullanılarak C-A ve N-S hesaplamaları
yapılmıştır. Raster hazırlamak için gerekli
interpolasyon verileri ArcMap 10.5’te üretilmiştir.

Şekil 2- BLEG dere sedimanları, <180μm dere sedimanları ve kaya
parçaları için örnekleme sahaları ile birlikte ana maden
yataklarının ve prospeksiyonlarının konumu.

4. Multifraktal Modelleme Metotları
Jeokimyasal verilerdeki popülasyonları ayırmak
için C-A ve N-S fraksiyonel modelleri kullanılmıştır.
Jeokimyasal popülasyonların ayrılmasında bu tür
zor yöntemler kullanılmasına rağmen, yerleşik ve
bileşik anomalileri tanımada yetersizdirler (Zuo ve
Wang, 2016). Yumuşak eşik tekniklerine gelince,
spektrum alanı (S-A) modeli ve tekillik haritalaması
(SM) uygulamışlardır. Bununla birlikte, jeokimyasal
verilerin istatistiksel olarak işlenmesi sırasında
sağlam anlamlı sonuçlar için SM yöntemi yaygın
olarak kullanılmaktadır. (Zuo vd., 2013). Öte yandan,

MTA Dergisi

yumuşak teknikler filtreleme yöntemleridir ve
incelenen alanda aşırı değerlerle kamufle edilen zayıf
ve karmaşık jeokimyasal imzaları ortaya çıkarırlar
(Parsa vd., 2017b). Yumuşak eşik tekniklerinin önce
jeokimyasal izleri tahmin etme yeteneğini artırmak
için kullanılabileceği ve daha sonra multifraktal
jeokimyasal anomalilerin ayrılması için sert eşik
tekniklerinin
kullanılabileceği
önerilmektedir.
Mineralleşme olaylarıyla ilgili tekillik süreçleri, tanım
gereği, dar bir uzaysal-zamansal aralık içinde oldukça
yüksek metal konsantrasyonlarının birikmesiyle
ilişkilidir (Halsey vd., 1986). Daha spesifik olarak,
güçlü arka plan sapmalarının veya derin gömmenin
etkileri nedeniyle tanınmayan zayıf anomaliler
(Wang vd., 2018) sağlam bir şekilde tanımlanabilir.
Ayrıca Cheng (2007) tekillik kavramının ve tekillik
tekniğinin, cevherleşmeden kaynaklanan anomalileri
betimlemede ve böylece keşfedilmemiş cevher
yataklarının yerlerini tahmin etmede yararlı olduğunu
belirtmiştir. SI (Tekillik indeksi) fraktal yönteminin
teorisi ve konsepti çok sayıda yazar tarafından
tanımlanmıştır (Halsey vd., 1986; Cheng, 2007; Zuo
ve Wang, 2016; Parsa vd., 2017a ve Yılmaz vd.,

2019) ve bu nedenle bu makalede yeniden tekrar
edilmemiştir.
5. Sonuçlar
5.1. BLEG ve <180μm Dere Sedimanı Jeokimyasal
Anomalilerinin Tanımlanması
5.1.1. Tanımlayıcı İstatistikler
Önemli istatistiksel parametreler ile birlikte
<180μm dere sedimanlarındaki BLEG Au ve BLEG
Ag ve Au, Ag, Cu, Pb, Zn, As ve Sb'nin histogramları
ve Q-Q grafikleri Ek'te sunulmaktadır (Ek Çizelge 1
ve Şekiller 1, 2 ve 3).
5.1.2. Konsantrasyon-Alan (C-A) Fraktal İstatistikleri
Eğer çalışma alanı, değişen jeolojinin jeokimyasal
arka plan üzerindeki etkileri dikkate alınmadan tek bir
mineral bölgesi olarak ele alınırsa, zayıf jeokimyasal
anomaliler, arka plan varyansı içinde kamufle olacakları
için Ters Mesafe Ağırlıklandırma (Inverse Distance
Weighting, IDW) aracılığıyla tanınmayacaktır (Arias

Şekil 3- BLEG örneklerinde; a) Au, b) AuxCA, c) Ag ve d) AgxCA’nın Ln-dönüşümü yapılmış CA fraktal modeli.
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vd., 2012). Bir konsantrasyon değerinden daha
yüksek değerlere sahip hücre alanına karşı element
konsantrasyonlarının log-log grafiklerine dayanarak
(Şekil 3) BLEG Au ve AuxCA için C-A grafikleri dört
(4) düz çizgi parçasıyla modellenebilirken, BLEG Ag
ve AgxCA için CA grafikleri beş (5) düz çizgi parçası ile
modellenebilmektedir. Au ve AuxCA için (Şekil 3a, b)
soldaki çizgi segmenti arka planları temsil ederken,
ortadaki iki çizgi segmenti düşük ila orta anomalileri ve
sağ taraftaki çizgi segmentleri güçlü anomalileri temsil
etmektedir (Şekil 3a, b). Ag ve AgxCA (Şekil 3c, d) için
soldaki çizgi segmenti arka planları temsil ederken,
ortadaki üç çizgi segmenti (Şekil 3c, d) düşük-güçlü
arası anomalileri ve sağ taraftaki çizgi segmentleri
çok güçlü anomalileri temsil etmektedir. Şekil 4,
BLEG Au, AuxCA, Ag ve AgxCA arka planının, C-A
fraktal modellemesi tarafından tanımlanan zayıf, orta,
güçlü ve çok güçlü anomalilerin mekansal dağılımını
ve bunların zaten bilinen sedimanlar/olasılıklarla
ilişkisini göstermektedir. Şekil 4'te gösterildiği gibi,

orta düzeyde Au ve AuxCA anomalileri tüm yatakları/
olasılıkları kapsarken (Şekil 4c, d), güçlü ve çok güçlü
Ag ve AgxCA anomalileri (Şekil 4c, d) yatakların/
olasılıkların %85'ini kapsamaktadır.
5.1.3. C-A İstatistik Modeli Kullanan Çok Elemanlı
Jeokimyasal İmzaların Uzamsal Modelleri
Bu çalışmada, zenginleştirilmiş çok elementli
jeokimyasal anomalileri belirlemek için, çok
değişkenli bir analiz aracı olarak sıradan bir PC
kullanılmış, <180μm dere sedimanlarından Au, Ag,
As, Sb, Cu, Pb ve Zn dahil olmak üzere 7 elementin
log-dönüşüm verilerine uygulanmıştır. Akarsu
sistemlerinde farklı sediman türleri ve jeokimyasal
süreçlerle ilgili jeokimyasal ilişkiler PC’de yapılacak
analizlerle elde edilebilmekte; <180μm dere
sedimanlarından elde edilecek Au, Ag, As, Sb, Cu,
Pb ve Zn verileri sediman türünü yorumlamak için
yol gösterici olarak kullanılabilmektedir. Akarsu
sistemlerindeki farklı yatak türleri ve jeokimyasal

Şekil 4- Ln-dönüşümü yapılmış BLEG’in jeokimyasal haritaları; a) Au, b) AuxCA, c) Ag ve d) AgxCA, C-A multifraktal modellemesinden
elde edilmiştir.
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süreçlerle ilgili jeokimyasal ilişkiler, bazıları aranan
yatak türü için yol gösterici olarak yorumlanabilecek
olan PC kullanılarak elde edilebilir. Farklı
maden yatakları ve jeokimyasal süreçlerle ilişkili
Jeokimyasal birliktelikler PC kullanılarak aranan
yatak türü ile ilgili yol gösterici olarak yorumlanabilir.
Çizelge 2'de gösterildiği gibi, önemli özdeğerlere
dayalı olarak üç bileşen çıkarılmıştır (> 0,9). PCA
sonuçları, log-dönüştürülmüş <180μm dere sedimanı
verilerinin, ≥ 0,5 yükleme değerlerine dayalı olarak en
önemli unsurların siyahla vurgulandığı aşağıdaki iki
bileşende sınıflandırıldığını göstermiştir: 1) Au-CuPb-Zn -As ve 2) Ag-Sb. PC1 ve PC2, sırasıyla toplam
değişkenliğin ~%30 ve ~%28'ini oluşturmaktadır.
Altın, Cu, Pb, Zn ve As'ın önemli pozitif PCA1
yüklemeleri bulunmakta ve bu çalışma alanında
orojenik, porfiri ve skarnla ilişkili cevherleşmenin
karışım etkilerini temsil etmektedir. PC2, Ag ve Sb
mineralizasyonunu göstermektedir. BLEG ve BLEG
Au-AgxCA ve BLEGxCA Au-Ag modelleri ile
karşılaştırmak için PCA değerlerine (Şekil 8) C-A
ve N-S fraktal modelleri uygulanmıştır. C-A fraktal
modeli, dört BLEG Au-Ag veya BLEGxCA Au-Ag
popülasyonu göstermiştir (Şekil 5). PC1'in N-S fraktal
modeli, güçlü, orta ve zayıf anomalilerden oluşan 5
farklı jeokimyasal popülasyon ve <180μm verilerinde
Au için arka plan ve düşük arka plan sonucu verirken
(Şekil 5e, f), <180μm dere sedimanı verilerinin PC2'si
3 popülasyonda sınıflandırılmıştır. Alandaki altın
yatakları esas olarak PC1 BLEG verilerinin orta ila
güçlü anormal bölgeleriyle sınırlıdır, oysa Akbaştepe
yatağı BLEGxCA verilerinin PC1'inin arka plan
bölgesinde yer almakta ve diğer yataklar çoğunlukla
orta derecede anormal bölgelerde gözlenmektedir
(Şekil 5b, d). PCA yönteminin etkinliği, beş maden

yatağı/aramaları kullanılarak değerlendirilir. Çalışma
alanındaki bu yatakların/aramaların dördü, pozitif AuCu-Pb-Zn-As yükleri ≥ 0,5 (%80 verimlilik) ile PC1'in
orta ila güçlü anormal bölgelerinin üzerine düşerken,
PC2 %40 verimliliğe sahiptir (Şekil 5e-h). Jeolojik
indeks açısından, her iki ana bileşen de bölgedeki Au
cevherleşmesini temsil etmekte ve bu bileşenlerin
anormal içerikleri, Au yataklarına ev sahipliği yapan
metamorfik (Akbaştepe) ve ofiyolitik kaya (Mayıslar,
Türkmen) türleriyle örtüşmektedir.
5.1.4. BLEG ve <180μm Dere Sedimanı Verilerinde
C-A ve N-S İstatistik Modeli Kullanan Tek
Elementli Jeokimyasal İzlerin Mekansal
Modelleri.
Jeokimyasal karakteristikleri göstermek için,
BLEG ve <180μm dere sediman örneklerinin
jeokimyasal sonuçlarına tekillik haritalaması
uygulanmıştır. Çalışma alanında tekillik indekslerini
belirlemek için boyutları minimum ri = 500 m ve
500 m aralıkla beş açıklık kullanılmış ve sediman
gelen her bir havzaya özgü tekillik indeksi (α
değerleri) kullanılmıştır (Yılmaz vd., 2019). Altın ve
AuxCA α değerleri sırasıyla 1,13 ile 2,66 ve 1,17 ile
3,26 arasında değişirken, Ag ve AgxCA için sırasıyla
1,17 ile 3,27 ve 0,95 ile 3,62 arasında değişmiştir.
Tekillik indekslerinin C-A fraktal modeli (Şekil 6)
BLEG Au verileri için dört farklı Au jeokimyasal
popülasyonu göstermiştir (Şekil 6a). Benzer şekilde,
C-A fraktal modeli, AuxCA, Ag ve AgxCA için
güçlüden orta ve zayıf anomalilere kadar değişen 5
jeokimyasal grup ve ayrıca arka plan ve düşük arka
planlar olarak tanımlamıştır (Şekil 6b, c, d). Şekil
6e, f, g, h ayrıca tanımlanan jeokimyasal grupların

Çizelge 2- Ln-logaritmik olarak dönüştürülmüş veriler üzerinde döndürülmüş bileşen matriks PCA. Koyu rakamlarla yazılan bölümler, önemli
jeokimyasal göstergeleri sergilemektedir.
Element

PC1

PC2

PC3

Au
Ag
Cu
Pb
Zn
As
Sb
Eigendeğeri
Var.%
Var.% küm.

0,501
–0.11
0,683
0,522
0,810
0,603
0,290
2,206
29,725
29,725

–0.398
0,752
0,039
–0.654
0,242
0,259
0,813
1,338
27,711
57,435

0,448
0,228
0,381
–0.24
0,094
–0.651
–0.023
0,901
12,705
70,141
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Şekil 5- a), b) BLEG örneklerinde Au, c), d) AuxCA’nın fraktal modelleri ve sınırlandırılmış jeokimyasal anomali popülasyon haritaları ile
PC1, e), f) <180μm dere sedimanı örneklerinde yüklü Au+Cu+Pb+Zn+As ve g), h) Ag+Sb için fraktal modeller ve tanımlanmış
jeokimyasal anomali popülasyon haritaları ile PC1 ve PCA2.
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Şekil 6- a) Au, b) AuxCA, c) Ag ve d) AgxCA’nın tekillik indekslerine uygulanan CA fraktal modeli ve e) Au, f) AuxCA, g) Ag ve h) BLEG
numunelerindeki AgxCA.
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alansal dağılımını göstermektedir. Çalışma alanındaki
bilinen altın cevherleşmeleri, güçlü ve orta Au ve
AuxCA BLEG anomali zonları ile sınırlıdır (Şekil
6e, f). Çalışma alanının batı kesiminde (Akbaştepe/
Söğüt) mineralizasyon ve karbonat-mika alterasyonlu
metamorfik kayaçlar, orta kesimde (Türkmen)
arjillik-klorit-talk alterasyonlu ofiyolitler ve doğu
kesimde (Topkaya, Damdamca, Okçu, Kızılören)
arjillik alterasyonlu yüksek basınçlı metamorfik
kayaçlar ile tekillik anomali paternleri büyük oranda
örtüşmektedir.
5.1.5. <180μm Dere Sedimanı Jeokimyasal
Anomalilerinin Tanımlanması
<180 μm dere sedimanı örnekleri Au, Cu, Pb, Zn
As ve Sb açısından analiz edilmiştir. Bu elementlerin
tanımlayıcı istatistikleri, elementlerin pozitif çarpık
dağılıma sahip olduklarını (Ek Çizelge 1) ve bu nedenle
muhtemelen birden fazla popülasyon içerdiklerini
göstermektedir. Bu nedenle, mineralizasyonla ilgili
bu elementlerin jeokimyasal popülasyonlarını
betimlemek için multifraktal analiz uygulanmıştır.
BLEG verilerine uygulanan prosedüre benzer pencere
ve aralık boyutu ile <180 μm dere sedimanlarının
jeokimyasal analizleri başlangıçta tekillik multifraktal
tekniğine tabi tutulmuştur. SI α değerlerinin alansal
dağılımını modelleyebilmek adına, hususi beslenme
havzaları ile doğrudan ilişkili olmadığı için herbir
örneğe kare pencere tabanlı tekillik haritalama tekniği
uygulanmıştır. Bu nedenle, <180μm verileri için
N-S fraktal modeli kullanılmıştır. N-S fraktal modeli
kullanılarak Au, As, Sb'nin dört farklı jeokimyasal
iz sınıfı elde edilirken (Şekil 7a, f, g), dere sedimanı
verilerinde Ag, Cu, Pb ve Zn'nin jeokimyasal izleri
için 5 farklı jeokimyasal popülasyon elde edilmiştir
(Şekil 7b, c, d, e). <180μm dere sedimanı α-Au,
α-Cu, α-Ag, α-Pb, α-Zn, α-As ve α-Sb'nın coğrafi
dağılım haritaları düşük tekillik değerlerine sahip
anomalileri göstermektedir (Şekil 8). Akbaştepe,
Mayıslar, Türkmen, Okçu ve Kızılcaören yatakları
α-Au, α-Ag, α-Zn tekillik değerlerinin düşük olduğu
alanlara düşerken, Türkmen baz metal yatağı yüksek
α-Au, α-Cu, α-Ag, α-Pb, α-Zn, α-As ve α-Sb tekillik
değerleri ile temsil edilmektedir. α ile belirtilen alanlar
ve bilinen Au yataklarının lokalitesi arasındaki coğrafi
korelasyonu nicel olarak ölçmek için, Au, Ag, Cu, Pb,

Zn, As ve Sb'nin tekillik haritaları (Şekil 8a-g) ve α
değerleri, N-S fraktal modeli uygulanarak yeniden
kategorize edilmiştir. Bilinen altın yatakları, Au, Cu,
Pb, Zn, As ve Sb anomalilerinin küçük farklı coğrafik
dağılımına rağmen, Au, Ag, Cu, Pb, Zn, As ve Sb'nin
düşük α (çoğunlukla <2,2) değerleri ile hemen hemen
ilişkilidir (Şekil 8). Ayrıca bilinen cevher yataklarının
100% (5), 100% (5), 60% (3), 80% (4), 100% (5),
100% (5), 60% (3) sırasıyla Au, Ag, Cu, Pb, Zn, As
ve Sb'nın orta ila güçlü anomalileri ile örtüşmektedir
(Şekil 9). Bu durum Au, Ag, Pb, Zn ve As'in, tekillik
haritalama tekniği ile değerli/temel metal yataklarını
tanımlayabileceğinden, çalışma alanındaki yol
gösterici elementler olduğunu göstermektedir.
5.1.6. Tanımlanan Anomalilerin Doğrulanması
Şekil 9 çalışma alanının bilinen altın aramaları
ve yatakları ile ilgili olarak tanımlanmış BLEG ve
<180μm dere sedimanı jeokimyasal anomalilerinin
etkinlik değerlendirmesini göstermektedir. Şekil 3-8'e
göre, bilinen altın ve baz metal yataklarının >%85'i,
tekillik indeksi, C-A fraktal analizi ve PCA'ya göre
Au, AuxCA, Ag ve AgxCA içinde yer almaktadır.
Ancak bu değerler -80 dere sediman verisi için oldukça
değişkendir. Bilinen yatakların %100'ü, <180μm dere
sedimanı içerisinde Zn, As ve Sb'a dayalı tekillik ve
N-S fraktal modelleme ile log-dönüşümü yapılmış
verilere dayalı olarak hazırlanan anomali bölgeleri
içinde yer almaktadır (Şekil 9). Ayrıca, N-S fraktal
modelleme ile <180μm Ag ve Cu'nun tekillik indeksi
ve log-dönüşümü yapılmış verileri ve yatakların/
prospeksiyonların %100'ünü kapsayan orta ila güçlü
anomaliler elde edilmiştir. Kayaç örneği sonuçları
yorumlandığında, <180μm dere sedimanından
yapılacak doğru bir örneklemenin orojenik Au-AsSb-W (Akbaştepe), Cu-Pb-Zn-As-Mo (Mayıslar),
Cu-Pb-Zn-Ag-As-Sb-Au (Türkmen) ve Au-Ag
(Sivrihisar’ın batısı) yataklarının tespit edilmesinde
BLEG yönteminin gücünü doğrulamaktadır. BLEG
Au'nun anomali bölgeleri (güçlü-orta anomali),
bu alanların ek keşif çalışmalarını hak ettiğini
göstermektedir. BLEG ve <180μm dere sedimanı
jeokimyasal Au ve Ag ile baz metaller illit-serizitsilika içeren kayaçlarla çevrelenmiştir ve bu nedenle
halihazırda keşfedilen yataklara ek olarak ek araştırma
gerektiren öncelikli hedeflerdir ( Şekil 3-8).
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Şekil 7- <180μm dere sedimanı örneklerinde; a) Au, b) Ag, c) Cu, d) Pb, e) Zn, f) As ve g) Sb’nin tekillik indekslerine
uygulanan N-S fraktal modeli.
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Şekil 8- Dere sedimanının α-değerlerini gösteren raster haritası; a) Au, b) Ag, c) Cu, d) Pb, e) Zn, f) As ve g) Sb konsantrasyonları pencere
tabanlı yöntem kullanılarak tahmin edilmiştir.
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Şekil 9- Jeokimyasal anomali sınıflandırması ile havzada bilinen maden yataklarının veya anormal kaya jeokimyasının varlığı/yokluğu
arasındaki uyuşma. 7/7: Dere sedimanı tarafından tespit edilen etüt/Au yatağı sayısı, bilinen altın prospeksiyonları ve yatakları ile
ilgili olarak dere sedimanı verilerinin jeokimyasal anomalilerinin %100: etkinlik yüzdesi.

6. Sonuçlar
Dere sedimanlarının jeokimyasal anomali gücü,
yaygın hareketli ortalama enterpolasyon teknikleri
ile birleşen (Yuan vd., 2015; Yousefi, 2017a, b)
örnekleme ve analitik hataların neden olduğu hatalara
ek olarak (Parsa vd., 2016), element bolluklarının
seyrelmesi nedeniyle mansap yönünde tipik olarak
azalır (Parsa vd., 2017a, b; Yılmaz vd., 2019). Bununla
birlikte, multifraktal interpolasyon yöntemleri
(örneğin, MIDW ve multifraktal Kriging), yerel
tekillikleri ve veriler arasındaki uzamsal korelasyonu
aynı anda ölçmek için tekillik ve hareketli ortalama
interpolasyonunu kullanabilir, böylece hareketli
bir ortalama interpolasyon yöntemi uygulamanın
yumuşatma etkisinin üstesinden gelebilir (Cheng
vd., 1999). Bu yöntemler, jeokimyasal anomalileri
ve jeokimyasal arka plan değerlerinden ayrılmayı
artırarak jeokimyasal popülasyonların ayrımını
basitleştirir (Cheng vd., 2000; Yuan vd., 2015).
Sert eşik teknikleri, özellikle yoğun şekilde altere
olmuş lateritik örtülerde (Shuguang vd., 2015) zayıf
anomalileri (örneğin, geleneksel istatistiksel teknikler
ve C-A fraktal modelleme) her zaman tanımlayamaz.
Bununla birlikte, tekillik haritalaması (Cheng vd.,
1999; Cheng, 2007) gibi, pencere tabanlı kontrast

filtreleme yöntemleri, yumuşak eşik teknikleri
olarak uygulandığında, oldukça sık, çok sayıda zayıf
jeokimyasal anomali keşfine rastlanmıştır (Zuo vd.,
2015; Yuan vd., 2015; Yousefi, 2017a, b). Bu çalışmada
da olduğu gibi, yerel tekillik indeksleri (α değerleri)
multifraktal hareketli ortalama interpolasyonuna
entegre
edildiğinde,
MIDW-interpolasyonlu
jeokimyasal veriler, zayıf anomalilerin tanınmasına
izin veren gelişmiş jeokimyasal modelleri temsil eder.
BLEG Au ve Ag anomalileri, örnekleme ve analitik
tekniklerin sonuçlarının güvenilirliğini gösteren, <180
μm'den küçük dere sedimanı anomalileri ile yüksek
oranda ilişkilidir. Bunlara ek olarak, BLEG'in tanınan
bölgelerinde mineralizasyonların keşfi gibi yüksek
dereceli kaya analizleri ve <180μm dere sedimanı
anomalileri, BLEG ve <180μm dere sedimanı anomali
zonlarının tespit edilmemiş mineralizasyon olmadan
daha fazla araştırmayı hak ettiğini göstermiştir. SI,
C-A, N-S ve PCA multifraktal tekniklerinden elde
edilen BLEG Au ve Ag jeokimyasal izleri, BLEG
jeokimyasal izleri altın mineralizasyonu ile ilişkisi
nedeniyle çalışma alanındaki altın cevherleşmesini
göstermektedir (Şekil 3-9). Ayrıca <180μm dere
sedimanı tekillik indeksi Au ve Ag jeokimyasal
anomalileri, arjillik ve silisik alterasyonların olduğu
alanlarda altın cevherleşmesi ile güçlü bir coğrafi
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korelasyona sahiptir. Ayrıca, <180μm dere sediman
örneklerinde Cu-Pb-Zn-As elementlerinin, Pb-ZnAs-Sb ve C-A fraktal değerlerinin tekillik indeksine
dayalı jeokimyasal izleri altın cevherleşmesi ile
güçlü bir ilişki göstermektedir (Şekil 9). <180μm
dere sedimanı içinde PCA1 yükleri ≥0,5 (Au-CuPb-Zn-As) bile bilinen cevher yatakları ile %80
verimlilik seviyesinde güçlü bir ilişki gösterir. Ham
BLEG verilerinin geleneksel istatistiksel analizinden
türetilen Au ve Ag jeokimyasal anomalileri, sırasıyla
orta ila zayıf anomalilerin altında yatan %57 ve
%15 ile bilinen sedimanlarla ilişkilere sahiptir (Ek
Şekil 3 ve Şekil 9). Ancak, Log-dönüşümü yapılmış
BLEG Au ve Ag izleri bilinen cevher yatakları ile
sırasıyla %100 ve 30 verimlilik düzeyinde ilişki
göstermektedir. Medyan +2σ, 3σ ve 4σ'dan türetilen
Log-dönüşümü yapılmış Au anomalilerinin IDW
interpolasyonunun tüm yatakları/propeksiyonları
tespit ettiği gösterilmiştir. Bununla birlikte,
multifraktal analiz ile ayrıca orta ve güçlü hatta zayıf
BLEG Au ve Ag anomalileri de üretilebilir, bu da
önemli yeni Au yataklarını gösterebilir (Ek Şekil 3c,
d ve Şekil 4-6). Bu, multifraktal analizin, geleneksel
istatistiksel analizin gözden kaçırdığı cevherleşme
ile ilgili jeokimyasal anomalileri belirlemede güvenli
ve çok verimli olduğunu göstermektedir. C-A ve
N-S fraktal/multifraktal modellerle birleştirilmiş
SI'dan türetilen jeokimyasal anomalilere daha fazla
prospeksiyon ve yapısal haritalama eşlik etmelidir.
Bu, muhtemelen düşük α değerleri <2 ile gösterilen
yeni mineralizasyon alanlarının tanımlanmasına yol
açacaktır.
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Ek Materyaller
1. Tanımlayıcı istatistikler
BLEG dere sedimanlarında ham Au ve Ag
konsantrasyonlarının çarpıklığı ve basıklığı 8,9 ve
10,3 ve 102 ve 122 iken, bunlar AuxCA ve AgxCA
için sırasıyla 4,9 ve 7.4 ve 28,4 ve 58,8'dir (Şekil 1).
BLEG'deki Ln Au ve Ln Ag konsantrasyonlarının
çarpıklığı ve basıklığı sırasıyla 0,3 ve -0,6 ve 1,8 ve
-0.6'dır; bu, BLEG Au'nun hafif negatif çarpıklık ve
düşük basıklığa sahip olduğunu, buna karşın BLEG
Ag'nin negatif çarpıklık ve düşük basıklığa sahip
olduğunu göstermektedir. Yine, Ln ile dönüştürülmüş
Au ve Ag verileri, normal bir dağılımı (Çizelge 1'de
gösterildiği gibi) ve histogramları ve Şekil 1'deki Q-Q
grafiklerini tam olarak takip etmemektedir. Ek olarak,
logaritmik Ag konsantrasyonlarının histogramı,
BLEG için çok modlu bir modele sahiptir (Şekil
1h). Bu istatistiksel özellikler, Eskişehir-Sivrihisar
bölgesinin çoklu jeokimyasal çerçeveye sahip
olduğunu ve çoklu jeolojik süreçlerden geçtiğini,
dolayısıyla Eosen döneminde karmaşık bir Ag cevher
oluşumu gösterdiğini düşündürebilir. <180μm dere
sedimanı verilerindeki ham Au, Ag, Cu, Pb, Zn, As ve
Sb konsantrasyonlarının çarpıklığı sırasıyla 6,9; 5,6;
4,8; 11,1; 7,2, 7,5 ve 2,7'dir (Çizelge 1 ve Şekil 1a).
Bu durum verilerin aşırı basıklık gösterdiğini ve (Au:
66,8; Ag: 43,7; Cu: 31,7; Pb: 148,1; Zn: 61; As: 84,7
ve Sb: 9,1) pozitif artık değerleri içerecek şekilde
çarpık olduğunu ve verilerin normal bir dağılım
(Çizelge 1'de gösterildiği gibi ve Şekil 2a-g'deki
histogramlar) izlemediğini gösterir. Ln Cu, Pb ve Zn
histogramları orta derecede normal ve leptokurtik
dağılımlar (Şekil 2h, q) gösterirken, Ln Cu ve As
negatif çarpıklık göstermektedir. Bununla birlikte,
Ln dönüşümü yapılmış Au, Ag, As ve Sb verileri
normal bir dağılımı tam olarak izlememektedir (Şekil
2'de gösterildiği gibi). Ek olarak, Ln Au, Ag, Cu, Pb,
Zn, As ve Sb konsantrasyonlarının histogramları,
<180μm dere sedimanı için zayıf ila güçlü multimodal
modellere sahiptir (Şekil 2). BLEG verilerindeki
gibi bu istatistiksel özellikler, Eskişehir-Sivrihisar

bölgesinin çoklu jeokimyasal yapıya sahip olduğunu
ve çoklu jeolojik süreçlere, dolayısıyla Eosen
döneminde karmaşık cevher oluşumlarına maruz
kaldığını göstermektedir. İz element jeokimyasal
verileri için tipik olduğu gibi, veri dağılımı genel
olarak sağa doğru bir eğilimle çarpıktır, ancak element
dağılımına etki eden litoloji kontrolü gibi faktörlerin
karmaşık etkileşimi nedeniyle Ln-normalliğinden
önemli sapmalar vardır (Reimann ve Filzmoser,
2000; Ren vd., 2015). Medyan + 2S.D (Çizelge
1) kullanılarak geleneksel istatistiki yöntemlerle
oluşturulan arka plan üzerindeki BLEG Au- ve Aganomali alanların boyutu, ArcGIS 10,5 versiyonu
ile IDW enterpolasyonu kullanılarak hesaplanmıştır.
3580 km2 BLEG örnekleme alanından elde edilen ham
Au ve Ag verileri için arka plan üzerindeki maksimum
anomali alanları 266 km2 ve 31 km2 iken, bunlar Ln
Au için 2895 km2 ve Ln Ag için 683 km2'dir. Ham
Au ve Ag anomali alanlarının BLEG örneklemeye
oranı sırasıyla 1/15 ve 1/115'tir, oysa bunlar LnAu
için 1/1,25 ve LnAg için 1/1,4'tür. Bununla birlikte,
bu oranlar, medyan + 3SD'de sırasıyla LnAu
ve LnAg için BLEG örneklenmiş alanın 1/5 ve
1/3,7'sine düşürülebilmektedir (Şekil 3c, d'de kırmızı
vurgulanan alanlar). Ham Au ve ham Ag’e anomalileri
tarafından tespit edilen yatak/prospeksiyon sayısı
sırasıyla 7 üzerinden 3 (%45) ve 1 (%15) iken, zayıf
ila güçlü LnAu ve LnAg anomalileri tarafından tespit
edilen yatakların/olasılıkların yüzdesi 100 ve 85'tir.
Cevherleşmelerin çoğunluğu güçlü LnAu anomalileri
tarafından gösterilmektedir.
Değinilen Belgeler
Reimann, C., Filzmoser, P. 2000. Normal and lognormal
data distribution in geochemistry: Death of a
myth. Consequences for the statistical treatment
of geochemical and environmental data.
Environmental Geology 39, 1001–1014.
Ren, L., Cohen, D. R., Rutherford, N. F., Zissimos, A.
M., Morisseau, E. G. 2015. Reflections of the
geological characteristics of Cyprus in soil rare
earth element patterns. Applied Geochemistry 56,
80–93.

MTA Dergisi
Çizelge 1- BLEG Au-Ag ve <180μm dere sedimanı Au, Ag, Cu, Pb, Zn, As ve Sb elementleri için verilen özet istatistik.
BLEG
Au (ppb)

AuxCA

Ag (ppb)

AgxCA

Aritmetik ortalama

1,4

15,2

12,72

122,1

Std. Sapma

2,9

29,2

44,64

382,5

Yamukluk

8,9

4,9

10,28

7,4

Basıklık

101,9

28,4

121,81

58,8

En düşük veya DL

0,0

0,3

0,01

0,1

Maksimum

38,1

252,8

595,51

3763,6

N

258

258

258

258

<180μm # dere sedimanı
Au (ppb)

Ag (ppm)

Cu (ppm)

Pb (ppm)

Zn (ppm)

As (ppm)

Sb (ppm)

Aritmetik ortalama

15,2

1,2

49,7

95,2

92,5

41,2

5,4

Std. Sapma

42,9

3,5

51,6

386,1

202,3

70,3

8,7

Yamukluk

6,9

5,6

4,8

11,1

7,2

7,5

2,7

Basıklık

66,8

43,7

31,7

148,1

61,0

84,7

9,1

Minimum veya DL

0,3

0,0

3,0

1,0

5,0

1,0

1,0

Maksimum

587,0

40,1

539,2

6292,5

2441,2

1056,6

61,7

N

612

612

612

612

612

612

612

BLG: Kütlesel çözündürülebilir altın, CA: konsantrasyon çarpı alan (km2), N: örnek sayısı, DL: deteksiyon limiti
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Şekil 1- Eskişehir-Sivrihisar bölgesindeki BLEG dere sediman örneklerinden Au-Ag istatistik çizelgeleri; a) ham Au, b) Ln Au, c) QQ Au, d)
ham AuxCA, e) Ln AuxCA, f) QQ Ln Au, g) ham Ag, h) Ln Ag, i) QQ Ag, j) Ham AgxCA, k) Ln AgxCA, l) Std.Sap: standart sapma.
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Şekil 2- Eskişehir-Sivrihisar bölgesindeki <180μm dere sediman örneklerinden Au, Ag, Cu, Pb, Zn, As ve Sb istatistik tabloları; a) ham Au,
b) Ln Au, c) Q-Q Au, d) ham Ag, e) Ln Ag, f) Q-Q Ln Ag, g) ham Cu, h) Ln Cu, i) Q-Q Cu, j) ham Pb, k) Ln Pb, l) Q-Q Ln Pb, m)
ham Zn, n) Ln Zn, o) Q-Q Ln Zn, p) ham As, q) Ln As, r) Q-Q Ln As, t) ham Sb, s) Ln Sb, u) Q-Q Ln Sb. Std.Sap: standart sapma.
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Şekil 2- Devamı.
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Şekil 3- Eskişehir-Sivrihisar sahasında medyan+2Std.Sap, 3Std.Sap ve 4Std.Sap ‘dan türetilen ham; a) Au ve b) Ag, c) Ln-dönüşümlü Au ve
d) Ln- dönüşümlü Ag-anomalilerinin alansal dağılımı. Medyan+1 Std. Sap. (standart sapma) arkaplanı ifade eder.

