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ÖZ ; Deveci (Hekimhan-Malatya) siderit örneklerine ait jeokimyasal verilerin matematiksel yorumu bu ça-
lışmada sunulmaya çalışılmıştır,

Elementlerin yüzde -dağılım ilişkileri, siderit ve feil mineralleri arasındaki ardıgıklı çökelmeyi, eser' ele-
ment cinsinden, •dağılım, ilişkileri îsef çökelime eşlik eden bazik volkanizmanın varlığını ortaya koyabilmelt-
tedir.

Çalışmada jeoistatiatik değerlendirmemin, jeneze yaklaşımda bir yöntem olarak kullanılabileceği sonucu-
na Deveci siderit yataklanması öıneği ile varılmaya çalışılmıştır.

ABSTRACT : Matheıııatîc interpretation ol ili© geociîeîiıîcal «lata concerning* siderite samples from Deveci.
(HeMîMİıan-Halatya) has been tried to he explained! in this paper.

Fâroent-distributioa relation If elements slow the alternating: precipitation of siderite ami clay minerals,
while the distribution relations in terms of trace element showing the presence of basic volcanism co
-existence with precipitation.

In the study, it las been tried to achieve the result that geostatistical evaluation could be usai as
a method to approach genesis, considering1 the Deveci siderite bedding,

GİRİŞ

Bilinen, maden zuhurlarının gün geçtikçe tüken-
mekte oluğu ve hammadde< açığının giderek artması,
mostra madenciliğinden bilimsel .madenciliğe geçişin
en önemli 'etkenlerinden birisi olmuştur. Yeni maden
yataklarının bulunmasının zoru.nlulu.gii.,, maden jeoloji-
si karakteristiklerinin, fonksiyonu olan "Maden Yatak-
ları Jenezi" disiplininin önemini her geçen gün artır-
maktadır, 191. yüzyılda jeofilozofik bir anlamın ötesi-
ne geçemeyen jenez sözcüğü, 20.. yüzyılda: tamamen
ekonomik: Mr kavram şekline dönüşmüştür. Bilinen: ma.
den yataklarının 'bilimsel jenez tartışmaları sonucu
elde edilen veriler,, bilinmeyen maden yataklarının aran-
masında değerlendirilerek, jenez kavramı maden eko-
nomisi anlamı içine, katılmıştır.

Jenez yaklaşımlarında birçok yöntemin denenmek-
te olduğu ve bu yöntemler arası koordinasyon, ilede
'bir' yatağın, bulunmasından, hanı maddenin işlenirlik
agamasının sonucuna değin olan gelişimdeki, ekonomik-

lik kavramı boyutlanabilmektedir. Son ,25 30,1dan beri
maden yatakları jenez değerlendirmelerinde, incelene-
cek olan. maden yatağı ile ilişkin örneklerde yapılan
jeokimyasal analizlerin jeoistatlstîk değerlendirmeleri
sonucu ortaya çıkan yorum, diğer jeneze- yaklaşım
yöntemleri île birlikte bir bütün olarak ele alınmak-
tadır.

Buna karşın, çeşitli çalışmalarda gözlenen, analiz-
lerin salt sayısal olarak verildiği, ancak herhangi bir
yorumlamaya gidebilecek matematiksel çalışma ile bü-
tünleşmediğidir. Sayfalar dolusu kimya analizlerinin
sayısal, sunumu; ancak, anlamlarının aragtınlmanınş
olması, istatistik yöntemlerin zor yöntemler olmadık-
ları,, gelişen teknolojiye: özdeş programlamıa tekniğiy-
le zaman almadıkları ve fasla özveri gerektirmediği
düşünüldüğünde, milyonlarca lira, harcanarak yapılmış
bu kimyasal analizlerin değerlendirmelerinin sonuçlan-
dırılmadan yarım bırakılmış olmaları bir eksikliktir,

Bu çalışmada, Deveci .siderit oluşumuna ait D-4*
ve D-6** sondajlarından derlenmiş olan. 98' adet sideıit
örneğine özgü 1882 veri ve farklı demir içeriğine sa-

*' ;B-4 Sondaj koordinatları; X:'306 902 Y ; 411 306 Z : 1604 79
** D-6 Sonda] koordinatları; X; 307069 Y : 411 781 Z ::162S0f

JEOLOJİ MOHENDİSIıtoî/EKtM 1985                  3



hip 5 adet siderit örneğinde- 42 adet noktada yapılat
okuma ile- elde: edilen 294. veriden oluşan, toplam .2156
analiz sonu.cu, jeoistatîstik yöntemler yardımı ile de-
ğerlendirilerek,, jenez ile ilgili yaklaşımlara varılma-
ya çalışılmış ve tartışılmıştır.

İstatistik yöntemler olarak univarial analizlerden;
Aritmetik ortalama değer ve standart sapma, multi-
varîal analizlerden; Korelasyon ve regresyon analizle-
rinin bazı alt tipleri denenmiş, gerek her bir sondaja
ait. jeokimyasal veriler 'kendi içlerimle ayrı ayım, ge-
rekse her iki sondaja ait veriler birbirleriyle, yukara-
daki yöntemlerle karşılaştırılm'iştır.

'Verilerin istatistik değerlendirilmesinde Berlin
Teknik. Üniversitesi ICI* 1900 hesap merkezinden ya-
rarlanılmıştır»

ANAIJtZ VERtLESBt

D!-4 ve: D-6 sondajlarına özgü. 98 adet siderit. ör-
neğinde; fiziksel, yöntemlerden, yararlanılarak Fe» Mn,
Kf Al, Si, Ca, Mg elementleri RFA (Röntgen Muoren-
zens Analizleri) yardımı ile, Ti, Cr, O6, Ni, Cu, Pb,
Zn, V. Zr,. Sr,; Mo elementleri. ESA (Eîmissionsspektral

Şekil I : Deveci sideritleıine 5zgtt eftementleıili dağı-
lım talanları. Aritmetilc ortaJancm d^ëerler
nokta ile gösterilmiştir.

Figure 1 : Mstıifoııtfai, fields of elements of Deveci,
siderites. Afiflımettc ıw.€an values shown foj
dots.

Analizleri) yardımı ile analiz edilmişlerdir., CD2 ta-
yinleri; kalsinasyon analizlerinden yararlanılarak
105°C da. kurutulmuş örneklerin 700"° G a kadar ısı-
tılması ve ağırlık farkı yardımı ile CO2 içeriğinin he-
saplanması yöntemi ile yapılmıştır. Ayrıca çeşitli de-
mir içeriğine sahip 5 siderit örneğinde Mikrofonda
yardımı ile 42 nokta analiz edilmiş ve Fe, Mn, Ca,
Mg,, K, Al, Si element, içerikleri saptanmıştır (Analiz
verileri İçin bknz. Ünlü,, 1983).

Siderit örnekleri, 275 m,, kalınlığında cevher ke-
sen sondaj karotlarından derlenmiştir.

98 örneğe özgü. kimyasal analizlerde, bazı element-
lerde: geniş bir yüzde dağılım, .alanı saptanmıştır (Tab-
lo 1). Elementlerin. % sapmaları ve ortalama değerle-
ri. Şekil r d e ayrıca şematik olarak, gösterilmiştir.

ORTALAMA VEÙER YE STANDABT SAPMA
YÖNTEMİ

Aritmetik ortalama değerin hesaplanması için aşa-
ğıdaki formülden yararlanılır:
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Tablo %

Table % :

i Bu.4 sondajı (51 örnek) ve D-8 sondajı (47
örnek) sîieriflerâıin. esas-ve eser etemenfl©-
rintn aıünuefâfc ortalama değer v© ortalama
değerden sapmaları (standtot sapma),,,

Aıiteetio mean values and deviation tram
mean values (standard deviation) of major-
and' trao© elements of siderites from bore-
holes D-4 (51 samples) and, B-ß (47 samp-
les),.

xi = analiz değeri
n = numune sayısı
x = aritmetik ortalama- değeri'dir.
Standart, sapmanuı hesaplanması için de- aşağıdaki

formülden yararlanılır (Marsal, 1979):

s = standart sapma'dır.
Tablo 2'de, B-4 sondajına ait 51 örnekteki ve D-6

sondajına ait 47 örnekteki element dağılımlarının or-
talama, değerleri, ve standart sapmaları görülmektedir.
Elementlerin ortalama değeri 2 sondaj için karşılaş-
tırıldığında, birçok, benzer değer elde edildiği görülür.,
Fark çoğukez %Z ten küçük olup, bazan % 5'e yük-
selmektedir. Benzer igerikteki standart sapma ve da-
ğılma, alanları,, daha doğrusu analiz değerlerindeki
ortalama değer farklılıkları birbirine ya.km.dir,.

Eğer aynı açıklık içerisinde (eşit sondaj derinlik-
' terinde) eşit örnek sayısında B-4 ve D-6 sondajları
kargüaştırılırsa (Tablo- 3), analiz çifderindeki ben-

Tbblo S : D-4 ve. D-6' sondajlarında aynı aralıklarla
alınan 42 adet i n i m e çiftine ëzgi arilme-
tüc ortalama değer ve standart sapmaların
.karşılaştonlıması, D-4 sondajı 161,05 m» dem
(iSrnefc S)—SMfiO m\ ye (örnek 50) =
2U.U an., Ö-6 sondajı S47.70 m. den örnek
52) — 477,85 m. y© (örnek 04) = 22 ,̂65 m.

Table 'B : Correlation of arithmetic mean value and
standart deviation of 42 correlative samples
with equal intervals from boreholes D-4 ani
D-6. Borehole D-4 from 181.05 in, (sample
8) to 802,20 nx (Sample 50) = 231.15 in.
Borehole D-6 from 247,70 m. (sample 52)
to 477,35 m, (sample 94) = 239,05 m.

Tablo 4 : 5 aiefc tdderit ërnef iııde MÜkrosonda yardunı
51e «42 noktada yapılan olcumaia eîde edilen
esas elementlere özgü aritmetik ortalama
değer ve standart sapmalar.

Talıle 4 : Arithmetic mean value and standard devia-
tion of major elements of 5 siderite samples
obtained by reading1 at 42 points by mic-̂
roprohe.
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zerlUder daha da artmaktadır. Burada 231..m.., ve 229
m. Mk karot uzunluklarından yararlanılarak D-4 ve
D-6 sondajlarından alınan êZ örnek, çiftind& karşılaş-
tırma yapılmıştır,

Aralarında yaklaşık 475 m... bulunan iki sondaja
ait örneklerdeki, elementlerin analiz verilerinin ortala-
ma değerlerindeki ve standart sapmalaxindaki bu bü-
yük benzerlik, bir kokensel bütünlüğü gösterir» Bora-
daki durum aynı cevlıer kütlesinin .2 ayrı. yerde yü-
zeylendiğini göstermektedir.

Mikrosonda analizlerine özgü aritmetik, ortalama
değerler ve standart »sapmalar Tablo- 4*te görülmek-
tedir. Buradaki element yüzdeleri ile Tablo 2; ve 3'teki
element yüzdeleri arasındaki farklar. Tablo 2 ve 3'te-
kî analizler örneğin, tümü üzerinde yapılmasına kar-
gın, mikrosonda analizinde çeşitli, farklı kimyasal bi-
leşimdeki noktaların analiz; edilmiş olmasındandır.

KORELASYON ANAlâZJJEBİ YfİOTElÖ

Korelasyon analizleri yardımı, ile jeokimya verile-
rinin matematiksel yorumlanması sonucu birbirine olan
bağlılıkları açıklanabilir. Daha doğrusu element çift-
leri arasındaki karşılıklı ilişkiler1 açıklığa- kavuşturu-
îaMIir,

Korelasyon, analMerinîn basit bir uygulaması kom-
ponentlerin birbirleri ile karşıla§tırılmasıdır. ESğer kar-

Tablo 5 : D-4 ve D-6 sondajlarına özgü sideritierin
esas element çiftleri için korelasyon katsa-
yıları.

Table 5 : Correlation coefficient's of major correlative
elements of siierites from boreholes D-4

and D-6. . -;..•••;.-

Tablo 6 ;:: ÎMt v© B'.-g sondajlarıma özgü. sideritlerin eser element' çiftleri için, korelasyon katsayıları.

Table S t CorrelSatîoB; coefficients of trace correlative elements of siderites from boreholes- D-4 and D-6.
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®ı!a§tırılan çiftleri, karakteriz» eden noktalar, bir doğ-
ruya yakın dizilmiş. İseler korelasyon yüksektir. Ko-
relasyonun yüksek veya. alçak, oluşu "korelasyon kat-
sayısı" denilen sayısal bîr değer ile ifade edilir. Ele-
ment çiftleri için korelasyon katsayısı ise, analiz ve-
rilerinin ortalama değerlerinin, daha doğrusu ortala»
ma değer farklarının, (differeriz) yorumlanmasından
çıkarılır. Bu konu ile ilgili kuram, Matheron (1963),
Krambein ve diğerleri (1965 ), Mather (1965) ve Till
(1974) -tarafından verilmiştir,

Korelasyon katsayısı (r) aşağıdaki formule, göre
de hesaplanır' (Mather, 1965) :

n = örnek sayısı
x, y = analiz verileri'dir
Korelasyon katsayısının, 'hesaplanması iğin bu ça-

lışmada '̂BÂSICComputer-Prograınm" (Till» 1974 )
kullanılmıştır.

Esas. ve: eser elementler için korelasyon katsayısı
ayn ayrı hesaplanmış- olup, D-4 sondajı için 51 adet
siderit. örneği, D-6 sondajı iğin 4.7' adet siderit örneğine
ait verilerden yararlanılmıştır,.. Sonuçlar Tablo 5 ve
6'd.a 8 esas element ve 11 eser element için. toplu ola-
rak verilmiştir.,

.Korelasyon katsayısı -j- 1 ile - 1. arasında değiş-
mektedir. Yüksek değerler1 (0.800 veya daha büyük)
iyi bir korelasyonu, daha doğrusu element çiftleri ara-
sındaki 'büyük ilgiyi., küçük değerler ise (ö'ıo civa-
rında) kötü bir korelasyonu, daha doğrusu element
çiftleri arasındaki bağımsızlığı gösterir. Pozitif değer
benzer1 bir artışa, negatif değer' ise zıtlığa işaret, eder,.

Tablo 5 genel hatlarıyla incelenecek olursa, kore-
lasyon katsayısı qp ö,8&0 üzerinde (r>-|-0f850, r < —
0>,850) olan değerler kare içerisine alınmıştır. D-4 ve
D-6 sondajına özgü. değerler karşılaştırılacak olursa^
kare içerisine alınmış değerlerin 2 ayn sondajda he-
men hemen, eşit alanlara karşıt geldiği görülecektir,
Bu koşut durum ile, tamamen homojen bir esas ele-
ment dağılımına sahip jeolojik yapının (cevherleşme-
nin) varlığından, söz edilebilir.

Tablo 5 ayrıntılı olarak incelendiği zaman kore-
lasyon analizleri sonucu;

a) Fe ve Mn, Fe ve CÖ2, Mn ve OO.0 arasında,
b) Al ve Si, Al ve K, Si ve K arasında,
c) Mg1 ve Ca arasında iyi. bir pozitif korelasyon,

ayrıca;
Fe-K, Pe-Al, Fe-Sl» Mn-K, Mn~Alt Mn-3i, CX>2-K,

CO -̂A1 ve: CO2-Si elementleri arasında iyi bir negatif
korelasyon olduğu .görülür, Fe, Mn ve CO,f sideı-itin

komponentleridir. K, Al, Si ise kil. minerallerinin kom-
panentleridir. Ca ve Mg arasındaki iyi 'bîr pozitif' ko-
relasyon ve Ca. ve Fe, ME arasında orta derecede iyi
bir negatif korelasyonun varlığı siderit ve dolomit/
ankerit arasındaki ilgiyi göstermektedir. Böylece ko-
relasyon analizi sonucu, siderit-kil ve siderit-dolomit/
ankerit arasındaki karşılıklı îli§kileıin (ardışıklı iliş-
kinin) bulunduğu ortaya çıkarılmıştır.

Eser elementlerdeki (Tablo 6) iyi korelasyon Ni
ve Co, aynı zamanda Zn ve Pto elementleri arasında
da gözlenmektedir. Ayrıca Ti3 V ve Cr elementleri
arasında da iyi bir korelasyon ilişkisi izlenmektedir.

Esas ve eser elementler ile ili§kin element çift-
leıiııe özgü korelasyon katsayısı değerlendirmeleri
(Tablo 5,6) bu kezde anlatımı kolaylaştırmak amaeı
ile §ematik olaıak Şekil 2, 3"te tanımlanmaya çalışıl-
mıştır. Burada korelasyon katsayısı değerleri, kuvvet-
li-orta-zayıf pozitif ve negatif korelasyonlar olarak sı-
nıf laı a ayrılmışı tır. *

ŞekD 2 :

Fiçııre 2 :

Esas elementler iğin korelasyon diyagram-
ları, ^
Correlation diagrams for major elements'»'

Genelde bu sınıflamanın yoğunluk -diyagramları (Hâufigkeitsdiagramme) yöntemi île yapılması kuramsal
olarak en doğru olanıdır. Ancak bu, çalışmadaki korelasyon katsayılarında elde edilmiş, olan çok yüksek
değerlerden dolayı, yoğunluk diyagramları yöntemi kuUanmaksızın, tamamen değerler arası sınırlar, kat-
sayı, değerleri alt bölümlere ayrılabilecek şekilde seçilmiştir. Yoğunluk diyagramları ile yapılan sınıflan- •
dırma ve yoğunluk diyagramlarının, maden yatakları biİlmînde uygulanışı bir diğer yayında ayrıca ele
alınacağı için, burada bu konuya, değinilmiyecektir.
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Şekil 2 genel hatlarıyla incelendiği ataman, .2 ayrı
sondaja, özgü benzer 2 şeklin ortaya çıkmış olduğu
görülecektir, .Bu. durum, 2 ayrı sondaj için 'benzer ko-
relasyon katsayısı oryantasyomannın, yani. homojen
•esas element dağılımının bîr diğer göstergesidir.

Tablo 7'de mikrosonda analizleri ile ilgili verile-
rin, korelasyon, katsayısı değerleri verilmiştir. Burada
da Fe-Mn, K-Al-Si ve Mg-Ca analiz değerleri arasın-
daki yüksek korelasyon, değerleri, Ml-siclerit ve do-
lomit/ankerit arasındaki karşılıklı ilişkiyi gayet açık
bir şekilde göstermektedir. Eğer bu sözü edilen side-
rit. ve kil mineralleri, arasındaki ilgi daha da açıklığa
kavuşturulmak istenirse, siderit örneklerinde 125 p'lük

Tabi» 7 : Rfikrosonda analizleri île elde edilen. 'Siderit-
lere özgü esas element çiftleri içini korelas-
yon katsayıları.

Table :7 : Corrélation coefficients of major element
couples belonging to siderites- ofefcaimei. by
microprobe analyses»

Figure 4 Ï Point analyses investigation by microprobe
for Fe, Mn and K^ Al, Si elements
(Interval 135 ß).

bir açıklıkta yapılmış- olan nicel mikrosonda: diyagra-
mına bakmak (Şekil 4) yeterli olabilecektir,. Burada
Fe ve: Mn değerlerinin minimum olduğu noktalarda
K, Al ve Si değerleri maksimum değere ulaşmaktadır.
Bu negatif korelasyon ilişkisinin şekilsel anlatımı da,
siderit kristallerinin kil mineralleri ile çimentolanmış
okluğunu gösteren, diğer bir grafiksel tanımdır.

KEGRESYON ANAIİZLJS-Bİ YÖNTEMİ

Korelasyon analizleri dışında, regresyon eşitleme-
leri yöntemi ile de (regresyon doğrusu y:'nin yardımı
ile) değişkenlerin çizgisel bağımlılıkları açıklanabilir«

Regresyon doğrusu aşağıdaki formülle ifade edi-
lir

Regresyon doğrusunun eğimi, byx ile ifade edilir
ve y'nin. ne denli x'e kuvvetli bağblığı konusunda 'bir
ölçektir. Aşağıdaki formülle de saptanır (Sachs,
1978):
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Burada

byx = regresyon katsayısı

xfy — element, analiz değerleri

n — örnek sayısı

axy = değilken bir parametre'dir.

D-4 ve DL6 sondajlarına özgü esas; ve eser element-
lerin birbirleriyle olan regresyon eşitlemeleri Tablo
8', 9, 10 ve ll'de verilmiştir. Hesaplamalarda U2-Kom-
ponenten Scatter Diagramme, TU Berlin. 1982" prog-
ramı kullanılmıştır.

Tablo 8-irin verilmesindeki amaç, .Deveci siderit
yatağı element dağılımlarının jenetik tanımlamasının
matematiksel olarak formüle edilebilmesidir. Bu ve-
riler diğer siderit yataklarına ozgu verilerle: karşılaş-
tırılabilecek,, böylece aynı tip siderit yataklarının je«
nez tartışmalarına katkıda bulunabilecektir.

örneğin herhangi .2 elemente ait regresyon eşit-
lemesi denkleminden yararlanılarak, önce x'e 0, daha
sonrada y:'ye 0 değerleri verilerek, y ve x değerleri
ayrı ayrı saptanabilir. Böylece bu 2 element, dağılımını
yatak, boyunca karakterize eden doğru çizilebilir. Da-
ha sonra ise, karşılaştırmak istediğimiz yatağa özgü
bulunan kimyasal analizlerden yararlanılarak, çalışıl-
makta olan yatağın regresyon eşitleme doğrusu çizi-
lebilir,, Ancak 15 çiftten daha az veri ile jeoistatistik
yorumlamaya gidilmemesi 'basit bir İstatistik kuralı
olarak gözden, uzak 'tutulmamalıdır. Sonuçta 2 doğru-
nun birbirleriyle olan ilişkisi (paralellik - veya 'aykı-
rılık.) tartışılabilir. Bu. örnekleme,, birçok element çifti
için yapıldığında, çalışılmakta olan yatak ile Deveci
tip yatak arasında, bir jenez tartışmasına .girilebilir,.

Tablo 12'de ise, D-4 ve B-6- sondajlarına ait aynı
derinliklere, özgü 42 adet örneğin element dağılımla-
rının birbirleriyle olan korelasyon, ve regresyon. iliş-
kileri bir tablo halinde; verilmiştir. Burada "Mo" dı-
şında tüm elementlerin 2 ayrı sondajda birbirlerine
bağlı olarak arttıkları, veya. eksildiklerî, aralarındaki
pozitif korelasyon ilişkisi ile gayet açıktır., Bu homo-
jen element dağıluıunın. jenetik tanımlanması daha. ön,,

' çeki bölümlarde ele alındığı için burada daha fazla,
değinilnıiyeeektir.,



Tablo 9 : D-6 .sonclajmiakl siêerîtter© Szgii ©sa» element çiftlerinin birbirleriyle olan regresyoıı eşiHemetorl.
Esas eleanentlcr = fx, y (eletnent) = okunan etement içeriği. 1©#]

Table i : BegressibnequaJizatioiL of ;oıaj#r oorrelalîTe eteiîienls of siderites from 'borehole D-6.
Major elements .= [x, y (element) = obtained element content. 100]

SONUÇLAR

Aralannäa, 475 m., yatay uzaklık bulunan, 2 ayrı
sondaja ait cevher örneklerine özgü. 19- element igîn
ortalama değer ve standart, sapma yöntemi yardımı
ile karşılaştırma yapıldığında, ortaya tamamen birbir-
lerine yakın değerler çıkmıştır. Benzer içerikli stan-
dart sapma ve dağılma alanları,, daha •doğrusu analiz
değerlerindeki ortalama, değer farkliliklan.nd.aki ben»
zerlikler, bîr taraftan maden cevher agregatlarının
yapı ve dokusunun, homojen oluşu ile, diğer taraftan
da 2 ayrı sondajın,, kesmiş olduğu cevher .kütlesinin
aynı bîr jenetik birliğe ait olması ile açıklanabilir.

Korelasyon analizlerine .göre ortaya çıkan sonuç
genel olarak, ele alındığında, 2 sondajda görülen ko-
relasyon değerlerinin yüksek okluğu bölgelerdeki, pa-
ralellik, yani homojenite oluşumun sedimanter ka-
rakterinin bir göstergesidir,, Sedimantasyon ortamla-
rında çökelmenin olabilmesi iğin.,, çökelen bileşiği oluş-
turacak. İyonların çözeltideki derişûninin belirli bir
noktaya ula§ması ve her noktada aynı yoğunlukta
olması, yani homojeniteye ulaşılması gerekm.ekted.ir,,
Homojen element dağılımının fonksiyonu olan. çökel-
me sonucu oluşan yataklanma, büyük boyutlara, ula-
şabiliyor ise;, denizel bir ortamdaki yataklanmadan
sözedilebilir. Bu çalışmada 2 sondaja özgü. korelasyon

katsayısı karşılaştırması ile gözlenen paralellik ve yük-
sek değerdeki statik, ^honıojenite^ sedimanter -oluşum
ortamının jeokimyasının matematiksel tanımıdır.

Korelasyon analizleri sonucu ortaya çıkan sonuç
mynntılı olarak ele alındığında, bir grup element, için
pozitif, diğer bir grup için ise negatif korelasyonun
bulunması, siderit ve kil-dolom.it/an.kerit arasındaki
karşılıklı ilişkilerin, -varlığını ortaya çıkarmaktadır. Bu
durum siderit ve kil mineralleri arasındaki, ar dişildi
çökelmenin bir sonucudur. Yatakta sondajlar yardı-
mı ile izlenen element dağılımlarında, düşey yönde
maksimum ve minimum değerler arasında büyük fark-
lar görülmektedir. Yer yer kil minerallerinin etkin ol-
duğu noktalarda K, Al ve Si elementlerinin, maksi-
mum, noktaya ulaşmasına, barsın, siderit elementleri
yani Fe, Mn. ve CO9; minimum, değere düşmektedir.
Böylece siderit ve kil minerallerinin elementleri ara-
sında negatif yüksek bîr korelasyon İzlenmektedir. An-
cak yatakta yatay yönde, tüm elementler1 2 ayrı.
sondajda birbirleri ile pozitif korele olabilmekte ve bir
homojenitenin varlığı gözlenmektedir. Yatak, boyunca
gözlenen bu yatay ve düşey yöndeki farklılık, yatağın.
anizotropi özelliğini ortaya koymaktadır. Ancak kore-
lasyon katsayıları 2 ayrı sondajda karşılaştırıldığında,,
yatağın çeşitli noktalarındaki elementlerin birbirlerine
tamamen bağımlı olarak değişmeleri, yani bağlılık«
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Esas ei©iïi0tttl©r = [xy (element) =• okn-
nan dement içeriği. İ Ü ]
Eser1 element i^erip ;ppım olarak,»

(X) = D-4 soßiajma ait değerler,,
(XX) = D-6 sonda^na sät değerler.

laWe 12 : Correlation of saaue elemente of siderites
from bcMPeliotes. 0-4 and D-0.
:Major elements = [x,y (element) =* ob-
taiiieil eleineiit content. 100]
Trace element content in ppm»

(X) = Values concerning 'boarelıole D-4
(:XX) s= Values concerning borehole 0-6

lardaki büyük ilgi ortaya çıkmaktadır. Bu durum île
yataktaki büyük bir statik homojen element dağılı-
mından sözedilebilir. Yukarıdaki tanım, istatistik yo-
rumlamada "statut homojen» bîr ortantdald anksotro-
p¥* özelliğini tarif eder. Bu tanım çökel yataklar için
jeokimyasal verilerin jeoistatistik yorumunda tipik •£>-
zeUlktir.

jNi-'Co ve- Pb-Zn elementleri arasındaki iyi bir ko-
relasyon hidrotermal bir kökene, Tî-V-Cr elementleri
arasındaki iyi bir korelasyon ise: sedimantasyona eş-
lik eden bazik volkanizmaya işaret etmektedir.

Regresyon analizleri, yardımı, ile Deveci siderit ya-
taklanmasmın sinsedimanter-volkanojen özelliği mate-

-matiksei olarak formüle edilmeye çalışılmıştır.. B̂u ya-
tağa öz;gü matematiksel veriler, diğer yataklar ile
.karşılaştırmada önem, taşır.

Korelasyon analizlerinde gözlenen yüksek katsa-
yı değerleri., literatürde •rastlanılan bir çok analiz so-
nucunda ortaya çıkan korelasyon katsayı değerlerine
göre daha yüksektir,. Bu sonuç yataklanmanm sedi-
manter karekterinin yanında, analizlerin yapıldığı ör-
neklerin hazırlanması (Ünlü, 1984) ve analizlerin ti-
tizlikle yapılması ile de ilgili olabilir,. Bir maden ya-
tağı araştırmacısının, örneklerin sahada alınmasından,

Tablo 18 : IM va IMJ sondajlarına özgü sMerit örnek-
lerindeki ayın, dement gütterinlin.' korelasyon.
kotsayüan.
(Korelasyoıı değerleri küçüİEten. büyüğe doğ-
ru sHiralaııııııştur').

Table İS : Correlation coefficients imt the same corre-
lative element» of süeıii» samples from
boreholes D-4 aaıd D-S,»
Correlation values given. M ascending:
order).
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cevher hazırlanmasından, kimyasal analizlerim yapıl-
masından, sonuçların değerlendirilmesine. kadar olan.
tüm safhalar ile doğrudan ilgilenmesi gerektiğini, 'ta
çalışmadaki korelasyon katsayılarındaki yüksek değer-
lerin Yarlığı ile vurgulamak istemekteyiz.

Ayrıca. Tablo 12'de ortaya çıkan bîr- sonuç tar-
tışılabilir. Tablo 12'de .2 sondaja, ait aynı sayıdaki (42
şer adet) örneğe özgü esas ve eser elementler karşı-
laştırılmış ve Tablo 13'de element çiftlerine, özgü
korelasyon katsayısı değerleri küçülten büyüğe doğru
yazılarak bir sıralama yapılmıştır. Aynı tablonun, alt
tarafındaki grafikten, de görülebileceği gibi, korelas-
yon katsayısı r> .4- 0,500 olan elementler: K, Sr, Mo,
Al, Si., COg ve Fe olarak: dizilmişlerdir. K, Al ve Si
kil minerallerine Fe, Mn ve CQ„ siderite karşılık gel-
diği dusun.uld.ii.gru.ii.de, kil minerallerinin ve sid.eri.tin. ya-
nında "Sr" elementininde yüksek korelasyon katsayısı-
na, sahip olduğu görülmüştür. Bu. sonuç ilginçtir. Çün-
kü birçok literatür' çalışmasında, "Sr" elementinin, je-
nes için. karbonatik-sedimanter yataklarda,, önemli bir
iz element, olduğu söylenmekte ve "Ca" ile olan. yakın
ilişkisi bilinmektedir (Saukow, 1053).

öyle olunca; acaba "Sr"' elementindeki bu yüksek
korelasyon değeri yalağın karbonatik-sedimanter özel-
liğindenmi kaynaklanmıştır, yoksa sinsedimanter-vol-
kanojen yataklar içinde "Sr" elementi Mr iz element
özelliğindemidir ? Konunun jeokronolpji ile olan iliş-
kisi nedeni ile,, sorun bu. çalışmanın kapsamı dışında
bırakılmıştır.
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