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Volkanik küller, magmatik ve hidromagmatik patlamalar ile meydana gelmektedir.
Volkanik küllerin oluşumu ve fragmantasyon (parçalanma) mekanizması;
magmanın kimyası ve fiziksel özellikleri, patlama esnasında suyun varlığı gibi
birçok etkene bağlıdır. Bu nedenle patlamanın dinamiğine ve fragmantasyon
mekanizmasına bağlı olarak farklı morfolojik ve kimyasal özelliklere sahip
volkanik küller meydana gelmektedir. Bu çalışmada volkanik küllerin tane boyu
dağılımları ve istatistiksel parametreleri, kimyasal ve fiziksel özellikleri
incelenerek patlama dinamikleri belirlenmiştir. Bazaltik ve asidik freatomagmatik
patlamaya, blok-ve-kül akıntısının matriksine, çığ akıntısı ve laharın matriksine,
Pliniyen geri düşme çökellerine ve Stromboliyen tip patlamaya, blast çökellerine
ve pekişmemiş ignimbirit hamuruna ait örnekler kimyasal ve morfolojik
olarak incelenmiştir. Örneklerin tane boyu dağılımları ve ilişkili istatistiksel
parametreleri tanımlanmıştır. Volkanik camlardan alınan kimyasal analizlerde
majör oksit değerleri yardımıyla volkanik camın kimyasal bileşimi belirlenmiştir.
Bunun akabinde her bir volkanik kül tanesine iki boyutlu ve üç boyutlu morfolojik
analizler uygulanmıştır. Özellikle magmatik patlama kökenli örnekler (geri düşme
çökelleri, ignimbirit) genellikle yüksek pürüzlülük (Ra), yüzey alanı (SA) ve fraktal
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boyut (DSA) değerleri ile diğer örneklerden belirgin olarak ayrılmaktadır. Bununla
beraber bu örneklerin iki boyutlu morfolojik analizlerinde sağlamlık ve biçim
katsayısı değerleri düşük değerler alırken, dikdörtgensellik parametresi ve
dairesellik parametresinin çarpımı yüksek değerler almaktadır. Freatomagmatik
patlamalarla oluşan taban yayılımlarının (surge) ve blok-ve-kül akıntısı
örneklerinin benzer morfolojik parametrelere sahip olduğu gözlemlenmiştir.
Taban yayılımı ürünlerinin iki boyutlu morfolojik analizlerinde sağlamlık ve biçim
katsayısı değerlerinin yüksek; üç boyutlu morfolojik analizlerinde ise fraktal boyut,
pürüzlülük

ve

yüzey

alanı

ile

ilişkili

parametrelerin

düşük

olduğu

belirlenmiştir. Çığ akıntısı ve lahar örneklerinin farklı morfolojik özelliklere sahip
volkanik külleri barındırdığı gözlemlenmiştir. Çığ akıntısı örneklerinin içinde blast
çökelleri gözlemlenmiştir. Tüm gözlemler dikkate alındığında volkanik kül
partikülleri, bünyesinde kendilerini oluşturan patlamanın dinamiğine ait ipuçları
bulunduran çeşitli kimyasal ve morfolojik özellikler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Volkanik kül, Morfolojik özellikler, Kimyasal özellikler,
Patlama dinamiği, Fragmantasyon mekanizması
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ABSTRACT

INVESTIGATION OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF
ASHES FRAGMENTED BY DIFFERENT VOLCANIC ERUPTIONS

Rengin ÖZSOY

Master of Science, Department of Geological Engineering
Supervisor: Prof. Dr. Erkan AYDAR
September 2021, 321 pages

Volcanic ash is formed by magmatic and hydromagmatic eruptions. The
formation and fragmentation mechanism of volcanic ash depends on many
factors such as the chemistry and physical properties of magma and the presence
of water during the eruption. Therefore, volcanic ash has different morphological
and chemical properties which depend on the eruption dynamics and the
fragmentation mechanism. In this study, the particle size distribution and
statistical parameters, chemical and physical properties of volcanic ash were
examined and eruption dynamics were determined. Basaltic and acidic
phreatomagmatic eruption, the matrix of block-and-ash flow, the matrix of debris
avalanche and lahar, Plinian fall deposits and Strombolian eruption deposits,
blast deposits, matrix of indurated ignimbrite samples were investigated
chemically and morphologically. The particle size distributions and related
statistical parameters of the samples were calculated. The chemical composition
of the volcanic glass was determined with the help of the major oxide values in
the chemical analysis from the volcanic glasses. Subsequently, two-dimensional
(2D) and three-dimensional (3D) morphological analysis were carried out on each
volcanic ash particle. Particularly, samples of magmatic eruption (fall deposits,
iii

ignimbrite) are generally distinguished from other samples by their high
roughness (Ra), surface area (SA) and fractal dimension (DSA) values.
Moreover, two-dimensional parameters which are solidity and form factor values
are low, while the product of the rectangularity parameter and the circularity
parameter gets high values. Surges formed by phreatomagmatic eruptions and
block-and-ash flow samples have been observed to have similar morphological
parameter values. High solidity and form factor values of surge deposits in 2D
morphological analysis; low fractal dimension, roughness and surface area
related parameters values of surge deposits in 3D morphological analysis has
been calculated. Debris avalanches and lahar samples were observed to contain
volcanic ash with different morphological characteristics. Blast deposits has been
determined in debris avalanches. Considering all the observations, volcanic ash
particles can present various chemical and morphological properties that contain
clues to the eruption dynamics that formed them.

Keywords: Volcanic ash, Morphological properties, Chemical properties,
Eruption dynamics, Fragmentation mechanism
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1. GİRİŞ
Tefra Yunanca’da kül anlamına gelmektedir ve volkanik patlamalar sonucunda
oluşan taşınmış, boyuttan bağımsız olarak her türlü malzemeye verilen genel bir
addır (Heiken, 1972; Heiken ve Wohletz, 1985; Ersoy, 2007; Alloway ve ark.,
2013). Patlama süresince atmosfere devamlı olarak enjekte edilen küller distal
ve ultra distal fasiyeslere taşınmaktadır (Guichard ve ark., 1993; Pyne-O’Donnell
ve ark., 2012; Aydar ve ark., 2021). Volkanik küller büyük mesafeler taşınarak,
meydana getirdiği yersel ve küresel etkiler nedeniyle jeolojik, arkeolojik,
paleoçevresel ve iklimsel çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır (Fiacco ve
ark., 1993; Lowe ve ark., 2000; Lowe, 2011). Volkanik küller, kendilerini oluşturan
volkanik patlamalar hakkında ipuçları barındırmaktadırlar. Volkanik küllerin
kimyasal ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi, fragmantasyon/parçalanma
mekanizmalarını ve patlama dinamiklerini yorumlama da önemlidir (Wohletz ve
Sheridan, 1983; Dellino ve La Volpe, 1996; Dellino ve Liotino, 2002; Ersoy, 2007;
Murtagh ve White, 2013; Cioni ve ark., 2014; Smith, 2014; Aydar ve ark., 2021;
Benet ve ark., 2021). Fragmantasyon süreçlerinin yorumlanması, aynı zamanda
viskozite, sıcaklık ve bileşim gibi parametrelerini değerlendirmeyi de beraberinde
getirmektedir (Liu ve ark., 2015). Freatomagmatik püskürümlerde, su ve magma
etkileşiminin sonucunda genellikle bloksu (=blocky), yosun benzeri, plaka benzeri
ve damla veya küresel olan kül partikülleri oluşmaktadır (Wohletz, 1983; Heiken
ve Wohletz, 1985). Diğer taraftan, magmatik fragmantasyon (=parçalanma)
sonucunda bazı uzun, ince, gözenekli taneler oluşmaktadır (Wohletz, 1983;
Heiken ve Wohletz, 1985).
Bu çalışma doğrultusunda, tarih boyunca can ve mal kaybına sebep olan volkanik
patlamalar sonucunda oluşan farklı volkanik ürünlere ait küllerin kimyasal ve
fiziksel özellikleri incelenerek patlama dinamikleri yorumlanmıştır. Çalışma
kapsamında farklı patlama tiplerine ait volkanik küllerin morfolojik özellikleri (şekil
parametreleri) ve kimyaları incelenerek bu küllerin kökeni, oluşum mekanizması
ve patlama tipleri incelenmiştir. Özellikle çığ akıntısı çökelleri, lahar, ignimbirit,
blast çökelleri gibi farklı volkanik ürünlerin küllerine ait iki boyutlu ve üç boyutlu
morfolojik analiz sonuçları, volkanik cam kimyası analizleri ve tane boyu
dağılımları ve ilişkili parametreler incelenerek külleri oluşturan patlama
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dinamikleri yorumlanmıştır. Bununla beraber Pliniyen ve stromboliyen tipi
patlamaya ait ve freatomagmatik patlama ile oluşmuş volkanik kül örnekleri
üzerinde yapılan partikül boyutu dağılımları ve bunlarla ilişkili parametreler,
kimyasal, iki boyutlu ve üç boyutlu morfolojik analizler ile patlama mekanizmaları
yorumlanmıştır.
1.1. Volkanik Kül Oluşumunda Etkili Mekanizmalar
Piroklastik malzemeler, magma parçalanması (=fragmantasyon) sonucunda
oluşmaktadır (Gonnermann, 2015). Büyük derinliklerde ve basınçlarda magmatik
uçucular eriyik içinde çözülü halde bulunurlar, ancak magmanın yükselmesi
sonucu basınç düşmesi ile, gaz molekülleri çözülü halden uçucu hale geçip, yeni
kabarcıklar oluştururlar. Magma, asılı (=suspended) kabarcıklar içeren ergiyik
fazından, gaz fazı ve dağılmış magma parçalarından oluşan bir karışıma geçiş
yapar (Cashman ve Scheu, 2015; Gonnermann, 2015) (Şekil 1.1). Püskürümün,
yalnızca magmatik uçuculardan oluşabilir veya yüzeye çıkış sırasında magma ile
temas eden bir miktar dış su sonucunda oluşabilir. Magma parçalanması, yüzeyin
altında, genellikle volkanik baca içinde ve/veya yüzeyin hemen üstünde meydana
gelebilir (Cashman ve Scheu, 2015; Gonnermann, 2015).

Şekil 1. 1. Magma fragmantasyonunun şematik gösterimi
(Gonnermann ve Manga, 2007)
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Bir patlama için suyun varlığı baskın bir faktör ise, püskürüm hidromagmatik veya
freatomagmatik olarak adlandırılır. Isı ve harici su içeren (buhar patlamaları)
ancak magma püskürtmeyen patlamalara freatik denilmektedir (Gonnerman,
2015).
Patlama, genellikle gaz halinde olan ve dolayısıyla doğada sıkıştırılabilir olan bazı
malzemelerin hacmindeki hızlı bir artışın sonucudur. Magma derinlerden
yükseldikçe,

basınçta

meydana

gelen

azalma,

yeni

kabarcıkların

çekirdeklenmesine neden olur (Navon ve Lyakhovsky, 1998; Gonnermann,
2015). Dış su ile magma etkileşiminin aksine, magmatik uçucu maddelerin
salınımının neden olduğu patlayıcı püskürümler, kuru veya magmatik
püskürümler olarak adlandırılır. Stromboliyen, Hawaii, Vulkaniyen, Pliniyen gibi
patlama stillerini içerir (Houghton ve Gonnermann, 2008, Schipper ve ark., 2013,
Castro ve ark., 2014; Gonnermann, 2015) (Şekil 1.2).

Şekil 1. 2. Magmatik patlama türleri (https://www.britannica.com/science/Strombolianeruption’dan türkçeleştirilmiştir.)

Volkanik patlamalara sebep olan iki ana mekanizma vardır. Magmanın içindeki
gazların ana etken olduğu magmatik fragmantasyon süreçleri ve magmanın kar,
buz, yeraltı suyu, nehir, göl, deniz gibi çevredeki akışkanlar ile teması sonucunda
gerçekleşen hidrovolkanik fragmantasyon süreçleridir (Heiken ve Wohletz, 1985;
Ersoy, 2007; Cashman ve Scheu, 2015; Gonnermann, 2015).
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1.1.1. Magmatik Patlamalar ve Fragmantasyon Süreçleri
Parçalanma; patlama sırasında magmanın hızlı bir şekilde yükselmesi; volkanik
yapıların veya domların çökmesi sonucunda oluşan dekompresyon sebebiyle
oluşabilir. Bu mekanizmaya ek olarak, magmanın yüksek hızlarda baca içerisinde
yukarı doğru hareket etmesi ve azalan basınca tepki olarak magmanın kabarcık
büyümesine olanak sağlamasıyla fragmantasyon gerçekleşebilir (Cashman ve
ark., 2000; Cashman ve Scheu, 2015; Gonnermann, 2015). Volkanik
patlamalarda iki parçalanma mekanizması ön plana çıkmaktadır. (1) Hızlı
ivmelenme (Rapid acceleration); magmanın baca içinde yukarı doğru hareketi ve
bununla beraber azalan basınç sebebiyle kabarcıklar (bubble) büyümeye başlar.
Magma içerisindeki artan kabarcık konsantrasyonu da magmanın yukarı doğru
hareketini tetikler. (2) Dekompresyon, dom çökmesi gibi magma üzerindeki
basıncın aniden ortadan kalkmasıyla oluşur. Domun çökmesiyle beraber bacada
yukarıdan aşağıya doğru fragmantasyon mekanizmasını tetikleyen basınç
değişimi meydana gelir (Cashman ve ark., 2000; Cashman ve Scheu, 2015).
Bazaltik magmaların fragmantasyon süreçleri ve kül oluşumları
Stromboliyen ve Hawaii tarzı püskürmeler, bazaltik bileşimli ve viskozitesi düşük
magma kimyası ile ilişkilidir. Hawaii tip patlamalar sonucunda Pele’nin saçı
(Pele’s hair) ve Pele’nin gözyaşı (Pele’s tears) oluşmaktadır (Şekil 1.4).
Stromboliyen patlamaları sonucu oluşan küller, sideromelan ve takilit (tachylite)
gibi volkanik camları içerir (Heiken, 1972; Heiken ve Wohletz, 1985; Ersoy, 2007).
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Şekil 1. 3. (a) Sideromelan tanesi, (b)Takilit volkanik cam (Miyakejima 2000 patlaması,
Japonya) (Ersoy, 2007)

Sideromelan piroklastlar, kısmen açık gözenek sistemine (gözenekler birbiri ile
bağlantılı) sahiptir. Takilit camlar köşeli, bloksu camlar ve açık gözenek sistemine
sahip olanlar gibi farklı morfolojilerde volkanik camları kapsamaktadır
(Heiken,1972; Heiken ve Wohletz, 1985; Ersoy, 2007). Takilit piroklastlar pürüzlü
tane yüzeylerine ve gözenek duvarlarına sahiptir (Heiken ve Wohletz, 1985;
Ersoy, 2007). (Şekil 1.3)
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Şekil 1. 4. (a) Pele’nin saçı (Pele’s hair) ve (b) Pele’nin gözyaşları (Pele’s tears) ( Kilauea volkanı),
Hawaii. Fotoğraf: Bruce F. Houghton; fotoğraf Gonnerman, (2015) ’ten alınmıştır

Andezitik ve riyolitik magmaların fragmantasyon süreçleri ve kül oluşumu
Vulkaniyen ve Pliniyen patlamaları, yüksek viskoziteye sahip magmanın bir
sonucu olarak gelişmektedir. Vulkaniyen patlamaları, volkanik baca içindeki
magmanın dekompresyonu sonucu oluşmaktadır. Bu patlamalar genellikle
bacanın üst kısmındaki domun çökmesiyle ilişkilidir. Ani dekompresyon, magma
parçalanmasına ve tek veya bir dizi ayrı patlamaya neden olmaktadır (Clarke,
2013). Pliniyen tip püskürmeler saatler veya günler süren püskürmelerdir. 10-50
km yüksekliğindeki patlama kolonlarının oluşmasına sebep olmaktadır (Woods,
2013; Gonnermann, 2015).
Andezitik ve riyolitik bileşimli piroklastikler yüksek viskoziteli ve uçucu içeriğine
sahip bir magma parçalanması sonucunda oluşur. Oluşan piroklastların
özelliklerini magmanın viskozitesi, uçucu içeriği etkilemektedir (Ersoy, 2007).
Vulkaniyen, Pliniyen ve Pele tipi patlamalar çoğunlukla asidik-ortaç volkanizmayı
karakterize eden patlama türleridir (Heiken ve Wohletz, 1985). Andezitik volkanik
küller, vitrik, kristal ve litik bileşenlerin karışımı şeklindedir. Tanelerin şekilleri
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gözenek yoğunluğuna ve geometrisine göre değişim göstermektedir (Heiken ve
Wohletz, 1985). Tanenin uzun eksenine paralel boru şeklinde gözenekler
oluşabilir. Gözenek duvarlarının düzensiz olması nedeniyle tanelerin yüzeyleri
de pürüzlüdür. (Heiken ve Wohletz, 1985).

Dasitik ve riyolitik piroklastikler;

pomzalar ve pomza parçaları ile ilişkilidir. İnce taneli küller cam kıymığı, bağımsız
kristal taneleri ve bazı ksenolitlerden oluşmaktadır. Su içeriği %3 veya daha fazla
olan riyodasitik veya riyolitik eriyiklerde 2 veya 3 km derinlikte gözenek
büyümesinin başlaması mümkündür. Yüzeye yakın yerlerde gözenekler, oldukça
uzun, tüp benzeri biçimdedir (Heiken, 1972; Heiken ve Wohletz, 1985).
1.1.2. Hidrovolkanik Patlamalar ve Fragmantasyon Süreçleri
Patlamalı püskürümler, hem magmatik hem de freatomagmatik bileşenleri
içerebilir. Freatik püskürümler, yükselen magmanın, yeraltı suyunu veya yüzey
suyunu buharlaştırması ile oluşur. Jüvenil magma, patlama ürünlerine katılmaz,
sadece ısı sağlar. Hacimdeki ortaya çıkan hızlı artış, buhar, su, magmatik gazlar
ve değişken büyüklükteki kaya parçalarının fırlatılmasına neden olur. Diğer
taraftan, freatomagmatik püskürümlerde magma doğrudan patlama ürünlerine
katılır (Heiken, 1972; Self ve Sparks, 1978, Sheridan ve Wohletz, 1983; White ve
Houghton, 2000). Eriyik-su ara yüzeyindeki hızlı ısı transferi, suyun buhara

dönüşmesine ve ayrıca eriyiğin hızlı bir şekilde soğutulmasına (=quenching)
neden olur (Şekil 1.5). Ardından gelen patlamalar ayrıca çevredeki kayaçları
parçalayarak, freatomagmatik ürünler içinde bol miktarda bulunmasına neden
olabilirler (Sheridan ve Wohletz, 1983; Ersoy, 2007).
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Şekil 1. 5. Hidrovolkanik patlamaların yeraltındaki mekanizmayı gösteren temsili çizimi.
(A) Magmanın suya doygun sedimanlar ile teması, (B) Buhar filmi oluşumu, (C)
Magmanın sedimanlar ile etkileşimi, (D) Yüksek basınçlı buharın genişlemesi (Sheridan
ve Wohletz, 1983; Wohletz ve Heiken, 1992; Ersoy, 2007)

Şekil 1. 6. Hidrovolkanizmadan kaynaklanan piroklast dokularının çizimleri. Bu dokular
arasında (A) karakteristik bloksu cam kıymıkları, (B) gözenekli cam kıymıkları, (C) düz
cam kıymığı, (D) damla benzeri cam parçası, (E) bloksu, konkoidal kırılma yüzeyler, (F)
veziküler cam tabakası ile mükemmel bir kristal (Wohletz ve Heiken, 1992; Ersoy,
2007)
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➢ Freatomagmatik patlamalar
Magmanın yükselirken su ile teması ile oluşmaktadır. Hidrovolkanik patlamalar
sonucunda farklı volkanik yüzey şekilleri/monojenetik volkanlar oluşmaktadır.
Maarlar, dik krater duvarları olan, dışa doğru hafif eğimli oluşumlardır. Krater
tabanı, patlama öncesindeki krater tabanından daha düşük seviyelerde yer
almaktadır. Oluşan maarların içi su ile doludur (Barker, 2009). Tüf halkasında,
krater duvarları iç kesimlerde daha dik, dışa doğru daha düşük eğimlidir. Krater
tabanı, çevresindeki taban seviyesinden daha yüksekte bulunmaktadır (Şekil
1.7). Tüf konileri, tüf halkaları ile benzerdir. Krater duvarları iç ve dış tarafta daha
yüksek eğim değerleri almaktadır. Krater tabanı, çevresindeki taban seviyesinden
daha yüksek seviyededir. Tüf konileri, tüf halkalarından daha yüksek ve dik bir
morfoloji sunar (Wohletz ve Sheridan, 1983; Barker, 2009; Goldberg, 2018;
Németh ve Kósik, 2020).

Şekil 1. 7. Hidrovolkanik patlama sonucunda oluşan monojenetik volkanların (bc-d) ve su etkileşimi ile ilişkili olamayan cüruf konisinin (a) şematik çizimleri.
(Goldberg, 2018)
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Aşırı ısınma (Superheating) ve patlama dalgalarının (detonation waves) etkileri
suyun buharlaşması için kritik öneme sahiptir. Aşırı ısınma anlık buharlaşmaya
neden olan dengesiz ısı transferini içeren bir süreçtir. Patlama dalgaları, sıvı
kararsızlıkları ve buhar filminin çökmesi ile parçalanmaya ve suyla karışmaya
neden olan eriyik boyunca yayılan şok dalgalarıdır. Bu dalgalar, geniş hacimdeki
eriyik ve suyun kısa zamanda etkileşimine izin verir. Patlayıcı mekanizma
sonucunda bloksu (blocky), eş boyutlu (equant) gibi volkanik camlar oluşmaktadır
(Şekil 1.6) (Heiken, 1972; Heiken ve Wohletz, 1985; Ersoy, 2007; Gonnerman,
2015).
➢ Freatik patlamalar
Volkanik küller, krater ve baca duvarlarından kopan jüvenil olmayan parçalardan
oluşmaktadır. Freatik patlamalar, magmatik veya freatomagmatik patlamalardan
önce meydana gelebilir. Freatik püskürümler sonucunda oluşan volkanik küller,
çoğunlukla hidrotermal alterasyon gözlemlenen litik ve mineral parçalardan
oluşmaktadır. Parçacık yüzeyleri zeolit kristalleri veya kil ile kaplanabilir
(Heiken,1972; Heiken ve Wohletz, 1985; Ersoy, 2007).
1.2. Önceki Çalışmalar
Wohletz, (1983) tarafından yapılan çalışma deneysel olarak volkanik kül oluşum
süreçlerinin yorumlanmasını içermektedir. Wohletz (1983) çalışmasında tane
boyutu ve Taramalı Elektron Mikroskobu ile hidrovolkanik piroklastiklerin
oluşumunu değerlendirerek, Stromboliyen patlamalarının santimetre boyutunda
piroklastikler ürettiğini; Surtseyan ve Vulkaniyen patlamalarının ise milimetre’den
mikrometre boyutuna değişen piroklastikler meydana getirdiğini belirtmiştir. Beş
önemli piroklastik (kül) tipi tanımlanmıştır, (1) bloksu ve eşboyutlu (blocky and
equant); (2) gözenekli ve pürüzsüz yüzeyli düzensiz kenarlı (vesicular and
irregular with smooth surfaces); (3) yosun benzeri (moss-like); (4) küresel veya
damla benzeri; (5) levha benzeri (plate-like).
Wohletz ve ark., (1995) tarafından yapılan çalışma da Campanian volkaniklerinin
ikinci büyük piroklastik çökelleri olan Neapolitan Yellow Tuff çökelleri
incelenmiştir. İki üyeden oluşmaktadır. Alt üye, Freatopliniyen faz taban yayılımı
ürünleri ve geri düşmelerden oluşmaktadır. Üst üye ise kaldera çökmesi ile
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ilişkilidir ve freatomagmatik, magmatik ürünlerden oluşmaktadır. Granülometrik
verilere ardışıklı parçalanma/taşınma analizi uygulanmıştır, 5 farklı alt
populasyon belirlenmiştir. Bu alt populasyonlardan 1. ve 2. alt populasyon kaba
tanelileri işaret ederken, 3. 4. ve 5. alt populasyonlar daha ince taneleri
karakterize

etmektedir.

Freatomagmatik

ve

magmatik

fragmantasyon

süreçlerinin ayrımlanması Fraksiyon (Fraction)’a karşı tepe değer (mode);
Fragmantasyon faktörü (alt populasyon tepe değeri/ dağılım (dispersion))’ne
karşı tepe değer grafikleri ile sağlanmıştır. Yapılan ayrıma göre üst üye %80
freatomagmatik bileşimli, alt üye ise %70 freatomagmatik bileşimli olarak
belirlenmiştir.
Dellino ve La Volpe, (1996); volkanik kül partiküllerinin morfolojisini ve yüzey
dokusunu görüntü işleme teknikleri ve istatistiksel metotlar ile karakterize ederek
partikülleri oluşturan patlamaların kökeni hakkında yorumlamalar yapmıştır.
Görüntü işleme analizleri (Image Processing Analysis (IPA)) ile elde edilen
uzama, dairesellik, sıkılık ve dikdörtgensellik morfolojik parametreleri temel
alınarak yapılan faktör diyagramlarında magmatik ve hidromagmatik patlamalar
ile oluşmuş partiküller birbirinden ayrılmıştır.
Dellino ve Liotino, (2002) tarafından yapılan Monte Pilato-Rocche Rosse'a
(Lipari, İtalya) ait farklı patlamaların piroklastik ürünleri fraktal boyutlarına göre
ayrımlanmıştır. Fraktal boyut, freatomagmatik ve magmatik patlamaların
ayrımlanmasını

sağlar.

Monte

Pilato-Rocche

Rosse

patlamalarının

freatomagmatik partiküllerinin mono fraktal, magmatik partiküllerinin çoklu (multi)
fraktal olduğu belirlenmiştir. Freatomagmatik partiküllerde fraktal boyut değeri
düşük olarak belirlenmiştir. M-R grafiği üzerinde net bir doğrusal eğilim ortaya
koymaktadır ve regresyon çizgisinin korelasyon katsayısı 1'e yakındır. Buna
karşın,

magmatik

partiküllerde,

M-R

grafiğindeki

iki

farklı

segment

gözlemlenmiştir ve fraktal boyut değeri daha yüksek olarak belirlenmiştir (Şekil
1.8).
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Şekil 1. 8. (A) Freatomagmatik patlamalara ait M-R diyagramı. D= fraktal boyut değeri.
R= korelasyon katsayısı. 1,03 ile 1,07 arasında değişen fraktal boyut değeri D,
freatomagmatik parçacıkların çok karmaşık bir şekle sahip olmadığını göstermektedir.
(B) Magmatik patlamalara ait M-R diyagramı. Dokusal fraktal DT'yi ve yapısal fraktal
DS'yi tanımlayan iki farklı segment gözlemlenmiştir (Dellino ve Liotino, 2002).

Ersoy ve ark., (2006) tarafından kül partiküllerinin şekil parametreleri, quadtree
blokların sayısı (number of quadtree blocks) (nQT), ortalama blok boyutu (the
mean block size) (mQT), blok boyutunun standart sapması (the standard
deviation of block sizes) (sQT) parametreleri hesaplanmıştır. Taramalı elektron
mikroskobu ile alınan volkanik kül tanelerinin görüntüleri üzerinden dokusal ve
morfolojik çalışmalar yapılmıştır. Quadtree decomposition analizleri sonucunda
elde edilen parametrelerin volkanik kül morfolojisi tanımlamada yeterli olduğu
tespit edilmiştir.
Ersoy ve ark., (2007) tarafından yapılan çalışma da 1982–1983 yılları arasında
Galunggung (Java, Endonezya) patlaması sonucunda oluşan volkanik küllerin
pürüzlülüğü ve dokusal özellikleri tanımlanmıştır. Tanelerin gözenekli yüzeyleri,
alterasyon yoğunluğu, küllerin morfolojik parametreleri kullanılarak küllerin
oluşum mekanizmaları yorumlanmıştır. Vulkaniyen faz ile freatomagmatik faz
arasındaki geçişte Ra ve Rq (pürüzlülük genlik tanımlayıcıları parametreleri)
değerleri

yükselirken

gözlemlenmiştir.

Rsk

bu
ve

değerlerin
Rku

Stromboliyen

(İstatistiksel

faza

doğru

tanımlayıcılar)

azaldığı
değerleri

freatomagmatik faza geçişte azalırken, Stromboliyen faza doğru bir artış
gösterdiği belirlenmiştir. Ra ve Rq'nun artan eğilimleri, Vulkaniyen fazından
freatomagmatik faza geçiş boyunca artan ince kül ve alterasyonu işaret
etmektedir. Ra ve Rq'nun Stromboliyen fazına doğru azalan eğilimleri, magma ile
etkileşen su miktarının azaldığına işaret etmektedir.
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Ersoy, (2007); Ersoy ve ark., (2019) tarafından yapılan çalışmada Dikkartın
domuna ait volkanik patlamalar ile oluşan volkanik ürünlerin granulometrik,
morfolojik ve dokusal analizleri değerlendirilmiştir. Dikkartın stratigrafik dizilimi
incelenerek taşınma ve fragmantasyon mekanizmaları yorumlanmıştır. Patlama
kuru (dry)- magmatik pliniyen patlaması ile başlamaktadır. Magma ile temasta
bulunan su patlamanın dinamiğini değiştirmiş olup bunun sonucunda bir tüf
halkası oluşmuştur. Parçalanma ve taşıma dinamikleri hakkında yorum
yapabilmek amacıyla tefra örneklerine Wohletz ve ark., (1989) tarafından
geliştirilen Ardışıklı Parçalanma/Taşıma (SFT)- teorisi uygulanmıştır. Ayrıca
Dikkartın örneklerinde volkanik küllerin üzerinde yapısal ve morfolojik analizler
yapılmıştır. Yapılan analizlerin sonuçları değerlendirildiğinde patlamanın dört
farklı fazı olduğu öne sürülmüştür. Patlama magmatik Pliniyen Patlamasıyla
başlayıp, ikinci fazda freatopliniyen ve bir tüf halkası oluşturan freatomagmatik
patlama ile devam etmektedir. Ortamdaki suyun tükenmesi ve magmadaki
uçucuların kaybı ile üçüncü faz kuru bir patlama olarak gerçekleşmiştir ve
dördüncü faz ile patlamanın sonlandığı belirlenmiştir.
Ersoy, (2010) tarafından volkanik kül partiküllerinin yüzey dokusu ve morfolojik
özellikleri, yüzey alanı ve hacim hesaplamaları Alicona Mex programı kullanılarak
stereoskopik görüntüler ile oluşturulan Digital Elevation Model (DEM) üzerinden
yapılmıştır. Ölçülen ve geometrik olarak hesaplanan yüzey alanları arasındaki
farklar değerlendirilmiştir. Volkanik kül partiküllerinin daha yüksek yüzey alanına
sahip olduğu belirlenmiştir.
Cioni ve ark., (2008) tarafından yapılan çalışmada distal fasiyesler ile proksimal
fasiyeslerdeki küllerin korelasyonunda kayaç ve volkanik cam kimyası ile partikül
şekli, morfolojisi, hamur dokusu ve kompozisyonu kullanılmıştır. Vezüv
volkanının Orta çağ aktivitesine ait kül partiküllerinin morfolojik, dokusal ve
bileşimsel özellikleri incelenmiştir. Magmanın kompozisyonu için minerallere ve
cama ait majör element analizleri yapılmıştır. SEM cihazında düşük büyütmeler
kullanılarak

süngerimsi

(Spongy),

bloksu

(Blocky),

kaynaşmış

(Fused)

partiküllerden alınan fotoğraflar ile morfoloji, parçacık şekli, yüzey dokusu,
gözeneklilik

özellikleri

ve

volkanik

küllere

ait

dört

farklı

parametre

(dikdörtgensellik, sıkılık, uzama ve dairesellik) nicelleştirilmiştir. Morfolojik
13

parametreler, ImageJ programı ile partiküllerin dış kontürleri kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Bunlara ek olarak çalışmada hamur dokusunun (groundmass
texture) gözenek boyutu, kristal içeriği parametreleri belirlenmiştir.
Murtagh ve White, (2013) tarafından yapılan çalışma Surtseyan'da ortaya çıkan
volkanizmaya ait piroklastların morfolojik parametrelerinin ve yüzey dokularının
incelenmesine dayanmaktadır. 4 Φ boyutundaki Black point küllerinin morfolojik
analizleri yapılmıştır. Hidromagmatik ve magmatik süreçler dairesellik x
dikdörtgenselliğe karşı sıkılık x uzama grafikleri ile ayrımlanmıştır. Black Point kül
tanelerinin %75'i hidromagmatik parçalanma alanına düştüğü saptanmıştır (Şekil
1.9).

Şekil 1. 9 Black Point kül partiküllerinin morfolojik analiz sonuçları. Partiküllerin %75'i
hidromagmatik parçalanma alanına girer. Parçalanma sınırı Schipper'in (2009)
tarafından belirlenen bir denklem ile ayrılır. Sıkılık (compactness) x uzama (elongation)dairesellik (circularity) x dikdörtgensellik (rectangularity) grafiğidir. Hidromagmatik alan
(Hydro), magmatik alan (Mag.). (Murtagh ve White, 2013).

Leibrandt ve Le Pennec, (2015) tarafından yapılan çalışma kamera bağlantılı bir
mikroskop kullanılarak yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edilip, morfolojik
analizin daha kısa zamanda daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmesine
dayanmaktadır. Bu yöntem ile partiküllerin boyutu, en-boy oranı, daireselliği ve
dışbükeyliği hesaplanmaktadır. Tungurahua volkanının (Ekvador) 1999'da
gerçekleşen

andezitik

patlama

analizlerinden

elde

edilen

sonuçlar

incelendiğinde; 2001 fazındaki kül parçacıklarının nispeten eşit ve dışbükey
şekilli olduğu, buna karşın 2006 subpliniyen fazında ise daha uzun, daha az
dairesel ve daha az dışbükey olduğu rapor edilmiştir.
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Liu

ve

ark.,

(2015)

tarafından

yapılan

çalışmada

kül

morfolojisi

karakterizasyonunda ImageJ programında yeni bir komut dizisi geliştirilmiştir.
Farklı görüntüleme teknikleri kullanılmış ve bu yöntemlerden elde edilen sonuçlar
birbiri ile karşılaştırılmıştır. Partiküllerin morfolojik özellikleri değerlendirilirken
küme (cluster) analizi kullanılmıştır. Sağlamlık, dışbükeylik, En-boy oranı ve
biçim katsayısı parametreleri kullanılmıştır. Fragmantasyon süreçleri farklı kül
tanelerine ait morfolojik parametrelerin değerlendirilmesi ile yorumlanmıştır.
Taramalı elektron mikroskobu ve optik tane analiz cihazı kullanılmıştır.
Dışbükeylik ve sağlamlık parametreleri, farklı parçalanma mekanizmaları ile
oluşmuş kül bileşenleri arasında ayrım yapılmasını sağlamaktadır.
Nurfiani ve Bouvet de Maisonneuve, (2018) tarafından yapılan çalışma da
volkanik kül partiküllerinin sağlamlık, dışbükeylik, en-boy oranı ve biçim katsayısı
parametreleri ve Öklid uzaklık dönüşümü kullanılarak külün çökelme hızı ve
fragmantasyon

mekanizmaları

incelenmiştir.

Iwodake

(Japonya),

2013,

Tangkuban Perahu (Endonezya) 2013 ve 2015’teki Merapi (Sumatra,
Endonezya) ’nın hidrotermal patlamaları; Merapi (Java, Endonezya -2013) dom
patlaması; Merapi-2010 ve Tavurvur (Rabaul, Papua Yeni Gine-2014)
Vulkaniyen patlaması; Kelud (Endonezya) Pliniyen Patlamasına ait kül örnekleri
karşılaştırılmıştır. Hidrotermal patlamalara ait olan daha bloksu partiküller, dom
patlamaları ile oluşan partiküller ve gözenekli taneler, morfolojik parametreler ve
fraktal analizi ile ayrımlanmıştır.
Aydar ve ark., (2021) tarafından yapılan çalışmada Türkiye’nin Güneybatısında
Santorini volkanının Minoan patlamasına ait volkanik küller incelenmiştir. Farklı
fragmantasyon süreçleriyle oluşmuş küller üzerinde üç boyutlu morfolojik
analizler

gerçekleştirilmiştir.

İstatiksel

değişkenler,

fraktal

boyut,

yüzey

alanı/hacim ve yüzey alanı/ projeksiyon alan kullanılarak küller karakterize
edilmiştir. Morfolojik analizler Dikkartın Pliniyen çökelleri (DPD), Acıgöl Riyolitik
Maar Crater (ARM) örnekleri ve Santorini tefraları üzerinde yapılmıştır. Morfolojik
analizler haricinde tane boyu dağılımı, kimyasal analizler ve
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yaşlandırma

yöntemi uygulanmıştır. Magmatik kökenli kül partiküllerinin daha yüksek fraktal
boyut ve pürüzlülük değerleri aldığı, freatomagmatik tanelerin daha düşük fraktal
boyut ve pürüzlülük değerleri aldığı belirlenmiştir.
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2. YÖNTEMLER
2.1. Saha Çalışmaları
Saha çalışmaları süresince farklı patlamalara ait volkanik ürünlerden örnekler
toplanmıştır. (1) Karapınar: Bazaltik freatomagmatik ile stromboliyen tipi patlama
dinamikleri ile oluşan örnekler, 2) Mahmutlu Tepe: Bazaltik stromboliyen tipi,
freatomagmatik patlama sonucu oluşan örnekler; (3) Hasan Dağı blok-ve-külakıntısı: 1-2 metre ve daha büyük bloklar içermektedir ve matriks örnekleri
alınmıştır; (4) Hasan Dağı Çığ Akıntı Çökeli: Matriks ve blast örnekleri alınmıştır;
(5) Hasan Dağı Lahar: Çamur akışı, kumlu matrikse sahip numuneler; (6) Hasan
Dağı (Neovolkan) Pekişmemiş ignimbiritin matriksinde alınan örnek; (7) Hasan
Dağı Pliniyen tipi patlama ile oluşmuş asidik pomza ve kül geri düşme çökelleri;
(8) Göllüdağ’dan alınan asidik freatomagmatik ve geri düşmeler ile ardalanmalı
örnekler arazi çalışmalarında çalışılmak için toplanmıştır.
2.2. Laboratuvar Çalışmaları
Volkanik küllerin şekil parametrelerinin sayısallaştırılması çeşitli metotlarla farklı
araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Morfolojik analizler başlangıçta iki boyutlu
analizler ile başlamıştır (Dellino ve La Volpe, 1996). İki boyutlu analizler kül
partiküllerinin dış kontürlerine odaklanmaktadır (Dellino ve La Volpe, 1996; Riley
ve ark., 2003; Cioni ve ark., 2014; Dürig ve ark., 2018). Üç boyutlu analizler
teknolojinin ve programlamanın gelişimiyle beraber değer kazanmıştır (bkz.
Ersoy, 2010; Mills ve Rose, 2010; Vonlanthen ve ark., 2015; Cannata ve ark.,
2019). İki boyutlu analizler zaman içinde farklı araştırmacılar tarafından farklı
şekil parametreleri hesaplanarak yapılmıştır. Bununla beraber yüzey alanı,
hacim, yüzey pürüzlülüğü ( Ersoy, 2007; Ersoy 2010; Mills ve Rose, 2010) , fraktal
analizi (Dellino ve Liotino 2002; Rausch ve ark., 2015; Aydar ve ark., 2021) ve
projeksiyon (projected) alanı (Aydar ve ark., 2021) üç boyutlu analizlerde önemli
bir yer tutmaktadır. Tane boyu ve tane boyu dağılımları patlamanın
fragmantasyon mekanizmalarının yorumlanmasında etkilidir. (Kaminski ve
Jaupart 1998; Bonadonna ve Houghton, 2005). Ayrıca volkanik tehlikelerin
yorumlanması, patlamaların büyüklüğünün hesaplanmasında gerekli bir analizdir
(Barberi ve ark., 1990; Connor ve ark., 2001; Bonadonna ve ark., 2002;
Bonadonna ve Houghton, 2005). Volkanik camlardan alınan kimyasal analizler,
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volkanik külleri oluşturan patlamaların kimyaları ile ilişkilidir (Nakagawa ve Ohba
2003; Smith, 2014). Bu çalışmada, tane boyu dağılımları ve istatiksel
parametrelerin hesaplanması, iki boyutlu ve üç boyutlu morfolojik analizler ve
kimyasal analizler gerçekleştirilmiştir.
2.2.1. Tane Boyu Dağılımı ve İstatiksel Analiz Yöntemleri
Partiküllerin boyutlarının incelenmesi, tanelerin taşınma ve depolanma gibi
süreçlerden nasıl etkilendiğini belirlemede büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla
önce elek analizi gerçekleştirilmiştir. Elek analizi ile volkanik kül örnekleri>31.5
mm, 31.5-22.4 mm, 22.4-16 mm, 16-11.2 mm,11.2-8mm, 8-5.6 mm, 5.6-4 mm,
4-2 mm, 2-1 mm, 1 mm-500 µm, 500 µm-250 µm, 250 µm-125 µm, 125-63 µm,
63-38 µm ve <38 µm’luk elekler yardımıyla tane boylarına ayrılmıştır. Elek analizi
sonuçları, tane boyu dağılım grafikleri ile ilgili bölümlerde sunulmaktadır.
İstatiksel parametreler belirlenirken iki farklı program olan Gradistat (Blott ve Pye,
2001) ve SFT (Ardışıklı Fragmantasyon/Taşınım) (Wohletz ve ark., 1989;
Wohletz ve Brown, 1995) kullanılmıştır.
2.2.1.1. Gradistat
Microsoft Visual Basic'te yazılan program, tablo ve grafik çıktıya izin veren bir
Microsoft Excel elektronik tablosuna entegre edilmiştir. Bununla beraber,
ortalama, tepe değer (mode), standart sapma (standard deviation), çarpıklık
(skewness), basıklık (kurtosis), D50 (ortalama tane boyutu), D10, D90, D90/D10,
D90 –D10, D75/D25 ve D75 –D25 değerleri hesaplanmaktadır (Şekil 2.1).
Bununla beraber program Folk ve Ward, (1957) yöntemine göre analiz yapılan
örneklerin ortalama tane boylarını, boylanma, çarpıklık, basıklık değerlerini temel
alarak sınıflandırmıştır. Pozitif çarpıklık ince çarpıklık olarak isimlendirilirken,
negatif çarpıklık kaba çarpıklık olarak isimlendirilmiştir (Blott ve Pye, 2001).
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Şekil 2. 1. Gradistat çıktısı (Blott ve Pye, 2001)

İki farklı yöntem taneleri analiz etmede kullanılmaktadır. Bunlardan biri moment
yöntemi diğer ise grafiksel yöntemdir. Grafiksel yöntem ve moment parametreleri
arasındaki ilişkiler, her yöntemin tane boyutu dağılımının farklı kısımlarına verdiği
vurgudaki farklılıklarla açıklanmaktadır (Blott ve Pye, 2001).
Bu çalışmada Gradistat analizi sonucunda elde edilen istatistiksel parametreler
ortalama, tepe değer, standart sapma (standard deviation), çarpıklık (skewness),
basıklık (kurtosis), D10 , D50, D90, D90/D10, D90 –D10, D75/D25 ve D75 –D25
değerleri hesaplandıktan sonra ikili diyagramlar kullanılarak parametreler
yorumlanmıştır.
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2.2.1.2. Ardışıklı Parçalanma/Taşınma (SFT (Sequential Fragmentation
Transport)
Volkanik küllerde taşınım ve fragmantasyon süreçlerini karakterize etmek
amacıyla geliştirilen Windows tabanlı yazılımdır (Wohletz ve ark., 1989). SFT
analizi, ana kütleden itibaren bir dizi parçalanma ve taşınma olaylarını, parçacık
kütle dağılımlarını yorumlamak için kullanılmaktadır (Şekil 2.2) (Wohletz ve ark.,
1989; Mackaman-Lofland ve ark., 2014).

Şekil 2. 2. Ardışıklı parçalanma şematik gösterimi (Wohletz ve ark., 1989)

Her bir parçalanma sonucunda oluşan parçacıkların dağılımı γ (veya dispersion)
ile temsil edilmektedir. γ değer -1’e yaklaştıkça, histogramdaki dağılım daha
geniş ve düzdür. Artan γ değerleri, bir parçalanma mekanizmasıyla artan
ufalanmayı ve/veya bir taşıma mekanizmasıyla artan boylanmayı yansıtmaktadır
ve bunun sonucunda yayılım daha ince ve pik değerine yakın bir grafik sunar
(Şekil 2.3) (Wohletz ve ark., 1989).
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Şekil 2. 3. SFT analizinde kullanılan dağılım parametresinin değerleri (Wohletz ve ark.,
1989)

SFT yazılımı üç ana parametre hesaplamaktadır. Ağırlık fraksiyonu (Weight
fraction), tüm numunedeki belirli bir alt popülasyonun göreceli oranını ifade eder.
Tepe değeri (Mode), bir alt popülasyonun dağılım eğrisinin zirveye ulaştığı
noktanın boyutudur (φ birim cinsinden). Yayılım (Dispersion) alt popülasyonunun
parçalanma veya taşınma mekanizmaları ile doğrudan ilişkilidir (Wohletz ve ark.,
1989).
Bu çalışmada, en uygun polinom eğrisi kullanılarak iki farklı grup alt populasyon
belirlenmiştir. Bu alt populasyonlardan 1 ve 2 alt populasyonları kaba tane
boyunu temsil eden alt popülasyonları; 3 ve 4 ince tane boyunu temsil eden alt
populasyonlardır. Bu iki grup alt populasyon mod değeri φ: -0.5 ‘den geçen bir
çizgi ile ayrımlanmıştır (Wohletz ve ark., 1995; Ersoy, 2007; Ersoy ve ark., 2019).
Alt popülasyonlar, parçalanma faktörü (φm/ γ) (mod / dağılım (dispersion))- tepe
değer grafikleri oluşturularak magmatik ve freatomagmatik parçalanma
mekanizmaları yorumlanmıştır (Wohletz ve ark., 1995; Ersoy, 2007).
Sonuçlar 0 phi'de ayırarak, kaba tane boyuna sahip örneklerin 0'dan büyük
parçalanma faktörü değerlerine sahip olduğunu, ince tane boyuna sahip
örneklerin ise negatif değerlere sahip olduğu gözlemlenmiştir (Wohletz ve ark.,
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1995; Ersoy, 2007; Ersoy ve ark., 2019). Bu ayrım, magmatik ve freatomagmatik
alt popülasyonlardan ayırır ve Sheridan ve Wohletz, (1983); Wohletz, (1983);
Wohletz ve ark., (1995); Ersoy, (2007); Ersoy ve ark., (2019) tarafından
tanımlanan saha, laboratuvar ve teorik çalışmalarla desteklenmiştir. Her bir
patlama türüne ait taşınma ve fragmantasyon diyagramları ilgili bölümlerde
bulunmaktadır.

2.2.2. Morfolojik Analizler ve Kimyasal Analizler
2.2.2.1. Örnek Hazırlama
Elek analizi ile farklı fraksiyonlara ayrılan volkanik küller kül yüzeylerine yapışan
tozlar, organik kalıntılar, kalsit çimentonun temizlenmesi amacıyla aseton ile
ultrasonik banyoda 5 dakika yıkanmıştır (Ersoy, 2007). Daha sonra etüvde 105
°C sıcaklıkta 1 gün kurutulmuştur. Kimyasal analizler için 250-500 µm
boyutundaki volkanik kül örnekleri Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği
ince kesit ve parlatma laboratuvarında vakum altında epoksi kalıba dökülmüş ve
parlatılmıştır. Daha sonra bu örnekler karbon ile kaplanmıştır. Morfolojik analizler
için farklı tane boylarındaki (38-63 µm, 63-125 µm, 125-250 µm) kül örnekleri
paslanmaz çelik çubuklar üzerine monte edilen çift taraflı karbon bant üzerine
püskürtülerek yerleştirilmiştir. Daha sonra bu örnekler altın ile kaplanmıştır.
2.2.2.2. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)
Taramalı Elektron Mikroskobu, jeolojinin birçok alanında mikroskobik olarak
yapılan görüntülemelerde, kimyasal araştırmalarda sıklıkla tercih edilmektedir
(Ersoy, 2007). Cihaz mikrometre ve nanometre boyutunda çözünürlük
sağlamaktadır.

Yapılacak

çalışmanın

türüne

göre

farklı

dedektörler

bulunmaktadır. SEM uzun yıllardır volkanik küllerin hem kimyasal hem de fiziksel
olarak incelenmesi için kullanılmaktadır. Heiken, (1972); Heiken, (1974); Walker
ve Croasdale, (1972) tarafından SEM cihazı kullanılarak kül morfolojisi, volkanik
cam bileşimi ve püskürme tipi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.
Analizler, Hacettepe Üniversitesi’nde Zeiss EVO 50-EP Taramalı Elektron
Mikroskobu (SEM)-Bruker XFlash 3001 Enerji Dağıtım Spektrometresi (Energy
Dispersive Spectrometer (EDS)) cihazında yapılmıştır. Volkanik cam kimyasal
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analizleri

geri

saçılım

dedektörü

(BSD)

kullanılarak

gerçekleştirilmiştir.

İvmelendirici (accelerating) voltaj değeri 15-20 keV olarak belirlenmiştir. Kimyasal
analizler volkanik camlar üzerinden noktasal analizler yapılarak major oksit
değerlerinin ölçülmesini kapsamaktadır.
Morfolojik analizler için İkincil Elektron (Secondary Electron) (SE) dedektörü
kullanılmıştır. Morfolojik analizlerde ivmelendirici voltaj değeri 5-7 keV olarak
seçilmiştir.
Üç boyutlu görüntüler elde etmek için Stereoskopik SEM görüntüleri
kullanılmıştır. Bu çalışmada stereoskopik görüntü elde ederken SEM cihazının
numune tutucusuna pozitif yönde 7 derece eğim verilerek görüntü alınmıştır
(Şekil 2.4). Numune tutucusuna eğim verilmeden alınan ilk görüntü sol görüntü
olarak

kaydedilmiş

ve

iki

boyutlu

analizler

bu

görüntüler

üzerinden

gerçekleştirilmiştir. Eğim verilerek elde edilen görüntü ise sağ görüntü olarak
alınmıştır. Burada dikkate edilmesi gereken husus numune yüzeyi ile son lens
arasındaki mesafe (working distance) ve büyütme (magnitude) parametrelerinin
sol ve sağ görüntü çifti elde edilirken değişmemesidir (Ersoy, 2010; Mills ve Rose
2010; Aydar ve ark., 2021)

Şekil 2. 4. SEM numune tutucusunun sol görünüm konumu, negatif eğim açısına
karşılık gelir. Sağ görünüm, daha yüksek veya pozitif eğim açısıyla ilgilidir (Hein, 2001;
Ersoy, 2007; Ersoy ve ark., 2010)
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2.2.2.3. İki Boyutlu Morfolojik Analizler
İki boyutlu analizler ImageJ programı (Rasband, 2004) kullanılarak yapılmıştır.
ImageJ halka açık Java tabanlı görüntü işleme programıdır. Java eklentileri
aracılığıyla genişletilebilir (http://rsb.info.nih.gov/ij/).
Bu çalışmada ImageJ programında “Particle Analyer” aracı ve Liu ve ark., (2015)
tarafından geliştirilmiş komut dizisi kullanılmıştır. Biçim katsayısı (FF), eksenel
oran, dışbükeylik ve sağlamlık parametreleri Liu ve ark., (2015) tarafından
geliştiren komut dizisi ile hesaplanmıştır. Dikdörtgensellik, sıkılık, uzama,
dairesellik parametreleri Dellino ve La Volpe, (1996); Liu ve ark., (2015); Dürig
ve ark., (2018)’un çalışmalarında bulunan formüller ile hesaplanmıştır (Şekil 2.5).
Ayrıca ImageJ programı (Particel Analyzer aracı) kullanılarak ikinci bir dairesellik
parametresi hesaplanmıştır.
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Şekil 2. 5 Şekil parametreleri ve parametrelerin hesaplanması için gerekli formüller
(Liu ve ark., 2015; Dürig ve ark., 2018)

2.2.2.4. Üç boyutlu (3B) Morfolojik Analizler
Üç boyutlu analizler Alicona Mex programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. (Mex,
version 5.1). Kül tanelerinin ana hatları bir poligon olarak çizilmiş ve daha sonra
pürüzlülük parametreleri, yüzey alanı, projeksiyon alan, hacim, yüzeyin fraktal
boyutu (DSA) gibi tüm dokusal tanımlayıcılar, profil analizleri ve tüm istatistiksel
yüzey parametreleri hesaplanmıştır. Bu amaçla öncelikle; SEM cihazından
alınmış görüntü çiftlerinden ve MeX Stereo Creator modülü kullanılarak stereo
görüntüler elde edilmiştir. Üçüncü boyut (z koordinatı); eğim açısı, numune yüzeyi
ile son lens arasındaki mesafe (WD) ve piksel boyutu parametreleri kullanılarak
oluşturulmuş, Mex yazılımı vasıtasıyla bir sayısal yükseklik modeli (DEM) elde
edilmiştir. Yapılan analizler DEM verisi üzerinden yapılmıştır.
Morfolojik ve kimyasal analiz sonuçları ilgili bölümlerde verilmiştir.
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3. FREATOMAGMATİK PATLAMALAR
Hidromagmatik patlamalar magmanın su ile teması sonucunda oluşmaktadır (Walker,
1973; Heiken ve Wohletz, 1985; Morrissey ve ark., 2000; Gonnermann, 2015).
Freatomagmatik patlamalarda su-eriyik oranı, magmanın sıcaklığı ve viskozitesi
önemlidir (Morrissey ve ark., 2000; Gonnerman, 2015). Viskozite’ye bağlı olarak, eriyiksu ara yüzü alanı değişim göstermektedir (Büttner ve ark., 2002; Austin-Erickson ve ark.,
2008). Parçalanma sırasında eriyik-su yüzey alanı hızla artar, bu da parçalanma ile ısı
transferi arasında pozitif korelasyon olduğunu belirtir (Büttner ve ark., 2005; Wohletz ve
ark., 2013). Bunun sonucunda patlama süreci hem magmatik hem de hidromagmatik
olarak gerçekleşebilmektedir (Self ve Sparks, 1978). Freatomagmatik patlamaların ayırt
edici özelliği püskürme kolonunun buhar ve su bakımından zengin olmasıdır (Morrissey
ve ark., 2000).
Freatomagmatik patlamalarla oluşan piroklastiklerin tane boyu magmatiklerden daha
küçüktür. Freatomagmatik patlamalar sonucunda bloksu, fusiform, yosun benzeri,
levhamsı ve küresel veya damla benzeri taneler oluşmaktadır (Wohletz 1983, Heiken ve
Wohletz, 1985). Bloksu morfolojiye sahip taneler aşırı ısınmış buhar filminin çökmesi ile
oluşmaktadır (Şekil 1.5) (Wohletz, 1983, Heiken ve Wohletz, 1985; Ersoy, 2007,
Gonnermann, 2015).
3.1. Bazik Freatomagmatik Patlamalar
➢ Konya-Karapınar yöresinde bulunan Acıgöl ve Meke gölü
Karapınar, İç Anadolu bölgesinde bulunan Kuvaterner yaşlı bazaltik- andezitik
volkanizmaya hakim bir volkanik bölgedir. Bu bölgede cüruf konileri, freatomagmatik ve
freatik maarlar yer almaktadır (Aydar ve ark., 1993). Meke gölü ve Acıgöl bölgede
bulunan iki maar olarak ön plana çıkmaktadır (Şekil 3.1; Şekil 3.2). Özellikle Meke gölü
maarının içinde, geç evrede oluşan, şartların, sulu ortamdan kuru ortama evrildiğini
gösteren bir de cüruf konisi bulunmaktadır. Maarların çevresinde taban yayılımı ürünleri
gözlemlenmektedir (Şekil 3.3) (Keller, 1974; Ercan, 1986).
Meke gölünde hâkim kayaç grubu bazalt, bazaltik andezit ve andezitten oluşurken;
Acıgöl bazalt, andezit ve trakiandezit kayaçlardan oluşmaktadır (Güllü ve Kadıoğlu,
2019).
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Şekil 3. 1. Meke Gölü ve Acıgöl Google Earth görüntüsü (Google Earth’ den alınmıştır.)

Bu çalışmada, Meke gölü maarının krater kenarından, dokuz farklı seviyeden örnekler
alınmıştır (Örnekler: C-20-17 , C-20-18, C-20-19, C-20-20, C-20-21, C-20-22, C-20-23,
C-20-24, C-20-25) (Şekil 3.5). Morfoloji analizleri, 125-250 µm, 63-125 µm ve 38-63 µm
tane boylarına sahip piroklastikler üzerinde yapılmıştır. Kimyasal analizler 250-500 µm
boyutuna sahip partiküller üzerinde gerçekleştirilmiştir (Şekil 3.4).

Şekil 3. 2. (a) Meke gölü, (b) Acıgöl arazi fotoğrafları
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Şekil 3. 3 Mostra fotoğrafları (a) Meke gölü, (b) Acıgöl

Şekil 3. 4. (a) C-20-18 numaralı Meke gölü kül örneğinin, (b) C-20-20 numaralı Meke gölü kül
örneğinin, (c) C-20-22 numaralı Meke gölü cüruf geri düşme örneğinin, (d) C-20-26 numaralı
Acıgöl örneğinin geri saçılım dedektör görüntüleridir.
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Şekil 3. 5. Meke gölü kolon kesiti
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3.1.1. Genel Tanımlamalar
C-20-17: Tüm seviyelerin üzerini örten cüruf seviyesidir. Arada çok ince kül seviyesi
bulunmaktadır. Gözenekliliği yüksek cüruf ve cüruf parçaları baskındır. Daha küçük tane
boylarında az miktarda düşük gözenekliliğe sahip partiküller saptanmıştır. 38-63 tane
boyunda altere taneler gözlemlenmektedir (Şekil 3.6f).

Şekil 3. 6. C-20-17 cüruf seviyesine ait farklı tane boylarının SEM fotoğrafları.(a) 125-250 µm
tane boyutuna ait gözenekliliği yüksek sideromelan, (b) 125-250 µm tane boyutuna ait düşük
gözenekliliğe sahip piroklast, (c) 63-125 µm tane boyuna ait düşük gözenekli kırılma
düzlemleri belirgin piroklast, (d) 63-125 µm tane boyuna ait gözenekli piroklast,(e-f) 38-63 µm
boyutunda yüzeyinde alterasyon bulunan piroklastlar.
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Tabanda ince kül bulunmaktadır. Bu seviye tez içerisinde C-20-18 numaralı örneğe
karşılık gelmektedir. Kalınlığı yaklaşık 1 cm’dir. Kül partiküllerinin yüzeyleri ve örnek
genel

olarak

tozludur

(Şekil

Bazı

3.7).

tanelerin

üzerinde

alterasyonlar

gözlemlenmektedir. Partiküller gözeneksiz veya çok düşük gözenekliliğe sahip bloksu
tanelerden oluşmaktadır. Volkanik agregalar gözlemlenmiştir (Şekil 3.7f). Tane boyu
küçüldükçe tanelerin üzerindeki alterasyon artmaktadır. 38-63 µm tane boyutunda
yosun benzeri piroklastlar gözlemlenmiştir.

Şekil 3. 7. C-20-18 ince kül örneğinden farklı tane boylarına ait SEM fotoğrafları. (a) 125-250
µm tane boyutuna ait bloksu tane, (b) 63-125 µm tane boyutuna ait üzeri tozlu piroklast,(c) 3863 µm tane boyuna ait piroklast, (d) 125-250 µm tane boyutunda üzeri tozlu piroklast,(e) 38-63
µm boyutunda daha taze temiz yüzeye sahip piroklast,(f) Temsili volkanik agregalar her tane
boyunda bulunmaktadır.
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Bu seviyenin üzerine C-20-19 örnek olan geri düşme gelmektedir. Kalınlığı yaklaşık 60
cm olup taban yayılımı ürünleri ile ardalanmalı olarak bulunmaktadır. Bu seviyede hem
gözenekli hem de gözenekliliği daha düşük piroklastlar bulunmaktadır ve bazı
partiküllerin üzeri tozludur. Volkanik agregalar bu seviyede bulunmaktadır (Şekil 3.8e).
Tane boyu küçüldükçe tanelerdeki alterasyonun arttığı gözlemlenmiştir (Şekil 3.8).

Şekil 3. 8. C-20-19 geri düşme- taban yayılımı ardalanması içeren örneğe ait farklı tane
boylarında SEM fotoğrafları. (a) 125-250 µm tane boyutuna ait bloksu tane, (b) 125-250 µm tane
boyutuna ait üzeri gözenekli piroklast,(c) 63-125 µm tane boyuna ait düşük gözenekli bloksu
piroklast, (d) 63-125 µm tane boyuna ait piroklast,(e) 38-63 µm boyutunda Volkanik agregalar?alterasyon, (f) 38-63 µm tane boyutuna sahip üzerine yapışık halde alterasyon bulunan partikül
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Üzerinde C-20-20 ince çapraz tabakalı çarpma yapılı seviyeler bulunmaktadır. Bu
seviyenin kalınlığı yaklaşık 50 cm’dir. Hem Stromboliyen patlamasına ait yüksek
gözenekliliğe sahip piroklastlar hem de düşük gözenekliliğe sahip piroklastlar
bulunmaktadır. Yüksek gözenekliliğe sahip taneler 125-250 µm tane boyunda daha
yüksek oranda gözlemlenirken küçük tane boylarında gözenekliliği düşük taneler
belirlenmiştir. 38-63 µm tane boyunda altere taneler bulunmaktadır (Şekil 3.9).

Şekil 3. 9. C-20-20 kül seviyesine ait farklı tane boylarının SEM fotoğrafları(a) 125-250 µm
tane boyutuna ait gözenekliliği yüksek piroklast, (b) 125-250 µm tane boyutuna ait üzeri
gözenekli piroklast,(c) 125-250 µm tane boyuna ait düşük gözenekli bloksu piroklast, (d) 63125 µm tane boyuna ait piroklast,(e) 38-63 µm boyutunda daha taze, temiz yüzeye sahip
düşük gözenekli piroklast, (f) Sideromelan stromboliyen patlaması ile oluşmuş bir cüruf
parçası?
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Bu seviyenin üzerinde C-20-21 numaralı örnek olarak isimlendirilen kaba kül seviyesi
bulunmaktadır. Volkanik küller düşük gözenekli ve bloksu tanelerden oluşmaktadır. Bazı
volkanik camların yüzeyi tırtıklı dokular sergilemektedir. Tane boyu azaldıkça alterasyon
miktarı artmaktadır. Daha küçük tane boylarında tanelerin yüzeyine alterasyon yapışık
halde bulunmaktadır (Şekil 3.10).

Şekil 3. 10. C-20-21 kül seviyesine ait farklı tane boylarının SEM fotoğrafları. (a) 125-250 µm
tane boyutuna ait gözenekliliği yüksek, palagonitleşmiş? piroklast, (b) 125-250 µm tane
boyutuna ait üzeri gözenekli piroklast,(c) 125-250 µm tane boyuna ait düşük gözenekli bloksu
piroklast, (d) 63-125 µm tane boyuna ait piroklast,(e) 38-63 µm boyutunda altere piroklast, (f)
Sideromelan stromboliyen patlaması ile oluşmuş bir cüruf parçası?

33

Bu seviyenin üzerinde C-20-22 numaralı örnek olan cüruflar gelmektedir. Aradaki siyah
cüruf seviyesinin kalınlığı yaklaşık olarak 40-50 cm’dir. Bu seviyedeki örnekler temiz
yüzeye sahiptir. Gözenekliliği düşük bloksu ve gözenekli taneler bulunmaktadır. Tane
boyu küçüldükçe gözenekli partiküllerin oranı azalıp, bloksu tanelerin oranı ve tanelere
yapışık olan alterasyon miktarı artmaktadır (Şekil 3.11).

Şekil 3. 11. C-20-22 cüruf seviyesine ait farklı tane boylarının SEM fotoğrafları.(a) 125-250 µm
tane boyutuna ait gözenekliliği yüksek sideromelan, (b) 125-250 µm tane boyutuna ait düşük
gözenekliliğe sahip piroklast,(c) 63-125 µm tane boyuna ait düşük gözenekli bloksu piroklast,
(d) 63-125 tane boyuna ait piroklast,(e-f) 38-63 boyutunda yüzeyinde yapışık toz parçaları olan
piroklast.
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C-20-23 örneği toprak seviyesine aittir. Bu seviyenin taban sınırı karbonatlı parçaları
içermektedir. Cam miktarı çok azdır. Yuvarlaklaşmış partiküller içermektedir. Volkanik
camların üzerinde partiküllere yapışık halde alterasyonlar bulunmaktadır. Daha büyük
tane boyunda (125-250 µm) tane yüzeylerine yapışık halde bulunan alterasyon miktarı
azalırken, tane boyu küçüldükçe oranda artış gözlemlenmektedir (Şekil 3.12).

Şekil 3. 12. C-20-23 toprak seviyesine ait farklı tane boylarının SEM fotoğrafları. (a-b) 125-250
µmtane boyutuna,(c) 63-125 µm tane boyuna ait düşük gözenekli üzerine yapışık halde
alterasyonlar bulunan piroklast, (d) 63-125 µm tane boyuna ait piroklast,(e-f) 38-63 µm
boyutunda yüzeyinde yapışık toz parçaları olan piroklastlar.
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Toprak seviyenin üzerinde C-20-24 çapraz tabakalı kül seviyesi bulunmaktadır.
Gözenekliliği düşük ve yüksek gözenekliliğe sahip sideromelan içermektedir.
Partiküllerin yüzeyleri tozludur. Tane boyu azaldıkça alterasyon miktarı artmaktadır
(Şekil 3.13).

Şekil 3. 13. C-20-24 çapraz tabakalı kül seviyesine ait farklı tane boylarının SEM fotoğrafları. (a)
125-250 µm tane boyutuna ait gözenekli volkanik cam, (b) 125-250 µm tane boyutuna ait düşük
gözenekliliğe sahip piroklast,(c-d) 63-125 µm tane boyuna ait yüzeyine yapışık tozlar bulunan
piroklast,(e) 38-63 µm boyutunda piroklastlar, (f) 38-63 µm boyutunda cüruf parçası.
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C-20-25 düşük derecede çapraz tabakalamalı kül seviyesidir. Hem yüksek gözenekliliğe
sahip volkanik camlar hem de düşük gözenekli bloksu volkanik camlar içermektedir.
Örneklerin yüzeyleri tozludur. Tane boyu küçüldükçe gözenekli volkanik camlar
azalmakta olup bloksu taneler hâkim volkanik cam olarak tanımlanmıştır. Killeşmeler
gözlemlenmiştir. Ayrıca tane boyu küçüldükçe altere tanelerin sayısı artmaktadır (Şekil
3.14).

Şekil 3. 14. C-20-25 çapraz tabakalı kül seviyesine ait farklı tane boylarının SEM fotoğrafları.(a)
125-250 µm tane boyutuna ait gözenekli volkanik cam, (b) 125-250 µm tane boyutuna ait düşük
gözenekliliğe sahip cam,(c) 63-125 µm tane boyuna ait yüzeyine yapışık tozlar bulunan
piroklast, (d) 63-125 µm tane boyunda deforme olmuş gözeneklere sahip cam (e) 63-125
µm boyutunda altere piroklast, (f) 38-63 µm boyutunda yüzeyinde yapışık tozlar bulunan
piroklast.

37

C-20-26 Acıgöl- Karapınar örneği çapraz tabakalı kül seviyesidir. Partiküllerin yüzeyi
tozludur. Düşük gözenekli, bloksu taneler baskındır. 250-500 µm tane boyunda
gözenekli sideromelan ve takilit (tachylite) camlar gözlemlenmiştir. Tane boyu
küçüldükçe volkanik agrega ve alterasyon oranı artmaktadır. Bazı piroklastlarda
(litikler?) yuvarlaklaşmalar gözlemlenmektedir (Şekil 3.15).

Şekil 3. 15. C-20-26 çapraz tabakalı kül seviyesine ait farklı tane boylarının SEM fotoğrafları. (ab-c) 125-250 µm tane boyutunda bloksu piroklastlar, yüzeylerinde toz bulunmaktadır (d) 63-125
µm tane boyu aralığında gözenekliliği düşük cam (e) 38-63 µm boyutunda altere piroklastlar, (f)
38-63 µm boyutunda yüzeyinde yapışık tozlar bulunan volkanik cam.
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3.1.2. Tane Boyu Dağılımı ve İstatiksel Parametreler
Tane boyu analizleri ve tanımlamaları Gradistat ve SFT analizleri ile gerçekleştirilmiştir.
Elekler yardımıyla taneler farklı fraksiyonlara ayrılmışlardır (Şekil 3.16). Eleme verileri
Gradistat ve SFT yazılımları kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

Şekil 3. 16 Tane boyu dağılım histogramları (a) Meke gölü, (b) Acıgöl

3.1.2.1. Gradistat Analizleri
Gradistat analizi sonucunda elde edilen parametreler Çizelge 3.1, Çizelge 3.2 ve
Çizelge 3.3’tedir. Yüksek miktarda gözenekli tane içeren geri düşme (C-20-19), Cüruf
(C-20-17, C-20-22) seviyeleri pozitif çarpıklık değerleri almaktadır. Diğer taraftan bloksu
tanelerin baskın olduğu C-20-18, C-20-21, C-20-26 gibi taban yayılımı çökelleri negatif
çarpıklık değerleri almaktadır (Şekil 3.17; Şekil 3.19).
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C-20-17: Folk ve Ward, (1957) yöntemine göre yapılan tanımlamalar sonucunda kötü
boylanma, pozitif çarpıklık gösterdiği belirlenmiştir. D50 değeri

-2.797 φ olarak

hesaplanmıştır
C-20-18: Folk ve Ward, (1957) yöntemine göre yapılan tanımlamalar sonucunda kötü
boylanma, negatif çarpıklık gösterdiği belirlenmiştir. D50 değeri

-1.555 φ olarak

hesaplanmıştır
C-20-19: Folk ve Ward, (1957) yöntemine göre yapılan tanımlamalar sonucunda kötü
boylanma, pozitif çarpıklık gösterdiği belirlenmiştir. D50 değeri

-0.261φ olarak

hesaplanmıştır

Şekil 3. 17. İkili diyagramlar çarpıklık parametresine karşılık D(50) parametresinin değerlerini
göstermektedir. (a) Grafiksel yöntemle hesaplanan değerler, (b) Moment yöntemiyle
hesaplanan değerler

C-20-20: Folk ve Ward, (1957) yöntemine göre yapılan tanımlamalar sonucunda orta
dereceli boylanmaya sahiptir ve negatif çarpıklık gösterdiği belirlenmiştir. D50 değeri,
2.643 φ olarak hesaplanmıştır.
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C-20-21: Folk ve Ward, (1957) yöntemine göre yapılan tanımlamalar sonucunda kötü
boylanma, negatif çarpıklık gösterdiği belirlenmiştir. D50 değeri, 1.822 φ olarak
hesaplanmıştır.
C-20-22: Folk ve Ward, (1957) yöntemine göre yapılan tanımlamalar sonucunda kötü
boylanma, pozitif çarpıklık gösterdiği belirlenmiştir. D50 değeri, -0.127 φ olarak
hesaplanmıştır.
C-20-23: Folk ve Ward, (1957) yöntemine göre yapılan tanımlamalar sonucunda çok
kötü boylanma, ince çarpıklık (pozitif çarpıklık) gösterdiği belirlenmiştir. D50 değeri,
0.763 φ olarak hesaplanmıştır.
C-20-24: Folk ve Ward, (1957) yöntemine göre yapılan tanımlamalar sonucunda çok
kötü boylanma, simetrik dağılım gösterdiği belirlenmiştir. D50 değeri, -0.105 φ olarak
hesaplanmıştır.
C-20-25: Folk ve Ward, (1957) yöntemine göre yapılan tanımlamalar sonucunda çok
kötü boylanma, negatif çarpıklık gösterdiği belirlenmiştir. D50 değeri, 1.577 φ olarak
hesaplanmıştır.
C-20-26: Folk ve Ward, (1957) yöntemine göre yapılan tanımlamalar sonucunda çok
fakir boylanma, Simetrik dağılım gösterdiği belirlenmiştir. D50 değeri, 0.779 φ olarak
hesaplanmıştır.
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Çizelge 3. 1. C-20-17,C-20-18,C20-19 örneklerine ait gradistat program çıktıları
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Çizelge 3. 2. C20-20, C20-21, C20-22 örneklerine ait gradistat çıktıları
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Çizelge 3. 3. C20-23, C20-24, C20-25, C20-26 örneklerine ait gradistat çıktıları
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3.1.2.2. Ardışıklı Fragmantasyon/ Taşınma (SFT)
En uygun polinom eğrisi üzerinde her bir örnek için alt populasyonlar belirlenmiştir. Kaba
ve ince taneler için iki ayrı grup alt populasyon belirlenmiştir. 1 ve 2 numaralı alt
populasyonlar kaba taneleri, 3 ve 4 numaralı alt populasyonlar ince taneleri temsil
etmektedir. Bu yöntem Sheridan ve Wohletz (1983), Wohletz (1983) ve Wohletz ve ark.,
(1995) tarafından laboratuvar ve arazi çalışmaları ile desteklenmiştir. Meke gölüKarapınar ve Acıgöl-Karapınar örnekleri boylanmaya karşı medyan diyagramına göre
Şekil 3.18’da sınıflanmıştır (Walker, 1971; Sparks ve ark., 1981; Self, 1983; Sheridan
ve Wohletz, 1983; Fisher ve Schmincke, 1984; Ersoy, 2007).
Parçalanma faktörü, alt populasyonların karakterize edilmesi için kullanılmaktadır.
Parçalanma faktörü Medyan çap (Median diameter (v)) / Dağılım (dispersion (γ)) olarak
ifade edilir ve mod değerlerine karşı parçalanma faktörü grafikleri kullanıldığında
magmatik ve freatomagmatik parçalanma ile oluşmuş piroklastlar ayrılmıştır (Wohletz
ve ark., 1995).

Şekil 3. 18. Medyan'a karşılık boylanma diyagramı (Walker, 1971; Sparks ve ark.,
1981; Self, 1983; Sheridan ve Wohletz, 1983; Fisher ve Schmincke, 1984; Ersoy, 2007)
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Şekil 3. 19. Çarpıklığa karşılık boylanma diyagramı

C-20-17 örneğinde sadece 1 numaralı magmatik kökeni temsil eden alt populasyon
saptanmıştır. Örnek genel olarak kaba tanelerden oluşmaktadır. C-20-18 ince kül
örneğinde 2 numaralı kaba taneleri temsil eden, 3 ve 4 numaralı freatomagmatik kökeni
temsil eden alt populasyonlara sahiptir. Bunun üzerinde bulunan C-20-19 taban yayılımı
ürünleri ile ardalanmalı olarak bulunan geri düşme örneklerinde 2 numaralı kaba taneleri
(magmatik kökeni) temsil eden alt populasyon ve 3,4 numaralı freatomagmatik kökeni
temsil eden alt populasyonları belirlenmiştir. Seviyenin üzerini örten C-20-20 ince kül
örneğinde sadece 4 numaralı freatomagmatik kökeni temsil eden alt populasyon
gözlemlenmiştir. Bu seviyenin üzerinde daha kaba taneli küller olan C-20-21 örneğinde
3 ve 4 numaralı freatomagmatik kökeni temsil eden alt populasyonlar belirlenmiştir. C20-22 cüruf örneklerinde 2 numaralı kaba taneyi (magmatik) ve 3-4 numaralı
freatomagmatik kökeni temsil eden alt populasyonlar belirlenmiştir. C-20-23 örnek
toprak olup 2 numaralı kaba taneli ve 3-4 numaralı ince taneleri temsil eden alt
populasyonlar belirlenmiştir. C-20-24 ve bunu üzerleyen C-20-25 örnekler için 2
numaralı kaba taneyi (magmatik) alt populasyon ve 3-4 numaralı freatomagmatik kökeni
temsil eden alt populasyonlar belirlenmiştir.
C-20-26 Acıgöl örneğinde 2 numaralı kaba taneleri temsil eden alt populasyon ve 3-4
numaralı ince taneler ile ilişkili alt popülasyonlar belirlenmiştir. Parçalanma faktörü (φm/
γ), kaba tanelere temsil eden alt populasyonlarda pozitif değer alırken daha ince taneleri
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temsil eden alt populasyonlarda negatif değerler almaktadır (Şekil 3.20). Magmatik ve
freatomagmatik sınırının tepe değeri (φm) -0.5 φ olarak alınmıştır (Ersoy, 2007; Ersoy
ve ark., 2019)
Meke gölünden alınan örneklerin %5’ini birinci alt popülasyonu, %27’sini ikinci alt
populasyonu, %32’sini üçüncü alt popülasyonu ve %36’sını dördüncü alt popülasyonu
temsil etmektedir. Acıgöl örneğinin %51’ini ikinci alt populasyonu, %26’sını üçüncü alt
popülasyonu ve %23’ünü dördüncü alt popülasyonu temsil etmektedir (Şekil 3.21; Şekil
3.22).

Şekil 3. 20. Parçalanma faktörü (Fragmentation Factor) (φ/γ)'ne karşılık Tepe değer diyagramı.
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Şekil 3. 21. Fraksiyon (Fraction)-Tepe değer grafiği.

Meke gölü örneklerinde geri düşme ürünleri kaba taneli tepe değerleri ile yani 1 ve 2
numaralı alt populasyonlar ile karakterize edilirken, taban yayılımı ürünleri daha ince
taneleri ifade eden (3-4 alt populasyonlar ) tepe değerleri ile tanımlanmıştır.

Şekil 3. 22. (a) Meke gölü örneklerine ait alt populasyonların dağılımını, (b) Acıgöl örneğine ait
alt popülasyonların dağılımı, c) Meke gölüne ait magmatik ve freatomagmatik tanelerin yüzdesi
(1 ve 2 numaralı alt popülasyonlar magmatik, 3-4 numaralı alt popülasyonlar freatomagmatik
patlamaları göstermektedir), (d) Acıgöl örneğine ait fraksiyon değerlerinin yüzdece ifadesi.
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3.1.3. Mineral ve Cam Kimyasal Analizleri
Kimyasal analizler Meke gölü örnekleri arasından C-20-18 numaralı ince kül örneği, C20-20 numaralı kül örneği, C-20-22 numaralı cüruf örneklerinden; Acıgöl örneği olan C20-26’dan alınmıştır. Kimyasal analizler SEM-EDS cihazı kullanılarak major oksitlerin
değerlendirilmesini kapsamaktadır. Volkanik camlara ait analiz sonuçları EK-1’de
verilmiştir. Volkanik camların içinde mikro ve kriptokristaller gözlemlenmiştir. Camın
içinde bulunan plajiyoklaz kristalleri Meke gölü örneklerinde labrador ve bitovnit olarak
belirlenmiştir. Acıgöl örneğinde ise bitovnit ve labrador gözlemlenmektedir (Şekil 3.23).

Şekil 3. 23. Cüruflarda camın içinde bulunan plajiyoklaz mineralleri, (a) Meke gölü örneklerinde
bulunan plajiyoklaz mineralleri, (b) Acıgöl örneğinde bulunan plajiyoklaz mineralleri

Le Bas ve ark., (1986)’ya göre oluşturulan toplam alkali (% Na2O+K2O) – silis (% SiO2)
(TAS) diyagramı ile değerlendirilmiştir. TAS diyagramına göre Meke gölü cam analizleri
andezit- trakiandezit- dasit alanına düşerken, Acıgöl camlarının Bazalt- Bazaltik
trakiandezit ve bazaltik andezit bileşimde olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 3.24).

49

Şekil 3. 24. Meke gölü ve Acıgöl örneklerine ait TAS diyagramı (Le Bas ve ark., 1986)

Volkanik camlarda Potasyum (K) içeriğini belirlemek ve magmanın kimyasal
karakteristiğin belirlemek amacıyla Peccerillo ve Taylor, (1976) tarafından geliştirilmiş
silise karşı K2O diyagramı kullanılmıştır.

Meke gölü ve Acıgöl’den alınan cam

analizlerinin yüksek-K- kalkalkalin ve kalkalkalin karakterde olduğu gözlemlenmiştir
(Şekil 3.25).

Şekil 3. 25. Meke gölü ve Acıgöl örneklerine ait SiO2- K2O diyagramı. (Peccerillo ve Taylor,
1976). Bazalt (Basalt), Andezit (Andesite), Dasit (Dacite), Riyolit (Rhyolite), Şoşonitik seri
(Shoshonitic seri), Yüksek-K Kalkalkalin seri (High-K calc-alkaline series), Kalkalkali seri (Calcalkaline series), Foidit (Foidite), Tefri-fonolit (Tephri- phonolite), Fono-tefrit (Phono-tephrite),
Tefrit Bazanit (Tephrite basanite), Pikrobazalt (Picro-basalt), Bazalt (Basalt), Traki-bazalt
(Trachy-basalt), Bazaltik traki-andezit (Basaltic trachy-andesite), Bazaltik andezit (Basaltic
andesite), Andezit (Andesite), Traki-andezit (Trachy-andesite), Trakit trakidasit (Trachyte
trachydacite) , Dasit (Dacite), riyolit (rhyolite)
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3.1.4. Morfolojik Analizler
Volkanik küller iki boyutlu ve üç boyutlu morfolojik analizler ile değerlendirilmiştir. Bu
kapsamda iki boyutlu analizlerde biçim katsayısı (FF), Eksenel oran, Dışbükeylik ve
sağlamlık parametreleri Liu ve ark., (2015) tarafından geliştiren komut dizisi ile
hesaplanmıştır.

Dikdörtgensellik,

sıkılık, uzama

ve

daireselik

parametreleri

hesaplanmıştır. Üç boyutlu analizlerde; fraktal boyut (DSA), yüzey pürüzlülüğü (Ra),
yüzey alanı (SA), hacim (V) ve projeksiyon alanı (PA) hesaplamaları yapılmıştır.
3.1.4.1. İki Boyutlu Analizler
İki boyutlu analizler 125-250, 63-125 ve 38-63 µm tane boyu aralıkları arasında
yapılmıştır. Tanelerin dış konturları dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Meke gölüKarapınar ve Acıgöl-Karapınar örneklerinin iki boyutlu analiz sonuçları, ilgili tane
boylarının alt başlıkları altında verilmiştir. Her tane boyunda ortak nokta gözenekliliği
yüksek tanelerin düşük sağlamlık, dışbükeylik ve biçim katsayısı değerleri alırken,
dairesellik x dikdörtgensellik değerlerinin yüksek olmasıdır. Daha büyük tane boyu
olan 125-250 mikrometre ve 63-125 mikrometre tane boylarında C-20-17 cüruf örneği
yüksek gözenekliliğe sahip taneler bulundurmaktadır ve bu taneler dikdörtgensellik x
dairesellik’ e karşı Uzama x sıkılık grafiğinde magmatik alana düşmektedir (Şekil
3.29), bununla beraber 125-250 mikrometre (Şekil 3.26) ve 63-125 mikrometre (Şekil
3.30) tane boylarında sağlamlık, dışbükeylik ve biçim katsayısı parametreleri düşük
değerler almaktadır. Bloksu ve düşük gözenekliliğe sahip taneler genellikle 125-250
mikrometre ve 63-125 mikrometre tane boyutunda yüksek sağlamlık, dışbükeylik ve
biçim katsayısı değerleri almaktadır. Bloksu ve düşük gözenekli taneler C-20-18, C20-21, C-20-24,C-20-25 ve C-20-26 örneklerinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.
Bloksu taneler, yüksek sağlamlık, dışbükeylik (Şekil 3.26; Şekil 3.30; Şekil 3.34) ve
biçim katsayısı (Şekil 3.27; Şekil 3.31; Şekil 3.35) değerleri almaktadır. Tane boyu
azaldıkça tanelerdeki alterasyon artmaktadır (Şekil 3.38)
•

125- 250 µm boyundaki volkanik küllerin iki boyutlu analizleri

C-20-17 Meke-Karapınar örneğinin analiz sonuçları Çizelge 3.4’de verilmektedir.
Gözenekliliği düşük partiküllerde sağlamlık ve dışbükeylik parametresinin daha
yüksek olduğu gözlemlenmiştir. (Şekil 3.26). C-20-18 Meke- Karapınar örneğinde;
Sağlamlık parametresi bloksu gözeneksiz partiküllerde daha yüksektir. Parametreler
gözenekli tanelerde göreceli olarak daha düşük değere sahiptir. Dışbükeylik bloksu
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tanelerde daha yüksektir (Şekil 3.26). Biçim katsayısı gözenekli tanelerde daha düşük
değerlere sahiptir. (Şekil 3.27)

Çizelge 3. 4. C-20-17, C-20-18 ,C-20-19 örneklerine ait iki boyutlu analiz sonuçlarını
göstermektedir

C-20-20 Meke-Karapınar örneğinde; gözenekliliğin daha düşük olduğu bloksu
tanelerde sağlamlık ve dışbükeylik parametreleri daha düşük değerler almıştır (Şekil
3.26). C-20-21 Meke-Karapınar örneğinde; taneler genellikle bloksudur. Tanelerin
sağlamlık değerleri 0.9 civarındadır (Çizelge 3.5). C-20-22 numaralı Meke-Karapınar
örneğinde; sağlamlık ve dışbükeylik gözenekli tanelerde düşüktür fakat bazı
gözenekli olmayan tanelerde de düşük olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 3.28c). C-20-23
numaralı Meke -Karapınar örneğinde; partiküllerdeki volkanik camlar gözenekli
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değildir. Tanelerdeki sağlamlık ve dışbükeylik parametreleri yüksek değerler
almaktadır (Çizelge 3.6). C-20-24 numaralı Meke-Karapınar örneğinde; gözenekli
olmayan tanelerde sağlamlık ve dışbükeylik değerleri yüksektir (Şekil 3.28b). Düşük
gözenekli tanelerde parametreler düşük değerlere sahiptir (Şekil 3.28a). C-20-25
numaralı Meke- Karapınar örneğinde; gözeneksiz bloksu cam parçaları hakimdir ve
volkanik camların sağlamlık, dışbükeylik ve biçim katsayısı genel olarak yüksektir. (
Çizelge 3.6). Acıgöl örneğinin analiz sonuçları Çizelge 3.7’de verilmektedir.

Şekil 3. 26. Meke gölü ve Acıgöl örneklerine ait 125-250 µm tane boyundaki sağlamlık
parametresine karşılık dışbükeylik parametresinin diyagramı
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Çizelge 3. 5. C-20-20, C-20-21, C-20-22 örneklerine ait iki boyutlu analiz sonuçlarını
göstermektedir
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Şekil 3. 27. Meke gölü ve Acıgöl örneklerine ait 125-250 µm tane boyundaki biçim
katsayısı-eksenel oran grafiği

Şekil 3. 28. (a) C-20-24 örneğinde düşük sağlamlık, dışbükeylik ve biçim katsayısı değerleri
alan gözenekli taneler, (b) C-20-24 örneğinde yüksek sağlamlık, dışbükeylik ve biçim
katsayısı değerleri alan piroklast,(c) C-20-22 örneğinde düşük sağlamlık, dışbükeylik ve
biçim katsayısı değerleri alan gözeneksiz tane.
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Çizelge 3. 6. C-20-23, C-20-24,C-20-25 örneklerine ait iki boyutlu analiz sonuçlarını
göstermektedir

Çizelge 3. 7. C-20-26 örneğine ait iki boyutlu analiz sonuçlarını göstermektedir
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Şekil 3. 29. Meke gölü ve Acıgöl örneklerine ait 125-250 µm tane boyundaki
dikdörtgensellik x dairesellik- sıkılık x uzama grafiği

•

63-125 µm boyundaki volkanik küllerin iki boyutlu analizleri

C-20-17 örneğine ait analiz sonuçları Çizelge 3.8’de verilmiştir. C-20-18 MekeKarapınar örneğinde; yüksek gözenekli tanelere rastlanmamıştır. C-20-19 MekeKarapınar örneğinde; gözenekliliği yüksek partiküller ve cam kıymıkları daha düşük
sağlamlık, dışbukeylik ve biçim katsayısı değerleri almaktadır (Şekil 3.33a). C-20-20
Meke-Karapınar örneğinde; gözenekliliği yüksek partiküller düşük sağlamlık,
dışbükeylik ve biçim katsayısı değerleri almaktadır (Şekil 3.33c). C-20-21 MekeKarapınar örneğinde; volkanik agregalarda ve altere partiküllerde sağlamlık,
dışbükeylik ve biçim katsayısı değerleri daha düşüktür (Şekil 3.30; Şekil 3.31). C-2022 Meke-Karapınar örneğinde; 125-250 µm boyutundaki tanelere göre gözeneklilik
azalmıştır. Düşük sağlamlık ve dışbükeylik değerleri alan taneler gözenekli tanelerin
parçalarıdır (Şekil 3.30; Şekil 3.33b). C-20-23 Meke-Karapınar örneğinde; taneler
gözeneksizdir. Sağlamlık, dışbükeylik ve biçim katsayısı parametreleri yüksek
değerler göstermektedir (Çizelge 3.9). C-20-24 Meke-Karapınar örneğinde; tanelerin
yüzeyleri tozludur. Sağlamlık değerleri genellikle yüksektir, dışbükeylik değerleri
göreceli olarak yüksek değerler almaktadır (Çizelge 3.9). C-20-25 Meke-Karapınar
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örneğinde; yüzeyleri tozlu olan örneklerde gözenekli cam parçalarında? sağlamlık,
dışbükeylik ve biçim katsayısı değerleri düşüktür (Şekil 3.33d). C-20-26 AcıgölKarapınar örneğinde; Bloksu ve gözenekliliğe sahip olmayan taneler bulunmaktadır
ve sağlamlık değerleri yüksektir (Çizelge 3.9). Dikdörtgensellik x dairesellik değerleri
gözenekli tanelerde yüksektir (Şekil 3.32).

Şekil 3. 30. Meke gölü ve Acıgöl örneklerine ait 63-125 µm tane boyundaki sağlamlıkdışbükeylik grafiği
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Çizelge 3. 8. C-20-17, C-20-18 , C-20-19, C-20-20, C-20-21 örneklerine ait iki boyutlu analiz
sonuçlarını göstermektedir
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Şekil 3. 31. Meke gölü ve Acıgöl örneklerine ait 63-125 µm tane boyundaki biçim katsayısıeksenel oran grafiği

Şekil 3. 32. Meke gölü ve Acıgöl örneklerine ait 63-125 µm tane boyundaki dikdörtgensellik
x dairesellik- sıkılık x uzama grafiği. Grafik hidromagmatik-magmatik taneleri ayırt
etmektedir.
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Çizelge 3. 9. C-20-22, C-20-23, C-20-24, C-20-25,C-20-26 örneklerine ait iki boyutlu analiz
sonuçlarını göstermektedir
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Şekil 3. 33. (a) C-20-19 örneğindeki düşük sağlamlık, dışbükeylik ve biçim katsayısı
değerleri alan cam kıymığı, (b) C-20-22 örneğinde düşük sağlamlık,dışbükeylik ve biçim
katsayısı değerleri alan partiküller, (c) C-20-20 örneğinde düşük sağlamlık,dışbükeylik ve
biçim katsayısı değerleri alan taneler, (d) C-20-25 örneğinde düşük sağlamlık,dışbükeylik
ve biçim katsayısı değerleri alan gözenekli cam parçaları

•

38-63 µm boyundaki volkanik küllerin iki boyutlu analizleri

C-20-17 Meke-Karapınar örneğinde; cüruf parçalarında ve cüruflarda sağlamlık,
dışbükeylik ve biçim katsayısı parametreleri daha düşüktür (Şekil 3.37a).
Dikdörtgenselik x dairesellik göreceli olarak daha yüksektir (Çizelge 3.10). C-20-18
Meke-Karapınar örneğinde; taneler genellikle bloksu morfoloji sergilemektedir.
Sağlamlık, dışbükeylik parametreleri yüksek değerler almaktadır (Çizelge 3.10; Şekil
3.34). Biçim katsayısı ve dikdörtgensellikx dairesellik değerlerinde belirgin bir ayrım
yoktur (Şekil 3.35; Şekil 3.36). C-20-19 Meke-Karapınar örneğinde; gözenekli (cam
kıymığı) partiküllerde göreceli olarak sağlamlık ve biçim katsayısı değerleri düşük
değerler almaktadır (Şekil 3.37b).
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Sağlamlık
Şekil 3. 34. Meke gölü ve Acıgöl örneklerine ait 38-63 µm tane boyundaki sağlamlıkdışbükeylik grafiği

C-20-20 Meke-Karapınar örneğinde; gözenekli tanelerde sağlamlık ve dışbükeylik
değerleri düşüktür (Şekil 3.37c). C-20-21 Meke-Karapınar örneğinde; cüruf parçasına
ait? (cam kıymığı) partikülde sağlamlık ve dışbükeylik parametresi düşük değerlere
sahiptir (Şekil 3.37e). C-20-22 Meke-Karapınar örneğinde; cam kıymıkları ve altere
partiküllerde sağlamlık, dışbükeylik ve biçim katsayısı parametreleri daha düşük
değere sahiptir (Şekil 3.37g), bloksu bazı taneler ise yüksek sağlamlık ve dışbükeylik
değerleri almaktadır (Şekil 3.37f). C-20-23 Meke-Karapınar örneğinde; taneler
genelllikle bloksu ve düşük gözeneklilik göstermektedir. C-20-24 Meke-Karapınar
örneğinde; bazı sideromelan parçalarında sağlamlık ve dışbükeylik parametrelerinin
değerleri daha düşük değere sahiptir (Şekil 3.37h). C-20-25 Meke-Karapınar
örneğinde; yüzeyleri altere olan tanelerde sağlamlık ve dışbükeylik değerleri daha
düşük değere sahiptir (Şekil 3.37ı). C-20-26 Acıgöl-Karapınar örneğinde; taneler
bloksudur. Sağlamlık parametresi yüksek değerlerdedir (Çizelge 3.11).
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Çizelge 3. 10. C-20-17, C-20-18 ,C-20-19, C-20-20, C-20-21 örneklerine ait iki boyutlu
analiz sonuçlarını göstermektedir
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Biçim katsayısı
Şekil 3. 35. Meke gölü ve Acıgöl örneklerine ait 38-63 µm tane boyundaki biçim
katsayısına karşı eksenel oran grafiği
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Şekil 3. 36. Meke gölü ve Acıgöl örneklerine ait 38-63 µm tane boyundaki dikdörgensellik
x dairesellik- sıkılık x uzama grafiği
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Çizelge 3. 11. C-20-22, C-20-23, C-20-24, C-20-25,C-20-26 örneklerine ait iki boyutlu analiz
sonuçlarını göstermektedir
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Şekil 3. 37. (a) C-20-17 örneğinde düşük sağlamlık, dışbükeylik ve biçim katsayısı değerleri
alan tane,(b) C-20-19 örneğinde düşük sağlamlık, dışbükeylik ve biçim katsayısı değerleri
alan tane, (c) C-20-20 örneğinde düşük sağlamlık,dışbükeylik ve biçim katsayısı değerleri
alan gözenenkli cam parçası, (d) C-20-20 örneğinde yüksek sağlamlık,dışbükeylik ve biçim
katsayısı değerleri alan bloksu cam parçası, (e) C-20-21 örneğine ait piroklast, (f) C-20-22
örneğine ait gözeneksiz piroklast, (g) C-20-22 örneğine ait volkanik cam parçası, (h) C-2024 örneğine ait düşük sağlamlık,dışbükeylik ve biçim katsayısı değerleri alan gözenekli cam
parçası, (ı) C-20-25 örneğine ait altere piroklast.
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Şekil 3. 38. Farklı tane boylarındaki volkanik kül partiküllerinin morfolojik değişimleri
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3.1.4.2. Üç Boyutlu Analizler
Üç boyutlu analizler 125-250, 63-125 ve 38-63 µm tane boyu aralıkları arasında
yapılmıştır. Pürüzlülük (Ra); Fraktal boyut (DSA); SA/V; SA/PA değerleri
hesaplanmıştır. 125-250 mikrometre boyutundaki üç boyutlu morfolojik analiz
sonuçları Çizelge 3.12 ve Çizelge 3.13’te, 63-125 mikrometre tane boyutundaki üç
boyutlu morfolojik analiz sonuçlar Çizelge 3.14 ve Çizelge 3.15’te ve 38-63
mikrometre tane boyutundaki üç boyutlu morfolojik analiz sonuçlar Çizelge 3.16 ve
Çizelge 3.17’de verilmiştir. Yüksek gözenekliliğe sahip taneler genellikle yüksek
pürüzlülük ve DSA değerleri almaktadır (Şekil 3.52a), Yüksek gözeneklilik gösteren
taneler C-20-17 (cüruf) örneğinde baskın olarak gözlemlenmektedir. Bununla beraber
surge çökelleri olan C-20-18, C-20-20, C-20-21 bloksu taneler bakımından zengindir,
bu örneklerin Ra ve DSA değerleri genellikle düşüktür (Şekil 3.52b ve Şekil 3.39). 3863 mikrometre tane boyutunda yüksek alterasyon gözlemlenen tanelerin pürüzlülük
değerleri yüksektir.
•

125-250 µm tane boyundaki volkanik küllerin üç boyutlu analizleri

SA/PA değerleri 125-250 mikrometre tane boyutundaki C-20-17 (cüruf) gibi magmatik
kökenli tanelerde yüksek, C-20-20 taban yayılımı örneği gibi freatomagmatik kökenli
tanelerde düşük değerler almaktadır (Şekil 3.40). C-20-17 numaralı Meke Karapınar
örneğinde, cüruf parçalarında Ra, DSA, parametrelerinde belirgin bir artış
gözükmektedir. (Şekil 3.42a). C-20-18 Meke-Karapınar örneğinde köşeli, bloksu
partiküllerde DSA, Ra parametreleri düşük değerler almaktadır (Şekil 3.42c). C-2020 numaralı Karapınar-Meke örneğinde; sideromelan yüksek gözenekliliğe sahip
tanelerde DSA değeri düşük olmasına rağmen pürüzlülük değerleri yüksektir (Şekil
3.42d). C-20-21 numaralı Meke-Karapınar örneğinde; DSA parametresi üzeri tozlu
düşük gözenekli tanelerde yüksek değerler göstermektedir (Şekil 3.42e). C-20-22
numaralı Meke-Karapınar örneğinde; düşük gözenekli, bloksu bazı tanelerde Ra
değeri artış göstermektedir (Şekil 3.52). C-20-23 numaralı Meke-Karapınar tanelerin
yüzeyleri tozludur. SA/V değerlerinde belirgin bir ayrım gözlenmemiştir (Şekil 3.41)
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Şekil 3. 39. Meke gölü ve Acıgöl örneklerine ait 125-250 µm boyundaki fraktal boyut
(DSA)- pürüzlülük (Ra) grafiği
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Şekil 3. 40. Meke gölü ve Acıgöl örneklerine ait 125-250 µm boyundaki SA/PA-DSA (fraktal
boyut) grafiği
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Çizelge 3. 12. C-20-17, C-20-18, C-20-19,C-20-20, C-20-21 örneklerine ait üç boyutlu
analiz sonuçlarını göstermektedir.
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Şekil 3. 41. Meke gölü ve Acıgöl örneklerine ait 125-250 µm tane boyundaki Fraktal
boyut (DSA)- SA/V grafiği

Şekil 3. 42. (a) C-20-17 örneğinde yüksek pürüzlülük ve DSA değerlerine sahip tane; (b) C20-17 örneğinde yüksek pürüzlülük, düşük DSA değerlerine sahip olan tane, (c) C-20-18
örneğinde yüksek SA/PA, Ra ve DSA değerleri alan bloksu tane, (d) C-20-20 örneğinde
bulunan yüksek gözeneklilik ve Ra değerine sahip tane; (e) C-20-21 örneğinde bulunan
bloksu morfoloji sunan yüksek DSA ve Ra değerlerine sahip partikül; (f) C-20-21 örneğinde
bulunan yüksek Ra ve SA/PA değerleri ve düşük DSA değerine sahip partikül
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Çizelge 3. 13. C-20-22, C-20-23,C-20-24,C-20-25, C-20-26 örneklerine ait üç boyutlu
analiz sonuçlarını göstermektedir
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•

63-125 µm boyundaki volkanik küllerin üç boyutlu analizlerinin sonuçları

C-20-17 numaralı örnekte gözenekliliği yüksek tanelerde Ra değeri yüksektir ve DSA
değeri düşüktür (Şekil 3.46a; Şekil 3.43). Bazı cam kıymıklarında ise DSA değerleri
yüksektir fakat Ra değeri düşüktür (Şekil 3.46b). C-20-18 numaralı örnekte; bazı
gözenekliliği düşük partiküllerde yüksek DSA, SA/PA değerleri gözlemlenirken, düşük
Ra değerleri gözlemlenmektedir (Şekil 3.46c). C-20-19 numaralı Meke-Karapınar
örneğinde; bazı bloksu taneler yüksek DSA değerleri, düşük Ra değerleri almaktadır
(Şekil 3.46d).

C-20-20 numaralı Meke-Karapınar örneğinde; sideromelan parçası

olan tanelerde DSA değeri düşük ve Ra değerinin yüksek olduğu gözlemlenmiştir
(Şekil 3.47e). C-20-22 numaralı bazı bloksu tanelerde yüksek pürüzlülük ve DSA
değerleri gözlemlenmiştir (Şekil 3.46f). C-20-25 numaralı örnekte gözenekliliğe sahip
tanelerde DSA ve Ra parametreleri yüksek değerlerdedir. Bloksu tanelerin
bazılarında yüksek Ra ve DSA değerleri gözlemlenmiştir (Şekil 3.46g). C-20-26
numaralı Acıgöl -Karapınar örneğinde, gözeneklilikleri düşük bazı tanelerin yüksek
pürüzlülük değerleri aldığı gözlemlenmiştir (Şekil 3.46h). SA/PA ve SA/V değerlerinde
belirgin bir ayrım gözlenmemiştir (Şekil 3.44; Şekil 3.45)

Şekil 3. 43. Meke gölü ve Acıgöl örneklerine ait 63-125 µm tane boyundaki Fraktal boyut
(DSA)- Pürüzlülük (Ra) grafiği
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Çizelge 3. 14. C-20-17, C-20-18,C-20-19,C-20-20, C-20-21 örneklerine ait üç boyutlu
analiz sonuçlarını göstermektedir
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Şekil 3. 44. Meke gölü ve Acıgöl örneklerine ait 63-125 µm tane boyundaki Fraktal boyut
(DSA)- SA/V grafiği

Şekil 3. 45. Meke gölü ve Acıgöl örneklerine ait 63-125 µm tane boyundaki Fraktal boyut
(DSA)- SA/PA grafiği
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Çizelge 3. 15. C-20-22, C-20-23,C-20-24,C-20-25, C-20-26 örneklerine ait üç boyutlu
analiz sonuçlarını göstermektedir

77

Şekil 3. 46. (a) C-20-17 (cüruf) örneğine ait gözenekliliği yüksek tane, yüksek Ra ve SA/PA
değerleri, düşük DSA değeri almaktadır; (b) C-20-17 örneğinde düşük Ra ve yüksek DSA
değerlerine sahip tane; (c) C-20-18 örneğinde yüzeyi tozlu yüksek DSA değeri alan kül
partikülü; (d) C-20-19 örneğinde bulunan yüksek DSA ve Ra değerleri alan piroklast; (e) C20-20 örneğinde bulunan yüksek pürüzlülük ve SA/PA, düşük DSA değerlerini alan tane, (f)
C-20-22 örneğinde bulunan yüksek pürüzlülük değeri alan bloksu morfoloji sunan partikül;
(g) C-20-25 örneğinde yüksek Ra ve DSA değerleri alan bloksu tane; (h) C-20-26 örneğinde
yüzeyi tozlu, gözeneksiz ve yüksek pürüzlülük değeri alan tane.
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•

38-63 µm boyundaki volkanik küllerin üç boyutlu analizleri

C-20-17 numaralı Meke-Karapınar örneğinde, yüzeyi göreceli olarak daha pürüzsüz
piroklastların yüksek Ra ve DSA değerleri aldığı gözlemlenmiştir (Şekil 3.50a).
Yüzeyinde alterasyon gözlemlenen tanelerin sayısı artmıştır (Şekil 3.50b). DSA
parametresi düşük değerler almaktadır (Çizelge 3.16). C-20-18 numaralı MekeKarapınar örneğinde; gözenekliliği düşük tanelerden bazıları yüksek SA/V ve Ra
değerler almaktadır (Şekil 3.50c). Partiküller genellikle düşük DSA değerleri
almaktadır (Çizelge 3.16). C-20-19 numaralı Meke- Karapınar örneğinde, yüzeyinde
yüksek miktarda alterasyon gözlemlenen taneler yüksek Ra ve SA/PA değerleri
alırken düşük DSA değerleri almaktadır (Şekil 3.50d). DSA değerleri düşüktür
(Çizelge 3.16). C-20-20 numaralı Meke- Karapınar örneğinde; düşük gözeneklikeskin açılarla yüzeyinde kırıklar olan piroklastlarda pürüzlülük ve göreceli olarak
DSA değerleri artış göstermektedir (Şekil 3.50e). C-20-21 numaralı Meke-Karapınar
örneğinde; alterasyona sahip piroklastlarda SA/PA ve Ra değerleri yüksek, DSA
değerleri düşüktür (Şekil 3.50f). C-20-22 numaralı Meke-Karapınar örneğinde;
gözeneksiz tanelerde yüksek Ra, SA/PA değerleri almaktadır (Şekil 3.50g). C-20-23
numaralı Meke-Karapınar örneğinde; tanelerin yüzeyleri tozludur ve alteredir.
Yüzeyleri düzlemsel morfoloji sunan bununla beraber tane (cam kıymığı) yüzeyine
yapışık halde alterasyon bulunan partiküllerde yüksek Ra değerleri aldığı
gözlemlenmiştir (Şekil 3.50h). C-20-25 numaralı Meke-Karapınar örneğinde;
pürüzlülük değerleri genellikle düşüktür (Çizelge 3.17). C-20-26 Numaralı Acıgöl
Karapınar örneğinde; yüzeyinde toz bulunan tanelerde pürüzlülük ve DSA değerleri
göreceli olarak daha yüksek değerlerdedir (Şekil 3.50). SA/V ve SA/PA değerlerinde
belirgin bir ayrım gözlenmemiştir (Şekil 3.48; Şekil 3.49)

Şekil 3. 47. Meke gölü ve Acıgöl örneklerine ait 38-63 µm tane boyundaki Fraktal boyut
(DSA)- Pürüzlülük (Ra) grafiği
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Şekil 3. 48. Meke gölü ve Acıgöl örneklerine ait 38-63 µm tane boyundaki Fraktal boyut
(DSA)- SA/V grafiği

Şekil 3. 49. Meke gölü ve Acıgöl örneklerine ait 38-63 µm tane boyundaki Fraktal boyut
(DSA)- SA/PA grafiği
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Çizelge 3. 16. C-20-17, C-20-18, C-20-19,C-20-20, C-20-21 örneklerine ait üç boyutlu
analiz sonuçlarını göstermektedir
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Çizelge 3. 17. C-20-22, C-20-23, C-20-24,C-20-25, C-20-26 örneklerine ait üç boyutlu
analiz sonuçlarını göstermektedir
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Şekil 3. 50. (a) C-20-17 (Cüruf) örneğinde yüksek pürüzlülük ve düşük DSA değerleri alan
partikül, (b) C-20-17 (Cüruf) örneğinde gözlemlenen altere tane, pürüzlülük değeri göreceli
olarak yüksektir; (c) C-20-18 örneğinde yüzeyinde yüksek pürüzlülük değeri alan partikül,
(d) C-20-19 örneğinde tane yüzeyine yapışık halde bulunan alterasyon, Ra değerleri
yüksektir; (e) C-20-20 örneğinde birbirini dik kesen kırıklar bulunmaktadır, taneler düşük
gözenekliliğe sahiptir, (f) C-20-21 örneğinde tane yüzeyine yapışık halde alterasyon
gözlemlenmektedir, bu alterasyonlar tanelerin Ra ve SA/PA değerlerini arttırmaktadır; (g)
Bloksu morfoloji sunan C-20-22 örneği yüksek Ra değerleri almaktadır, (h) C-20-23
örneğinde alınan yüksek DSA ve Ra değerlerine sahip partikül.
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Tane boyu küçülmesi ve düşük gözenekli- gözeneksiz taneler ve alterasyon gibi
faktörlerinde dahil olmasıyla özellikle C-20-20 numaralı ince kül örneğinde SA/V
değerinde belirgin düşüşler gözlemlenmiştir (Çizelge 3.12, Çizelge 3.14, Çizelge
3.16). Buna karşın C-20-24 ve C-20-26 ince kül örneklerinde bu durum tam tersi
olarak gözlemlenmiştir (Çizelge 3.13, Çizelge 3.15, Çizelge 3.17). Alterasyon
morfolojik parametrelerin değerlerini göreceli olarak arttırmaktadır (Şekil 3.51)

Şekil 3. 51. Alicona Mex programı ile oluşturulmuş DEM görüntüleri. (a) Gözenekli tanenin
üç boyutlu görüntüsü, (b) Acıgöl örneğine ait piroklastın 3D görüntüsü, (c) Tanelerin yüzeyine
yapışık alterasyonların analizlere etkisi

Şekil 3. 52. (a) Gözenekliliği yüksek taneler yüksek Ra ve DSA değerleri alırken, bloksu ve
gözeneklilikleri düşük taneler daha düşük Ra ve DSA değerleri almaktadır.
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3.2. Asidik Freatomagmatik Piroklastlar
Asidik freatomagmatik patlamalarda magmanın viskozitesi daha yüksek değerleri
almaktadır. Genellikle fragmantasyon süreçleri magmanın temasa geçtiği su ile
sağlanmaktadır. Magmanın temasta olduğu su miktarı az ise, küçük bir magma hacmi
parçalanır. Magmanın temasa geçtiği su miktarı arttığında magma parçalanmasının
oranı da artmaktadır (Morrissey ve ark., 2000). Asidik freatomagmatik patlamalarla
riyolitik ve dasitik maarlar, tüf konileri ve tüf halkaları oluşmaktadır (Austin-Erickson
ve ark., 2008).
3.2.1. Göllüdağ
C-20-37 örneği, asidik freatomagmatik küllerdir. Taban yayılımı çökelleri olan seviye
kül ve pomza geri düşmeler ile ardalanmalı olarak bulunmaktadır (Şekil 3.53). Yüksek
gözenekliliğe sahip taneler ve düşük gözenekliliğe sahip taneler bulunmaktadır.
Uzunlamasına gözeneklere sahip pomzalar ve pomza parçaları gözlemlenmiştir.
Gözenekliliği yüksek tanelerde çok küçük boyutlarda gözenekler gözlemlenmiştir
(Şekil 3.54).

Şekil 3. 53. Göllüdağ mostra fotoğrafı
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Şekil 3. 54. C-20-37 Göllüdağ örneğine ait farklı tane boylarındaki piroklastiklerin SEM
görüntüleridir. (a-b) 125-250 mikrometre boyutuna ait gözenekli partiküller; (c-d) 63-125
mikrometre boyunda gözlemlenen pomza parçası, (e-f) 38-63 mikrometre boyundaki
piroklastlar (düşük gözeneklilik).

3.2.1.1. Tane Boyu Dağılımı ve İstatistiksel Parametreler
Elek analizi sonucunda elde edilen tane boyu histogramı Şekil 3.55 ’de verilmiştir.
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Şekil 3. 55. Göllüdağ-freatomagmatik örneğinin tane boyu histogramı
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3.2.1.1.1. Gradistat Analizleri
Gradistat analiz sonuçları Çizelge 18’de verilmiştir. Gradistat analizinde C-20-37
Göllüdağ örneği Folk ve Ward, (1957) yöntemine göre yapılan tanımlamalar
sonucunda kötü boylanma, kaba çarpıklık (negatif çarpıklık) gösterdiği belirlenmiştir
(Şekil 3.56). D50 değeri 1.682 φ olarak hesaplanmıştır (Çizelge 3.18).

Şekil 3. 56. Çarpıklık- D (50) grafikleri (a) Grafiksel metot ile hesaplanan değerler ile
oluşturulmuştur, (b) Moment yöntemi ile hesaplanan değerler kullanılarak oluşturulmuştur.
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Çizelge 3. 18. Göllüdağ örneklerine ait gradistat sonuçları
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3.2.1.1.2. Ardışıklı Parçalanma/Taşınma
Örnekte 3 farklı alt populasyon saptanmıştır. 1 numaralı kaba taneyi temsil eden alt
populasyon ve daha ince taneleri temsil eden 3 ve 4 numaralı alt populasyonlar
belirlenmiştir (Ersoy, 2007).

Şekil 3. 57. (a) Tepe değer- Fraksiyon (Fraction) grafiği,(b) Parçalanma faktörü- Tepe değer
grafiği

Parçalanma faktörü (φm/ γ), kaba tanelere temsil eden alt populasyonlarda pozitif
değer alırken daha ince taneleri temsil eden alt popülasyonlarda negatif değerler
almaktadır (Şekil 3.57b). Örnekte %2 magmatik, %98 freatomagmatik fragmantasyon
süreçleri hakimdir (Şekil 3.59). Boylanma- Medyan diyagramında C-20-37 örneği
“taban yayılımı (surge)” bölümünde yer almaktadır (Şekil 3.58).
Baskın alt populasyonlar 1,3 ve 4 numaralı alt populasyonlardır. 1 numaralı alt
populasyonun olması ince taneler ile örnekte kaba taneli partiküllerinden
bulunmasından kaynaklanmaktadır (Şekil 3.59).
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Şekil 3. 58. Boylanma- Medyan diyagramı (Walker,1971, Sparks ve ark., 1981; Self, 1983;
Sheridan ve Wohletz, 1983; Fisher ve Schmincke, 1984; Ersoy, 2007)

Şekil 3. 59. Göllüdağ asidik freatomagmatik örneğine ait fraksiyon değerlerinin pasta
diyagramıdır.
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3.2.1.2. Volkanik Cam Kimyası Analizleri
Le bas ve ark., (1986)’ya göre oluşturulan toplam alkali (% Na2O+K2O) – silis (%
SiO2) (TAS) diyagramı ile değerlendirilmiştir. Diyagrama göre, volkanik camlar
riyolitik kompozisyona sahiptir. Volkanik camlara ait analiz sonuçları EK-1’de
verilmiştir. Volkanik camlarda Potasyum (K) içeriğini belirlemek ve magmanın
kimyasal karakteristiğin belirlemek amacıyla Peccerillo ve Taylor, (1976) tarafından
geliştirilmiş silise karşı K2O diyagramı kullanılmıştır. Diyagrama göre asidik
freatomagmatik örnekler yüksek-K-kalkalkalin karakterdedir (Şekil 3.60).

Şekil 3. 60. (a) Göllüdağ örneğine ait TAS diyagramı (Le bas ve ark.,1986). (b) K2O - SiO2
diyagramı (Peccerillo ve Taylor,1976). Bazalt (Basalt), Andezit (Andesite), Dasit (Dacite),
Riyolit (Rhyolite), Şoşonitik seri (Shoshonitic seri), Yüksek-K Kalkalkalin seri (High-K calcalkaline series), Kalkalkali seri (Calc-alkaline series), Foidit (Foidite), Tefri-fonolit (Tephriphonolite),

Fono-tefrit (Phono-tephrite), Tefrit Bazanit (Tephrite basanite), Pikrobazalt

(Picro-basalt), Bazalt (Basalt), Traki-bazalt (Trachy-basalt), Bazaltik traki-andezit (Basaltic
trachy-andesite), Bazaltik andezit (Basaltic andesite), Andezit (Andesite), Traki-andezit
(Trachy-andesite), Trakit trakidasit (Trachyte trachydacite) , Dasit (Dacite), riyolit (rhyolite)
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3.2.1.3. İki Boyutlu Analiz Sonuçları
C-20-37 örneğinin iki boyutlu morfolojik analiz sonuçları Çizelge 3.19’da
bulunmaktadır. İki boyutlu analiz sonuçlarına göre gözenekliliği yüksek tanelerin
sağlamlık ve dışbükeylik değerleri düşüktür, bloksu tanelerde bu parametreler yüksek
değerler almaktadır (Şekil 3.61). Sağlamlık- Dışbükeylik grafiğinde gözenekliliği
yüksek tanelerin daha düşük sağlamlık ve dışbükeylik değerleri almaktadır. (Şekil
3.61). Biçim katsayısı değerleri göreceli olarak yüksektir (Şekil 3.62)

Şekil 3. 61. Göllüdağ örneğine ait 125-250 µm tane boyundaki tanelerin sağlamlıkdışbükeylik grafiği

Şekil 3. 62. (a) Göllüdağ örneğine ait 125-250 µm tane boyundaki tanelerin (a) eksenel
oran- biçim katsayısı grafiği, (b) dikdörtgensellik x dairesellik- sıkılık x uzama grafiği

63-125 mikrometre boyutunda; genel olarak sağlamlık ve dışbükeylik parametreleri
yüksektir ama gözenekliliği yüksek, pomza parçaları ve gözenekli parçacıkların
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değerleri göreceli olarak daha düşüktür (Şekil 3.63). Dikdörtgensellik x Dairesellik –
Uzama x Sıkılık grafiğinde taneler hidromagmatik alanında bulunmaktadır (Şekil
3.64).

Şekil 3. 63. Göllüdağ örneğine ait 63-125 µm tane boyundaki tanelerin sağlamlıkdışbükeylik grafiği

Şekil 3. 64. Göllüdağ örneğine ait 63-125 µm tane boyundaki tanelerin (a) Eksenel oranBiçim katsayısı grafiği,(b) Dikdörtgensellik x Dairesellik- Sıkılık x Uzama grafiği
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38-63 mikrometre tane boyunda Dikdörtgensellik x Dairesellik – Uzama x Sıkılık
grafiğinde tanelerin hidromagmatik alanda yoğunlaştıkları gözlemlenmiştir (Şekil
3.67). Örneğin sağlamlık dışbükeylik ve biçim katsayısı değerleri geniş bir yayılım
göstermektedir (Şekil 3.66). Dış kontürleri düzensiz cam kıymıkları düşük sağlamlık
değerleri almaktadır (Şekil 3.65)

Şekil 3. 65. 38-63 Mikrometre tane boyutunda bulunan gözenekli cam parçası düşük
sağlamlık, dışbükeylik ve biçim katsayısı değerleri alırken, daha düzgün dış kontürlere sahip
cam kıymığının daha yüksek sağlamlık,dışbükeylik ve biçim katsayısı değerleri aldığı
gözlemlenmiştir

Şekil 3. 66. Göllüdağ örneğine ait 38-63 µm tane boyundaki tanelerin (a) SağlamlıkDışbükeylik grafiiği, (b) Biçim katsayısı- Eksenel oran grafiği
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Şekil 3. 67. Göllüdağ örneğine ait 125-250 µm tane boyundaki tanelerin Dikdörtgensellik x
Dairesellik- Sıkılık x Uzama grafiği
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Çizelge 3. 19. Göllüdağ örneklerine ait iki boyutlu analiz sonuçları

96

3.2.1.4. Üç Boyutlu Analiz Sonuçları
Üç boyutlu morfolojik analiz sonuçları Çizelge 3.20’de verilmiştir.
C-20-37 örneğinde 125-250 µm tane boyutunda pomza parçalarında, gözenekliliği
yüksek camlarda DSA ve Ra parametreleri yüksek değerler almaktadır. Bazı
yüksek gözenekliliğe sahip tanelerin Ra ve SA/PA değerleri yüksek DSA değerleri
göreceli olarak düşüktür (Şekil 3.68a). 38-63 mikrometre tane boyutunda DSA
değerlerinde düşüş gözlemlenmiştir (Çizelge 3.20). C-20-37 örneğinde 63-125 µm
tane boyutunda; bazı cam kıymıklarında düşük DSA ve yüksek SA/PA ve Ra
değerleri gözlemlenmiştir. (Şekil 3.68c). C-20-37 örneğinde 38-63 µm tane
boyutunda; gözenekliliği yüksek tanelerde yüksek pürüzlülük göstermektedir, fakat
bu tanelerin bazıların DSA değerleri düşüktür (Şekil 3.68d).

Şekil 3. 68. (a)Yüksek DSA değeri ve göreceli olarak düşük Ra değerine sahip tane, (b)
Yüksek Ra ve SA/PA ve düşük DSA değerlerine sahip partikül; (c) Düşük DSA ve yüksek
Ra değerine sahip tane; (d) Yüksek Ra ve düşük DSA değerlerine sahip partikül
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Çizelge 3. 20. Göllüdağ örneklerine ait üç boyutlu morfolojik analiz sonuçları
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4. BLOK-VE-KÜL AKINTISI
Piroklastik yoğunluk akıntıları, yerçekimi kontrollü, yanal hareket eden sıcak
piroklast ve gaz karışımından meydana gelmektedir. (Freundt ve ark., 2000).
Havadan daha yoğun akımlardır, çok kısa sürelerden birkaç saate kadar devam
edebilir. Pomza, daha yoğun farklı boylarda piroklastlar ve kül içerebilen
oluşumlardır (Carrasco-Núñez, 1999; Calder ve ark., 2015) .
Blok-ve-kül akıntıları konsantre piroklastik yoğunluk akıntısıdır (Fisher ve ark.,
1980). Blok ve kül akıntıları vulkaniyen patlamalarında patlama kolonunun
çökmesi veya lav domlarında büyüme sırasında domun bir tarafının dikleşmesi
ve devamında çökmesi ile gerçekleşmektedir. (Freundt ve ark., 2000) (Şekil 4.1).
Saniyede birkaç metreden birkaç on metre’ye kadar hızlarda hareket
etmektedirler (Freundt ve ark., 2000).

Şekil 4. 1. Üç farklı piroklastik akıntı oluşum mekanizması. Dom (Dome)
(Yun ve ark., 2013' dan Türkçeleştirilmiştir)
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Blok ve kül akıntılar, gözenekliliği zayıf piroklastlardan meydana gelmektedir
(Carrasco-Núñez, 1999; Freundt ve ark., 2000). İçerdiği düşük gözenekli/yoğun
bloklar hem daha önceki dom kalıntıları hem de jüvenil kaynağa ait olabilir
(Freundt ve ark., 2000). Genellikle boylanmaları kötü olmakla birlikte, tipik bir tane
boyu aralığı bulunmamaktadır (Freundt ve ark., 2000). Tabanı (Bed structure)
klast-destekli veya matriks destekli olabilir.
derecelenme

göstermektedir.

Bazı

bloklar

Bloklar, normal veya ters
distal

uzaklıklara

kadar

taşınabilmektedir ancak büyük blokların bacaya yakın yerlerde düştüğü
gözlemlenmiştir (Freundt ve ark., 2000).
Tarih boyunca birçok blok-ve-kül akıntısı gözlemlenmiştir (bkz. Mount Unzen
(Freundt ve ark., 2000), Japonya (1991), Mt. Merapi, Endonezya (1984,1994,
1997–1998,2010 (Kelfoun ve ark., 2017), Mt Pele (1902-1905) (Fisher ve Heiken,
1982; Gueugneau ve ark., 2020) ve

Mount St. Helen,1980 (Lipman ve

Mullineaux, 1982).
Domlar volkanik bacanın çevresinde yığışan yüksek viskoziteli lavlardan
oluşmaktadır (Calder ve ark., 2015).
Pele tipi akıntılar tabanda aglomera, onun üstünde lapilli ve en üstte kül bulutu
yayılma çökellerinden oluşan bir iç stratigrafi sunar (Aydar ve Gourgaud, 1998).
Kül bulutu yayılma (=Ash cloud surge) çökelleri, genellikle 100-500 mikrometre
ve daha ince tane boyutunda külden oluşmaktadır ve seviye kalınlıkları laminalı,
kumul yapısı oluşturabilen ve normal derecelenme ile karakterize edilmektedir.
En küçük tane boyuna sahip seviye accretionary (yığışım) lapilli içerebilir
(Freundt ve ark., 2000).
Bu çalışmada Hasan dağının Kuzey yamacından alınmış, kalınlığı, 2-2,5 metre
civarında olan, Pele tipi patlama ile oluşmuş blok-ve-kül akıntısı örnekleri
üzerinden tane boyu dağılımları ve ilgili istatiksel parametreleri, kimyasal
özellikleri ve fiziksel özellikleri belirlenmiştir.
Mostrada bulunan ince kül (ash cloud) 2-3 cm kalınlığındadır (C-20-06 numaralı
örnek). Bu seviyenin altında 4-5 cm kalınlığında lapilli seviye yer almaktadır.
Yapılan SEM çalışmalarında C-20-06 örneğinde düşük gözenekli ve bloksu
morfolojiye sahip kül partikülleri bolca gözlemlenmiştir. Partiküllerin yüzeyi
tozludur. Bazı tanelerde çok düşük gözeneklilik gözlemlenmektedir. Örneklerden

100

bazıları çok yüzlü (polyhedron) morfoloji sergilemektedir. C-20-07, lapilli
seviyenin matriksinden alınmıştır. SEM çalışmalarında çok yüzlü ve birbirine dik
kırıklar içeren, bloksu morfoloji sunan taneler gözlemlenmiştir (Şekil 4.2). Bazı
partiküllerde

çok

hafif/düşük

gözeneklilik

gözlemlenmektedir (Şekil 4.3; Şekil 4.4).

Şekil 4. 2. Blok ve kül akıntısı örneklerinin mostra görüntüsü
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(deforme

gözenekler)

Şekil 4. 3. C-20-06 örneğine ait SEM (SE) görüntüleri (a-b) 125-250 mikrometre boyunda
bloksu morfoloji gösteren partiküller, (c) 63-125 mikrometre boyutunda yüzeyinde kırıklar
olan bir morfoloji sergileyen tane, (d) 63-125 mikrometre düzlemsel yüzey morfoloji
sergileyen tane, (e-f) 38-63 mikrometre boyutundaki bloksu partikül
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Şekil 4. 4. C-20-07 örneğine ait SEM (SE) görüntüleri. (a-b) 125-250 mikrometre
boyunda bloksu morfoloji gösteren partiküller, (c) 63-125 mikrometre düzlemsel yüzey
morfoloji sergileyen piroklast, (d) 63-125 mikrometre düşük/kapalı gözeneklilik gösteren
taneler (e-f) 38-63 mikrometre boyutundaki bloksu partiküller
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4.1. Tane Boyutu Dağılımı ve İstatistiksel Parametreler
Tane

boyu

analizleri

ve

tanımlamaları

Gradistat

ve

SFT

(Ardışıklı

Parçalanma/Taşınma) analizleri ile gerçekleştirilmiştir. Elekler yardımıyla
örnekler farklı fraksiyonlara ayrılmıştır. (Şekil 4.5) Eleme verileri Gradistat ve SFT
yazılımları kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
30

Ağırlık (%)

25
20
15

C-20-07
10

C-20-06

5
0

Elek aralığı (mm)

Şekil 4. 5. Tane boyu dağılım histogramı

4.1.1. Gradistat
Gradistat analiz sonuçları Çizelge 4.1‘de verilmektedir. C-20-06: Folk ve Ward,
(1957) yöntemine göre yapılan sınıflamada örneğin kötü boylanmış, kaba çarpık
(negatif çarpıklık) gösterdiği belirlenmiştir. D50 değeri 1.927 φ olarak
hesaplanmıştır. C-20-7: Folk ve Ward, (1957)

yöntemine göre yapılan

sınıflamada boylanması çok kötü, simetrik dağılım gösterdiği belirlenmiştir. D50
değeri -0.0944 φ olarak hesaplanmıştır (Çizelge 4.1).
Moment yöntemi ile hesaplanan çarpıklık parametresi, grafiksel yöntemle
hesaplanan çarpıklık parametresi değerleri negatiftir (Şekil 4.6).
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Şekil 4. 6. İkili diyagramlar çarpıklık parametresine karşılık Medyan D (50)
parametresinin değerlerini göstermketedir. (a) Grafiksel yöntemle hesaplanan değerler,
(b) Moment yöntemiyle hesaplanan değerler
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Çizelge 4. 1. Gradistat Analiz sonuçları
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4.1.2. Ardışıklı Fragmantasyon/ Taşınma (SFT)
Medyan- boylanma grafiğine göre yapılan sınıflamada C-20-06 örneği taban
yayılımı (surge) bölgesine yakın bir bölgede yer alırken, C-20-07 örneği akıntı
çökelleri (flow) ile ilişkili bölgede yer almaktadır (Şekil 4.7).

Şekil 4. 7. Medyan'a karşılık boylanma diyagramı (Walker,1971, Fisher ve Schmincke,
1984; Sparks ve ark., 1981; Self, 1983; Sheridan ve Wohletz 1983; Ersoy,2007)

Örneklerde boylanmaya karşılık çarpıklık grafiğinde çarpıklık parametresinin
negatif değerler aldığı gözlemlenmiştir (Şekil 4.8).
3.5
3

Boylanma

2.5

2
6

1.5

7

1
0.5
0
-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

Çarpıklık
Şekil 4. 8. Çarpıklığa karşılık boylanma diyagramı
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0

C-20-06 örneğinin %74’ü ince taneli, %26’sı ise göreceli olarak daha kaba
tanelidir. C-20-07 örneğinin %66’sı ince taneli, %34’ü göreceli olarak daha kaba
taneli olarak belirlenmiştir (Şekil 4.9).

Şekil 4. 9. C-20-06 (a) ve C-20-07 (b) örneklerinin fraksiyon değerlerinin yüzdece
ifadesidir. (c) C-20-06 ve C-20-07 örneklerinin fraksiyona karşı Tepe değer grafiğidir.
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4.2. Volkanik Cam Kimyası Analizleri
Kimyasal analizler C-20-06 numaralı volkanik camdan SEM-EDS kullanılarak
alınmıştır. Blok-ve-kül akıntısına ait volkanik camlardan alınan major oksit verileri
değerlendirilmiştir. Le Bas ve ark (1986)’ya göre oluşturulan toplam alkali (%
Na2O+K2O) – Silis (% SiO2) (TAS) diyagramına göre camlar dasit ve riyolit
bileşimdedir (Şekil 4.10a). Volkanik camlara ait analiz sonuçları EK-1’de

verilmiştir. Volkanik camlarda Potasyum (K) içeriğini belirlemek ve magmanın
kimyasal karakteristiğin belirlemek amacıyla Peccerillo ve Taylor (1976) tarafından
geliştirilmiş silise karşı K2O diyagramı kullanılmıştır. Bu diyagrama göre örnekler
Kalkalkalin ve Yüksek kalkalkalin bileşimli olarak sınıflandırılmıştır (Şekil 4.10b).

Şekil 4. 10. Blok-ve-kül akıntısına ait (a) TAS diyagramı (Le Bas ve ark.,1986), (b) K2O-SiO2
diyagramı (Peccerillo ve Taylor,1976). Bazalt (Basalt), Andezit (Andesite), Dasit (Dacite), Riyolit
(Rhyolite), Şoşonitik seri (Shoshonitic seri), Yüksek-K Kalkalkalin seri (High-K calc-alkaline
series), Kalkalkali seri (Calc-alkaline series), Foidit (Foidite), Tefri-fonolit (Tephri- phonolite),
Fono-tefrit (Phono-tephrite), Tefrit Bazanit (Tephrite basanite), Pikrobazalt (Picro-basalt), Bazalt
(Basalt), Traki-bazalt (Trachy-basalt), Bazaltik traki-andezit (Basaltic trachy-andesite), Bazaltik
andezit (Basaltic andesite), Andezit (Andesite), Traki-andezit (Trachy-andesite), Trakit trakidasit
(Trachyte trachydacite) , Dasit (Dacite), riyolit (rhyolite)
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4.3. İki Boyutlu Morfolojik Analiz Sonuçları
125-250 mikrometre tane boyutunda örneklerde sağlamlık parametresi genellikle
yüksek değerler almaktadır (Çizelge 4.2). Taneler düşük gözenekli ve bloksu
morfoloji sunmaktadır.

C-20-06 örneği düşük gözeneklilik gösteren taneler

bulunmaktadır, bazı bloksu ve köşeli taneler düşük sağlamlık, dışbükeylik ve
biçim katsayısı değerleri almaktadır (Şekil 4.11, Şekil 4.14).

Şekil 4. 11. Blok-ve-kül akıntısı örneklerinin 125-250 µm tane boyuna ait sağlamlıkdışbükeylik grafiği

C-20-06 örneğinde düzensiz dış kontürlere sahip tanelerde dışbükeylik ve
sağlamlık parametreleri göreceli olarak daha düşük değerler almaktadır (Şekil
4.11). Bloksu morfoloji sunan bazı tanelerde sağlamlık, dışbükeylik ve biçim
katsayısı değerleri göreceli olarak yüksektir.
C-20-07 örneğinde bloksu ama dış kontürleri girintili çıkıntılı tanelerde sağlamlık
ve dışbükeylik değerleri düşüktür (Şekil 4.14b). Düşük gözenekli, düzensiz dış
kontürlere sahip taneler düşük sağlamlık, dışbükeylik ve biçim katsayısı değerleri
almaktadır (Şekil 4.14c)
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Çizelge 4. 2. 125-250 mikrometre tane boyutundaki blok-ve-kül akıntısı örneklerinin iki boyutlu analiz sonuçlarını göstermektedir
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63-125 mikrometre tane boyutunda düşük gözeneklilik gösteren bazı taneler
düşük sağlamlık ve dışbükeylik değerleri almaktadır (Şekil 4.12 ve Şekil 4.14d)
C-20-06 örneğinde sağlamlık, dışbükeylik değerleri yüksek değerler almaktadır
(Çizelge 4.3), dış kontürleri düzensiz olan tanelerin sağlamlık, biçim katsayısı ve
dışbükeylik değerleri göreceli olarak daha düşüktür (Şekil 4.12)

Şekil 4. 12. Blok-ve-kül akıntısı örneklerinin 63-125 µm tane boyuna ait sağlamlıkdışbükeylik grafiği

C-20-07 örneğinde düşük gözenekliliğe sahip tanelerin düşük sağlamlık ve
dışbükeylik değerleri aldığı gözlemlenmiştir (Şekil 4.14e). Sağlamlık değerleri
genellikle yüksek iken dışbükeylik değerleri düşüktür (Çizelge 4.2).
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Çizelge 4. 3. 63-125 mikrometre tane boyutundaki blok-ve-kül akıntısı örneklerinin iki boyutlu analiz sonuçlarını göstermektedir
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38-63 mikrometre tane boyutunda C-20-06 örneğinde bazı, cam kıymıklarına
benzer partiküllerde sağlamlık dışbükeylik ve biçim katsayısı düşüktür (Şekil
4.15a). Dış kontürleri düzensiz olan tanelerde düşük sağlamlık ve yüksek
dışbükeylik gözlemlenmektedir (Şekil 4.15b). C-20-07 örneğinde yüzeyleri tozlu
bazı bloksu tanelerin düşük sağlamlık ve dışbükeylik değerleri aldığı
gözlemlenmiştir (Şekil 4.15c). Bloksu düşük gözenekli taneler yüksek sağlamlık
ve dışbükeylik değerleri almaktadır (Şekil 4.13)

Şekil 4. 13. Blok-ve-kül akıntısı örneklerinin 38-63 µm tane boyuna ait sağlamlıkdışbükeylik grafiği
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Çizelge 4. 4 38-63 mikrometre tane boyutundaki blok-ve-kül akıntısı örneklerinin iki boyutlu analiz sonuçlarını göstermektedir.
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Şekil 4. 14. (a) C-20-06 örneğinde gözlemlenen sağlamlık, dışbükeylik değerleri düşük
bloksu tane; (b) C-20-07 örneğinde gözlemlenen sağlamlık, dışbükeylik ve biçim
katsayısı değerleri düşük tane; (c) C-20-07 örneğinde gözlemlenen sağlamlık,
dışbükeylik değerleri düşük düzensiz dış kontüre sahip tane; (d) C-20-06 örneğinde
gözlemlenen sağlamlık, dışbükeylik değerleri düşük cam kıymığı?; (e) C-20-07
örneğinde gözlemlenen sağlamlık, dışbükeylik değerleri düşük bloksu tane; (f) C-20-07
örneğinde gözlemlenen yüksek sağlamlık, dışbükeylik değerleri alan tane
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Şekil 4. 15 (a) Düşük sağlamlık, dışbükeylik ve biçim katsayısı değerleri alan tane, (b)
Düşük sağlamlık, göreceli olarak daha yüksek dışbükeylik değerleri alan tane, (c) Örnek
yüzeyine yapışık halde alterasyon bulunan düşük sağlamlık ve dışbükeylik değerleri alan
bloksu tane
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4.4. Üç Boyutlu Morfolojik Analiz Sonuçları
Üç boyutlu analizler 125-250, 63-125 ve 38-63 µm tane boyu aralıkları arasında
yapılmıştır. Pürüzlülük (Ra); Fraktal boyut (DSA); SA/V; SA/PA değerleri
hesaplanmıştır.
125-250 mikrometre tane boyutundaki örnekler için yapılan analizlerin sonuçları
Çizelge 4.5’te verilmektedir. C-20-06 örneğinde bloksu, yüzeyinde kırıklar olan
tanelerde yüksek pürüzlülük ve DSA değerleri gözlemlenmiştir (Şekil 4.21a). C20-07 örneğinde bazı yüzeyi kırıklı, bloksu taneler yüksek pürüzlülük ve düşük
DSA değerleri göstermektedir (Şekil 4.21b) (Şekil 4.16).

Şekil 4. 16. Blok-ve-kül akıntısı örneklerinin 125-250 µm tane boyutuna ait Fraktal boyut
(DSA)- Pürüzlülük (Ra) grafiği
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Çizelge 4. 5. 125-250 mikrometre tane boyutundaki blok-ve-kül akıntısı örneklerinin üç
boyutlu analiz sonuçlarını göstermektedir.

63-125 µm tane boyutunda C-20-06 örneği C-20-07 örneğine göre daha düşük
DSA değer aralıklarında olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 4.18 ve Çizelge 4.6).
SA/PA parametresinin artışı ile örneklerin fraktal boyut değerleri arasında negatif
bir korelasyon gözlemlenmiştir (Şekil 4.18). C-20-06 örneğinde bazı düşük
gözenekli bloksu tanelerin Ra ve DSA değerleri düşüktür. (Şekil 4.17) Bazı bloksu
morfoloji sunan tanelerde ise yüksek pürüzlülük değerleri ve düşük DSA değerleri
gözlemlenmektedir (Şekil 4.17)

119

C-20-07 örneğinde, yüzeyinde kırıklar bulunan bloksu morfoloji sergileyen
tanelerde pürüzlülük ve DSA değerleri yüksektir (Şekil 4.17).

Şekil 4. 17. Blok-ve-kül akıntısı örneklerinin 63-125 µm tane boyutuna ait Fraktal boyut
(DSA)- Pürüzlülük (Ra) grafiği

2.12
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DSA
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2.06

6-63-125
7-63-125

2.04
2.02
2

SA/PA

Şekil 4. 18. Blok-ve-kül akıntısı örneklerinin 63-125 µm tane boyutuna ait SA/PA-DSA
(fraktal boyut) grafiği
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Çizelge 4. 6. 63-125 mikrometre tane boyutundaki blok-ve-kül akıntısı örneklerinin üç
boyutlu analiz sonuçlarını göstermektedir

38-63 mikrometre tane boyunda SA/PA değerleri DSA değerleri arttıkça
azalmaktadır (Şekil 4.20). C-20-06 örneğinde genellikle DSA değerleri düşüktür
(Çizelge 4.7). Yüzeyinde tozlar bulunan tanelerde pürüzlülük değerleri göreceli
olarak daha yüksektir (Şekil 4.21c). C-20-07 örneğinde yüzeyinde kırılmış
piroklast parçaları bulunan piroklastlarda pürüzlülük yüksektir (Şekil 4.19). Köşeli,
bloksu morfoloji sunan bazı tanelerde hem DSA hem de pürüzlülük değerleri
göreceli olarak yüksektir (Şekil 4.19).
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Şekil 4. 19. Blok-ve-kül akıntısı örneklerinin 38-63 µm tane boyutuna ait Fraktal boyut
(DSA)- Pürüzlülük (Ra) grafiği

Şekil 4. 20. Blok-ve-kül akıntısı örneklerinin 38-63 µm tane boyuna ait SA/PA-DSA
(fraktal boyut) grafiği
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Çizelge 4. 7. 38-63 mikrometre tane boyutundaki blok-ve-kül akıntısı örneklerinin üç
boyutlu analiz sonuçlarını göstermektedir.
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Şekil 4. 21. (a) C-20-06 örneğinde yüksek Ra ve DSA değerleri alan tane, (b) C-20-07
örneğinde yüksek Ra ve SA/PA ve düşük DSA değerleri alan tane, (c) C-20-06 örneğinde
yüksek Ra ve DSA değerleri alan, tane yüzeyine yapışık halde alterasyon bulunan tane
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5. VOLKANİK ÇIĞ AKINTI ÜRÜNLERİ
5.1. Çığ Akıntısı Oluşum Mekanizması
Volkanik Çığ Akıntıları (debris avalanche) volkanik yapıların sektörel çökmesi ile
meydana gelirler (van Wyk de Vries ve Davies, 2015). Sektörel çökme; tektonik
etkiler ve taban fayları (bkz. Norini ve ark., 2020); mevsimsel hava değişiklikleri
ve iklimsel sebepler (Roberti ve ark., 2020); uzun süreli hidrotermal alterasyon
(Valderrama ve ark., 2016; Norini ve ark., 2020); magma aktivitesi ve magma
intrüzyonu (Rincon ve ark., 2018), veya eğimli yüzey ve yerçekimi etkisiyle
(Murray ve ark., 2018) gerçekleşebilir (Calder ve ark., 2015; van Wyk de Vries ve
Davies, 2015). Bu etkenler sonucunda çığ akıntıları gerçekleşmektedir. Volkanik
çığ akıntıları magmatik ve hidrotermal kökenli olmaları ile diğer heyelan ve çığ
olaylarından ayrılmaktadır. (Siebert, 1984).
Çığ akıntısı çökelleri büyük deforme olmuş blok fasiyesi ve matriks fasiyesi ile
karakterize edilmektedir. (Siebert, 1984; Glicken, 1991; Ui ve ark., 2000).
Çığ akıntısı çökel bileşenleri, çapı 1 m’den büyük megaklastlar, çapı 1 m’den
küçük klastlar ve ince taneli matriks olmak üzere, üç ana bileşen ile temsil
edilmektedir (Dufresne ve ark., 2021). Klastlar boyutları yaklaşık 2 mm ile 1 m
olan ve lav, kristal gibi farklı bileşenler içerebilen malzemelerdir. Matriks ise küçük
tane boyundaki volkanik partiküller olup boyutları kum boyutundan kil boyutuna
değişim gösterebilir (Alloway ve ark., 2005; Ui ve ark., 2000; Dufresne ve ark.,
2021). Matriksin çığ akıntısı bloklarının birbirine çarpması ve parçalanmasıyla
oluştuğu da düşünülmektedir (Palmer ve Neall, 1991; Ui ve ark., 2000) (Şekil 5.1).
Humok (Hummocky) topoğrafya, konik biçimli ve onlarca ve hatta yüzlerce metre
yüksekliğinde olabilen yüzey yapılardır. (Crandell ve ark., 1984; Siebert, 1984; Ui
ve Glicken, 1986; Crandell, 1989; Ui, 1989; Alloway ve ark., 2005; Thompson ve
ark., 2010) (Şekil 5.5).
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Şekil 5. 1. Volkanik çığ akıntı ürünleri

5.2. Blast Çökelleri
Piroklastik yoğunluk akıntıları yüksek konsantrasyona sahip olanlar ve daha
seyreltik olanlar olarak ikiye ayrılmıştır. Yüksek konsantrasyona sahip olanlar
piroklastik akıntılar ile ilişkiliyken daha seyreltik olanlar taban yayılımı (surge)
çökelleri ile ilişkilidir. Piroklastik taban yayılımı çökellerinde (surge) parçacık
konsantrasyonu düşüktür, bu durum türbülanslı mekanizmayı sağlamaktadır
(Valentine ve Fisher, 2000).
Piroklastik taban yayılımı çökellerinin oluşumuna sebep olan süreçler; (1) dikey
patlama

kolonununda

bulunan

karışık

malzemenin

çökmesi,

(2)

Dekompresyon/blast, ani basınç azalmalarına bağlı olarak gelişmektedir, (3)
Büyüyen ve büyümesine bağlı olarak bir yamacı göreceli olarak daha da dikleşen
domun patlaması, (4) Taşınma sürecinde izlediği vadi tabanı veya vadi kenarları
ile sürtünen piroklastik akıntıların oluşturdukları türbülans, (5) Piroklastik
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akıntıların eğimli yüzeylerde hızlanması ve hidrolik sıçramayla piroklastik taban
yayılımı çökelleri oluşmaktadır (Valentine ve Fisher, 2000).

5.2.1. 1980 St. Helens Yanal (Lateral) Patlama Mekanizması ve Blast
Çökelleri
Gorshkov, (1963) volkanik püskürmelerin her zaman dikey olarak değil yatay
olarak da gerçekleşebileceğini söylemiştir ve bu tür patlamalara “directed blast”
olarak tanımlamıştır. Blast çok yüksek sıcaklıklara sahip olduğu için tüm
populasyona zarar veren bir mekanizmadır (Lacroix, 1904; Gorshkov, 1959).
Yanal patlama 1980 yılında St. Helens volkanın da gözlemlenen bir
mekanizmadır (Hoblitt ve ark.,1982). Bezymianny 1956, St. Helens 1980 ve
Soufriére hills, Montserat,1997 patlamalarında yanal patlamalar gözlemlenmiştir
(Belousov ve ark., 2007; Belousov ve ark., 2020).
St. Helen volkanına dasitik bileşime sahip magma girişi devamlı olarak devam
etmesi sonucunda volkanın kuzey yamacında bir deformasyona sebep olmasıyla
ve bununla beraber ısı ve magmatik gazlar, devamında hidrotermal alterasyonlar
freatik patlamalar oluşturmuştur. Dekompresyon, domdaki ve hidrotermal
sistemdeki uçucuların hızla genleşmesine ve patlama bulutu oluşturmasına
olanak sağlamış ve yanal patlama (lateral blast) gerçekleşmiştir (Hoblitt ve ark.,
1982). 18 Mayıs 1980 St. Helens patlaması ile volkanın kuzey yamacında çığ
akıntısı

çökelleri

ve

blast

çökellerinin

oluşturan

bir

dizi

mekanizma

gerçekleşmiştir. (Hoblitt ve ark., 1982).
Oluşan patlama bulutu hızlı hareket etmektedir ve tüm yer yüzeyini
kaplamaktadır. En kaba taneler, bulutun ön kısmında taşınmaktadır (Şekil 5.2).
Genel olarak kaynaktan uzaklaştıkça jüvenil klastlarda bir azalma meydana
gelmektedir, malzemeler türbülanslı bir bulutun içinde taşınır ve çökelir. Patlama
bulutunun seyreltik üst kısımlarında süspanse halde olan kül parçacıkları yığışım
lapilli oluşturur (Hoblitt ve ark., 1982).
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Şekil 5. 2. Blast bulutunda farklı piroklast mekanizmalarının taşınma sürecinin şematik
çizimi (Hoblitt ve ark., 1982), Taban (Basal unit), Taban yayılımı çökelleri (surge),
Yığışım lapilli (Accretionary- lapilli), Hareket yönü (Direction of movement)

St. Helen patlamasında blast bulutu oluştuktan birkaç saniye sonra çığ akıntısı
oluştuğu gözlemlenmiştir. Arazi gözlemlerinde çığ akıntı çökelleri ve blast
çökelleri arasındaki ilişki yanal ve bölgesel olarak değişimler gösterdiği
gözlemlenmiştir (Hoblitt ve ark.,1982).

Şekil 5. 3. St. Helens blast çökelleri 4 farklı gruptan oluşmaktadır. (a) Taban (basal);
(b) Taban yayılımı ürünleri (Surge); (c) piroklastik akış; (d) Yığışım lapilli (Accretionary
lapilli) (Hoblitt ve ark., 1982)
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Taban seviyesi kaba taneli bloklar, lapilli ve kaba taneli kül içeren bir seviyedir.
Bu seviyenin üzerinde kaba taneli matriks destekli blok ve lapillilerden oluşan bir
grup gelmektedir. Medyan değerleri taban seviyesine göre daha düşük değerler
almaktadır. Masif seviyede gri dasit (gray dacite) çok yoğun olarak
bulunmaktadır.

Bu

seviyeni

üzerinde

taban

yayılımı

(surge)

çökelleri

bulunmaktadır. Bu seviye ince ve kaba taneli küllerden oluşmaktadır. Diğer
çökellerden daha düşük medyan değerlerine sahiptir. Blast piroklastik akıntı
ürünleri genellikle kötü boylanmıştır. Yığışım (accretionary) lapilli tarafından
örtülmüşlerdir (Hoblitt ve ark., 1982; Druitt, 1992) (Şekil 5.3).
Bu çalışma kapsamında Hasandağı’nın kuzeyinde, Ihlara vadisine doğru olan ara
bölgede mostra veren çığ akıntısı çökellerinin matriksinden alınmış örnekler
incelenmiştir (Şekil 5.5). Bu çökeller, doğaları gereği son derece kaotik iç yapı
sunmaktadır. Kütle bünyesinde blast ürünleri, pomzalı akıntı, blok-küllü akıntı
panoları karmaşık olarak bulunmaktadır. Humok yapısı bu alanda yaygındır. Bazı
humok tepeciklerinin iç yapıları yol yarmalarında veya malzeme alınan bazı
küçük ocaklarda incelenebilmiştir. Alınan örneklerden C-20-10 numaralı örnek iri
taneli pomza matriks, C-20-11 numaralı örnek ince taneli matriksten, C-20-12 ve
C-20-14 ise blast malzemesinden alınmıştır. Morfoloji analizleri için 125-250 µm,
63-125 µm ve 38-63 µm tane boylarına sahip piroklastikler üzerinde yapılmıştır.
Kimyasal analizler 250-500 µm boyutuna sahip C-20-11 ve C-20-12
örneklerindeki volkanik camlardan alınmıştır (Şekil 5.4, Şekil 5.6).
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Şekil 5. 4. (a) Blast çökellerinin BSD görüntüsü, (b) Çığ akıntısı içindeki blast seviyeleri

Şekil 5. 5. (a-b) Çığ akıntısı ürünlerinin mostra fotoğrafları, (c) Humok (Hummocky)
topografya
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Şekil 5. 6 Çığ akıntısı örneklerinin BSD görüntüsü
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5.3. Genel Tanımlamalar
C-20-10 örneği bloksu ve gözenekli taneler birlikte gözlemlenmektedir. Pomza
parçaları (cam kıymıkları) bulunmaktadır. 125-250 µm tane boyutunda göreceli
olarak daha temiz yüzeyli taneler bulunmaktadır (Şekil 5.7a). 63-125 µm tane
boyutunda bazı tanelerin yüzeylerinin alterasyon ürünleri ile kaplı olduğu
gözlemlenmiştir (Şekil 5.7c). 38-63 µm tane boyutunda tanelerin yüzeylerinde
daha iğnemsi alterasyonlar yapışık halde bulunmaktadır (Şekil 5.7e). Tane boyu
küçüldükçe cam kıymıklarının/gözenekli cam parçalarının oranı artmaktadır
(Şekil 5.7f).

Şekil 5. 7. C-20-10 numaralı örneğe ait SEM (SE) görüntüleri. (a-b) 125-250 µm tane
boyutuna ait volkanik cam parçaları, (c-d) 63-125 µm tane boyuna ait yüzeyleri
alterasyon ile kaplanmış piroklastlar, (e) 38-63 µm tane boyutunda yüzeyi alterasyon ile
kaplı tane, (f) 38-63 mikrometre tane boyutunda gözenekli piroklast parçası/cam kıymığı
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C-20-11 numaralı örneğinde bir fenokristalden itibaren gelişen ince bir tabaka
halinde gözeneklilik gözlemlenmiştir (Şekil 5.8b). Bununla beraber düşük
alterasyon gözlemlenen taneler de bulunmaktadır (Şekil 5.8d). Bazı tanelerde
ince, birbirine paralel gözeneklere sahip taneler mevcuttur (Şekil 5.8d).

Şekil 5. 8. C-20-11 numaralı örneğe ait SEM (SE) görüntüleri. (a-b) 125-250 µm tane
boyutuna ait volkanik cam parçaları, (c) 63-125 µm tane boyuna ait piroklast, (d) 63-125
µm tane boyutunda gözenekli piroklast (pomza) (e-f) 38-63 µm tane boyutunda pomza
parçası
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C-20-12 blast örneği çığ akıntısı çökellerinin içinden alınmıştır. Bazı tanelerin
yüzeyleri alterasyon ile kaplıdır. 125-250 tane boyutunda bazı daha az
alterasyona uğramış taneler bulunmaktadır (Şekil 5.9a).

Şekil 5. 9. C-20-12 örneğine ait SEM (SE) ile alınmış fotoğrafları. (a-b) 125-250 µm
boyutundaki piroklastlar, (c) 63-125 µm tane boyutunda düşük gözenekliliğe sahip
piroklast, (d) 63-125 µm tane boyutunda altere piroklast. (e) 38-63 µm boyutundaki
gözenekli, yüzeyinde yapışık alterasyonlar bulunan piroklast, (f) 38-63 µm boyutundaki
altere piroklast.
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C-20-14 numaralı örnekte 125-250 mikrometre tane boyutunda bazı tanelerde
alterasyonun olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 5.10a). Temiz yüzeye sahip tanelerin
sayısı tane boyunun azalması ile doğru orantılı olarak azalmaktadır.

Şekil 5. 10 C-20-14 örneğine ait SEM (SE) ile alınmış fotoğrafları. (a-b) 125-250 µm
boyutundaki yüzeyleri alterasyon ile kaplı piroklastlar, (c-d) 63-125 µm tane boyutunda
altere piroklast, (e) 38-63 µm boyutundaki altere piroklast, (f) 38-63 µm boyutundaki
altere piroklast/litik.

135

5.4. Tane Boyu Dağılımları ve İstatiksel Parametreler
Tane boyu dağılımı ve istatistiksel tanımlamalar Gradistat ve SFT (Ardışıklı
Parçalanma/Taşınma) analizleri ile gerçekleştirilmiştir. Elek analizi ile örnekler
farklı fraksiyonlara ayrımlanmıştır (Şekil 5.11). Elek analizi sonuçları ve
programlar kullanılarak istatiksel parametreler hesaplanmıştır.

Şekil 5. 11. (a) Çığ akıntısı ürünlerine ait tane boyu histogramı, (b) Blast örneklerine ait
tane boyu histogramı
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5.4.1. Gradistat
C-20-10 çığ akıntısı örneği Folk ve Ward, (1957)

yöntemine göre yapılan

sınıflamalarda çok kötü boylanmış, kaba çarpıklık (negatif çarpıklık) gösterdiği
belirlenmiştir. D50 değeri 0.590 φ olarak hesaplanmıştır. C-20-11 çığ akıntısı
örneği Folk ve Ward, (1957) yöntemine göre yapılan sınıflamalarda çok kötü
boylanmış, kaba çarpıklık (negatif çarpıklık) gösterdiği belirlenmiştir. D50 değeri
-0.053 φ olarak hesaplanmıştır. Çarpıklık değerleri negatif değerler almaktadır.
C-20-12 blast örneği Folk ve Ward, (1957) yöntemine göre yapılan sınıflamalarda
kötü boylanmış, simetrik dağılım gösterdiği belirlenmiştir. D50 değeri -2.202 φ
olarak hesaplanmıştır. C-20-14 blast örneği Folk ve Ward, (1957) yöntemine
göre yapılan sınıflamalarda orta derecede boylanma gösteren, çok kaba çarpıklık
(negatif çarpıklık) gösterdiği belirlenmiştir. D50 değeri - 2.248φ olarak
hesaplanmıştır (Çizelge 5.1; Çizelge 5.2; Şekil 5.12; Şekil 5.14).

Şekil 5. 12. İkili diyagramlar (a) Çığ akıntısı ürünleri ve (b) Blast çökellerine ait moment
yöntemi ve grafiksel yöntem ile hesaplanmış çarpıklık parametresine karşılık D(50)
parametresinin değerlerini göstermektedir
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Çizelge 5. 1. Çığ akıntısı çökellerinin gradistat sonuçlarını göstermektedir.
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Çizelge 5. 2. Blast çökellerinin gradistat sonuçlarını göstermektedir.
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5.4.2. Ardışıklı Fragmantasyon/ Taşınma (SFT)
Çalışmada dört alt populasyon belirlenmiştir. Bunlar kaba ve ince taneler içindir.
1 ve 2 numaralı alt populasyonlar kaba tanelere, 3 ve 4 numaralı alt
populasyonlar ince tanelere tayin edilmiştir (Wohletz ve ark.,1995).
Medyan’a karşı boylanma grafiğinde C-20-10 ve C-20-11 çığ akıntısı örnekleri
piroklastik akıntı çökeli, blast örnekleri ise taban yayılımları (surge) ve taban
yayılımları- geri düşme olarak sınıflanmıştır (Şekil 5.13).

Şekil 5. 13. Çığ akıntısı örnekleri (a) ve blast çökelleri (b) örneklerine ait Medyan'a
karşılık boylanma diyagramı (Walker, 1971; Sparks ve ark., 1981; Self, 1983; Sheridan
ve Wohletz, 1983; Fisher ve Schmincke, 1984; Ersoy, 2007)
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Şekil 5. 14. Çığ akıntı ürünlerinin Çarpıklığa karşılık boylanma diyagramı

Çığ akıntısı örnekleri negatif çarpıklık değerleri sergilemektedir. (Şekil 5.14).
C-20-10

ve

C-20-11

numaralı

örneklerde

dört

farklı

alt

popülasyon

tanımlanmıştır. 1 ve 2 numaralı alt popülasyonlar daha kaba tane boyunu, 3 ve 4
numaralı alt popülasyonlar ince tane boyunu ifade etmektedir (Şekil 5.15). (Ersoy,
2007; Ersoy ve ark., 2019).

Şekil 5. 15. Çığ akıntısı ürünlerinin Fraksiyon (Fraction)-Tepe değer grafiği.
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Şekil 5. 16. C-20-10 örneğinin fraksiyon değerlerinin pasta diyagramı,

C-20-10 numaralı örnek %49’ı kaba taneli partiküllerden, %51’ı ince taneli
partiküllerden oluşmaktadır (Şekil 5.16). C-20-11 numaralı örnek %60’ı kaba
taneler tanelerden, %40’ı ince taneli tanelerden oluşmaktadır (Şekil 5.17).

Şekil 5. 17. C-20-11 örneğinin fraksiyon değerlerinin pasta diyagramı

Blast örnekleri için dört farklı alt populasyon belirlenmiştir. 1 ve 2 numaralı alt
populasyonlar kaba tanelere, 3 ve 4 numaralı altpopulasyonlar ince tanelere tayin
edilmiştir.

C-20-14 örneği negatif çarpıklık değerleri alırken, C-20-12 örneği

pozitif çarpıklık değerleri almaktadır (Şekil 5.18).
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Şekil 5.18. Blast örneklerine ait Çarpıklığa karşılık boylanma diyagramı

C-20-12 numaralı örnekte 2 numaralı alt populasyon kaba taneleri temsil
etmektedir, buna karşın 3 ve 4 numaralı örnekler ince taneleri temsil etmektedir.
2 ve 3 numaralı alt populasyon baskın alt populasyonlardır. C-20-14 numaralı
örnekte sadece 3 numaralı ince taneyi temsil eden alt populasyon belirlenmiştir.

Şekil 5.19. Blast örneklerine ait Fraksyon-Tepe değer grafiği
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Şekil 5. 20. C-20-12 örneğine ait pasta diyagramı,

C-20-12 numaralı örnek %46 kaba taneli tane içerirken, % 54 oranında ince taneli
tane içermektedir (Şekil 5.20). C-20-14 numaralı örnek tamemen ince tanelerden
oluşmaktadır (Şekil 5.21).

Şekil 5. 21. C-20-14 örneğine ait pasta diyagramı
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5.5. Volkanik Cam Kimyası Analizleri
Çığ akıntısı ve blast örneklerinden alınan cam analizleri Le Bas ve ark., (1986)
Toplam alkali (% Na2O+K2O) – silis (% SiO2) TAS diyagramına göre riyolitik bileşim

göstermektedir (Şekil 5.22). Volkanik camlara ait analiz sonuçları EK-1’de
verilmiştir. Peccerillo ve Taylor, (1976) tarafından geliştiren K2O- SiO2 grafiğinde
örnekler kalkalkalin ve yüksek-K- kalkalkalin karakterine sahip olduğu
gözlemlenmiştir (Şekil 5.23).

Şekil 5.22. TAS diyagramları (a) Çığ akıntısı ürünleri, (b) Blast çökelleri (Le Bas ve
ark.,1986)

Şekil 5. 23. K2O -SiO2 grafikleri (a) Blast çökelleri, (b) Çığ akıntısı ürünleri (Peccerillo ve
Taylor, 1976). Bazalt (Basalt), Andezit (Andesite), Dasit (Dacite), Riyolit (Rhyolite),
Şoşonitik seri (Shoshonitic seri), Yüksek-K Kalkalkalin seri (High-K calc-alkaline series),
Kalkalkali seri (Calc-alkaline series), Foidit (Foidite), Tefri-fonolit (Tephri- phonolite),
Fono-tefrit (Phono-tephrite), Tefrit Bazanit (Tephrite basanite), Pikrobazalt (Picrobasalt), Bazalt (Basalt), Traki-bazalt (Trachy-basalt), Bazaltik traki-andezit (Basaltic
trachy-andesite), Bazaltik andezit (Basaltic andesite), Andezit (Andesite), Traki-andezit
(Trachy-andesite), Trakit trakidasit (Trachyte trachydacite) , Dasit (Dacite), riyolit
(rhyolite)
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5.6. İki Boyutlu Morfolojik Analiz Sonuçları
125-250 µm tane boyundaki örneklerin analiz sonuçlarına göre (Çizelge 5.3 ve
Çizelge 5.4); çığ akıntısı çökelleri içerisinde farklı morfoloji de birçok kül partikülü
bulundurmaktadır, bu nedenle sağlamlık, dışbükeylik ve biçim katsayısı değerleri
geniş değer aralıklarında yer almaktadır (Şekil 5.24 ve Şekil 5.25). Gözenekli cam
parçası (cam kıymıkları) düşük biçim katsayısı değerleri almaktadır (Şekil 5.25).
Dikdörtgensellik x Dairesellik- Uzama sıkılık grafiklerinde C-20-14, blast
örneklerinin hidromagmatik alanda yoğunlaştığı gözlemlenmektedir, çığ akıntısı
çökelleri ve C-20-12 blast örnekleri daha dağınıktır (Şekil 5.38)
C-20-10 örneğinde gözenek parçaları ve gözenekli piroklastlar düşük sağlamlık,
dışbükeylik (Şekil 5.24) ve biçim katsayısı (Şekil 5.25) değerleri almaktadır. Bu
örneklerin uzama ve dikdörtgensellik değerleri de yüksektir buna karşı sıkılık
değerleri düşüktür (Çizelge 5.3, partikül 10). Bloksu morfoloji sergilen tanelerde
yüksek sağlamlık, dışbükeylik ve biçim katsayısı değerleri gözlemlenmiştir (Şekil
5.24)

Şekil 5. 24. Çığ akıntısı örneklerinin 125-250 µm tane boyundaki SağlamlıkDışbükeylik diyagramı
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C-20-11 Bazı tanelerde sağlamlık düşükken dışbükeylik yüksek değerler
almaktadır (Şekil 5.24). Bir yüzeyi düzlemsel geri kalan kısımları gözenekli olan
taneler bulunmaktadır ama bu gözenekler birbiri ile bağlantılı olmayan daha
yüzeyde oluşmuş gözeneklerdir, bu tanelerde yüksek sağlamlık, dışbükeylik ve
biçim katsayısı değeri gözlemlenmiştir (Şekil 5.24). Bununla beraber bazı ince,
uzun, birbirine paralel gözeneklere sahip partiküller sağlamlık, dışbükeylik ve
biçim katsayısı değerleri yüksektir (Şekil 5.28)

Şekil 5. 25. Çığ akıntısı örneklerinin 125-250 µm tane boyundaki Biçim katsayısı-Eksenel
oran grafiği

C-20-12 örneğinde bazı tanelerde hidrotermal alterasyon gözlemlenmektedir. Bu
tanelerden bazıları göreceli olarak daha düşük sağlamlık ve dışbükeylik değerleri
almaktadır (Şekil 5.28). Düşük gözenekliliğe ve daha düzensiz dış kontürlere
sahip bazı tanelerde düşük sağlamlık ve dışbükeylik değerleri gözlemlenmektedir
(Şekil 5.26). Daha bloksu morfoloji sergileyen partiküller yüksek sağlamlık,
dışbükeylik ve biçim faktörü değerleri almaktadır (Şekil 5.26 ve Şekil 5.27). C-2014 örneğinde genel olarak yüksek sağlamlık, dışbükeylik ve biçim katsayısı
değerleri alan partiküller gözlemlenmiştir (Çizelge 5.4). Bu taneler arasında
hidrotermal alterasyona maruz kalan tanelerde bulunmaktadır (Şekil 5.10).
Göreceli olarak daha düşük sağlamlık, dışbükeylik değerleri alan taneler
alterasyon ile kaplı partiküllerdir ve bu partiküller gözenekli cam morfolojisine
benzer bir morfoloji sunmaktadır (Şekil 5.28) .
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Çizelge 5. 3. 125-250 mikrometre tane boyundaki çığ akıntı örneklerine ait iki boyutlu analiz sonuçlarını göstermektedir.
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Şekil 5.26. Blast çökellerinin 125-250 µm tane boyundaki Sağlamlık-Dışbükeylik
parametresinin diyagramı

Şekil 5. 27. Blast çökellerinin 125-250 µm tane boyundaki Biçim katsayısı-Eksenel oran
grafiği
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Çizelge 5. 4. 125-250 mikrometre tane boyundaki blast çökellerinin iki boyutlu analiz sonuçlarını göstermektedir.
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Şekil 5. 28. (a) Çığ akıntısı örneğinde gözlemlenen yüksek gözenekliliğe sahip tane,
yüksek sağlamlık ve biçim katsayısı değerleri almaktadır; (b) Blast örneğinde bulunan
düşük sağlamlık değeri alan tane. Tanenin yüzeyinde alterasyon gözlemlenmektedir. (c)
Gözenekli cam morfolojisine benzer bir morfoloji sunan göreceli olarak yüksek sağlamlık
ve biçim katsayısı değerleri alan tane, (d) Yüzeyinde alterasyon gözlemlenen tane.

63-125 µm tane boyundaki örneklerin analiz sonuçlarına göre (Çizelge 5.5 ve
Çizelge 5.6); C-20-10 örneğinde sağlamlık, dışbükeylik ve biçim katsayısı
değerleri gözenekli tanelerde düşük değerler alırken, bloksu taneler daha yüksek
değerler almaktadır (Şekil 5.29 ve Şekil 5.30). C-20-10 örneğinde pomza
parçaları ve gözenekli camlar daha düşük sağlamlık, dışbükeylik ve biçim
katsayısı değerleri almaktadır (Şekil 5.29). C-20-11 örneğinde gözenekli taneler
ve bazı cam kıymıkları düşük sağlamlık, dışbükeylik ve biçim katsayısı (Şekil
5.30) değerlerine sahiptir. Bloksu tanelerin sağlamlık, dışbükeylik değerleri
yüksektir (Şekil 5.29).
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Şekil 5. 29. 63-125 µm tane boyutundaki çığ akıntı ürünlerinin Sağlamlık-Dışbükeylik
diyagramı

Şekil 5. 30. 63-125 µm tane boyutundaki çığ akıntısı ürünlerine ait Biçim katsayısıEksenel oran grafiği
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Çizelge 5. 5. 63-125 mikrometre tane boyundaki çığ akıntısı ürünlerinin iki boyutlu analiz sonuçlarını göstermektedir
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C-20-12 örneğinde cam kıymıkları göreceli olarak daha düşük sağlamlık,
dışbükeylik ve biçim katsayısı değerleri almaktadır (Şekil 5.31 ve Şekil 5.32).
Daha temiz tane yüzeylerine sahip bloksu morfoloji gösteren taneler yüksek
sağlamlık, dışbükeylik ve biçim katsayısı değerleri almaktadır (Şekil 5.31 ve Şekil
5.32). Bazı altere tanelerde de sağlamlık, dışbükeylik değerleri göreceli olarak
düşük değerler almaktadır. C-20-14 örneğinde, sağlamlık değerleri yüksektir
(Çizelge 5.6)
C-20-12 örneği C-20-14 örneğine göre göreceli olarak daha düşük biçim katsayısı
değerleri aldığı gözlemlenmiştir (Şekil 5.32 ve Çizelge 5.6)

Şekil 5. 31. 63-125 µm tane boyutundaki blast çökellerinin Sağlamlık-Dışbükeylik
diyagramı
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Biçim katsayısı
Şekil 5. 32. 63-125 µm tane boyutundaki Blast çökellerine ait Biçim katsayısı-Eksenel
oran grafiği
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Çizelge 5. 6. 63-125 mikrometre tane boyundaki blast çökellerinin iki boyutlu analiz sonuçlarını göstermektedir
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38-63 µm tane boyundaki örneklerin analiz sonuçlarına göre çığ akıntısı örnekleri
geniş bir değer aralığında yer almaktadır (Çizelge 5.7), blast örnekleri genellikle
yüksek sağlamlık ve biçim katsayısı değerleri almaktadır (Çizelge 5.8). C-20-10
örneğinde bazı pomza parçalarının sağlamlık ve dışbükeylik değerleri yüksektir
(Şekil 5.33). C-20-0-11 örneğinde gözenekli tanelerde sağlamlık ve dışbükeylik
değerleri düşüktür (Şekil 5.33). Bazı gözenek duvarı parçalarında yüksek
sağlamlık, dışbükeylik ve biçim katsayısı değerleri gözlemlenmektedir (Şekil
5.37).

Şekil 5.33. 38-63 µm tane boyutundaki çığ akıntı ürünlerinin Sağlamlık-Dışbükeylik
diyagramı
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Şekil 5.34. 63-125 µm tane boyutundaki Çığ akıntısı örneklerinin biçim katsayısı-eksenel
oran diyagramları

Blast örneklerinde 38-63 mikrometre tane boyutunda biçim katsayısı değerleri
gözenekliliği yüksek tanelerde düşük; bloksu ve düşük gözenekli taneler ise
yüksek değerler almaktadır (Şekil 5.36). C-20-12 örneğinde yüksek alterasyon
gösteren piroklastların sağlamlık, dışbükeylik parametreleri düşük değerler
almaktadır. Bloksu ve bazı altere partiküllerin sağlamlık, dışbükeylik göreceli
olarak yüksektir (Şekil 5.35). C-20-14 örneğinde gözenek duvarı parçaları (cam
kıymıkları) düşük sağlamlık, dışbükeylik (Şekil 5.35) ve biçim katsayısı (Şekil
5.36) değerleri almaktadır. Bazı altere ve daha bloksu taneler yüksek sağlamlık,
dışbükeylik (Şekil 5.35) ve biçim katsayısı (Şekil 5.36) değerleri almaktadır.
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Çizelge 5. 7. 38-63 mikrometre tane boyundaki çığ akıntısı ürünlerinin iki boyutlu analiz sonuçlarını göstermektedir
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Şekil 5.35. 38-63 µm tane boyutundaki Blast çökellerine ait sağlamlık-dışbükeylik
grafiği

Şekil 5. 36. 38-63 µm tane boyutundaki Blast örneklerine ait biçim katsayısı-Eksenel
oran grafiği

160

Şekil 5. 37. (a) 63-125 mikrometre tane boyutunda düşük gözenekli blast tanesi, (b) 3863 mikrometre boyutunda çığ akıntısı örneğinden alınmış cam kıymığı, (c) Çığ akıntısı
örneğinden alınmış cam kıymığı örneği, (d) Çığ akıntısı örneğinden alınan gözenekli ve
yüksek sağlamlık, dışbükeylik ve biçim katsayısı değerleri almaktadır.
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Şekil 5.38. Dikdörtgensellik x Dairesellik – Uzama x Sıkılık grafikleri (a) 125-250
mikrometre tane boyu, (b) 63-125 mikrometre tane boyu ve (c) 38-63 mikrometre tane
boyunu temsil etmektedir.
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Çizelge 5. 8. 38-63 mikrometre tane boyundaki blast çökellerinin iki boyutlu analiz sonuçlarını göstermektedir
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5.7. Üç Boyutlu Morfolojik Analiz Sonuçları
Üç boyutlu analizler 125-250 µm, 63-125 µm ve 38-63 µm tane boyu aralıkları
arasında yapılmıştır. Pürüzlülük (Ra); Fraktal boyut (DSA); SA/V; SA/PA
değerleri

hesaplanmıştır.

Yükseklik

modeli

(DEM)

verileri

üzerinden

hesaplamalar yapılmıştır (Şekil 5.51)
125-250 µm tane boyundaki çığ akıntısı örneklerinin analiz sonuçları Çizelge
5.9’de ve blast örneklerinin analiz sonuçları Çizelge 5.10’da verilmektedir. Çığ
akıntısı örneklerinin SA/V ve SA/PA değerlerinde morfolojilerine göre belirgin bir
ayrımlanma

gözlemlenmemektedir

(Şekil

5.41)

Bununla

beraber

blast

örneklerinin DSA, SA/PA ve SA/V değerleri düşük değer aralıklarında yer
almaktadır (Şekil 5.41)
C-20-10 örneğinde bloksu tanelerde Ra, SA/V, SA/PA ve DSA değerleri düşüktür
(Şekil 5.42a).

Gözenekliliği yüksek olan piroklastlarda yüksek DSA ve Ra

değerleri gözlemlenmiştir (Şekil 5.39). Cam kıymıkları (gözenek duvar parçası)
göreceli olarak daha düşük DSA ve yüksek pürüzlülük ve SA/V değerine sahiptir
(Şekil 5.42b). Bunun sebebi kopan camın kopuş şekli ile ilişkili olduğu
düşünülmektedir. Merceksi (lenticular) gözeneklere sahip olan bazı tanelerde
pürüzlülük çok düşüktür (Şekil 5.39). Bloksu tanelerden yüzeyleri düzlemsel bir
yapı sergileyen tanelerin ve DSA değerleri yüksek, Ra değerleri daha düşüktür.
(Şekil 5.39).
C-20-11 örneğinde SA/V değeri C-20-10 numaralı örneğe göre daha düşük değer
aralıklarında bulunmaktadır (Çizelge 5.9). Gözenek parçalarında yüksek Ra,
SA/PA

ve

SA/V

değerleri

gözlemlenirken

düşük

DSA

değerleri

gözlemlenmektedir (Şekil 5.42c). Bazı düşük gözenekli-bloksu tanelerde yüksek
Ra ve DSA değerleri gözlemlenmektedir (Şekil 5.39). Bazı tanelerde düşük
pürüzlülük ve SA/V değerleri gözlemlenmiştir, buna karşın bu partiküllerde
ortalama DSA değerleri ve yüksek SA/PA değerleri belirlenmiştir (Şekil 5.42d).
Gözenek parçalarında yüksek Ra, SA/PA ve SA/V değerleri gözlemlenirken
düşük DSA değerleri gözlemlenmektedir (Şekil 5.42c)
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Şekil 5. 39. 125-250 µm tane boyutundaki Çığ akıntısı ürünlerinin Fraktal boyut (DSA)Pürüzlülük (Ra) grafiği

Şekil 5.40. 63-125 µm tane boyutundaki Blast çökellerinin Fraktal boyut (DSA)Pürüzlülük (Ra) grafiği
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Çizelge 5. 9. Çığ akıntısı ürünlerinin 125-250 mikrometre tane boyutundaki üç boyutlu
morfolojik analiz sonuçlarını göstermektedir.
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Blast örneklerinde genellikle SA/V değeri arttıkça DSA değerlerinin de arttığı
gözlemlenmiştir (Şekil 5.41). C-20-12 örneğinde yüzeyi göreceli olarak daha
temiz

bloksu

morfoloji

sergileyen

tanelerde

DSA

ve

Ra

değerleri

gözlemlenmektedir (Şekil 5.40). Yüzeyleri daha temiz ve kırıklı morfoloji
sergileyen

tanelerde

göreceli

gözlemlenmektedir (Şekil 5.40).

olarak

yüksek

DSA

ve

Ra

değerleri

C-20-14 örneğinin yüzeyi temiz düzlemsel

morfolojiye sahip tanelerde düşük pürüzlülük değerleri ve yüksek DSA değerleri
almaktadır (Şekil 5.40). Gözenekli tane morfoloji gösteren fakat yüzeyleri
alterasyon ile kaplı tanelerde Ra, DSA ve SA/PA değerlerinde artış
gözlemlenmiştir (Şekil 5.42e).

Şekil 5. 41. 125-250 µm tane boyutundaki Çığ akıntısı ürünlerinin ve blast çökellerinin
(a) SA/V- DSA grafiği, (b) SA/PA-DSA grafiği
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Çizelge 5. 10. Blast çökellerinin 125-250 mikrometre tane boyutundaki üç boyutlu
morfolojik analiz sonuçlarını göstermektedir.
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Şekil 5. 42. (a) C-20-10 çığ akıntısı örneğinde bloksu tanelerde Ra SA/V, SA/PA ve DSA
değerleri düşüktür, (b) C-20-10 çığ akıntısı örneğinde cam kıymıkları (gözenek duvar
parçası) göreceli olarak daha düşük DSA ve yüksek pürüzlülük ve SA/V değerine
sahiptir, (c) C-20-11 çığ akıntısı örneğinde yüksek Ra, SA/PA ve SA/V değerleri
gözlemlenirken düşük DSA değerleri gözlemlenmektedir, (d) Yüksek SA/PA değerine
sahip tane, (e) Yüksek alterayon gözlemlenen blast örneğidir.
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63-125 µm tane boyundaki çığ akıntı çökellerinden C-20-11 örneğinin C-20-10
örneğine göre daha yüksek DSA değerleri aldığı gözlemlenmiştir (Çizelge 5.11)
Bununla beraber blast örnekleri de daha düşük DSA değerleri almaktadır
(Çizelge 5.12 ve Şekil 5.45). Blast örnekleri düşük SA/V değer aralıklarında
yoğunlaşmaktadır (Şekil 5.45). Çığ akıntısı ürünlerinde DSA değerleri ile SA/V
değerleri arasında pozitif bir korelasyon gözlemlenmiştir (Şekil 5.45a). Diğer
taraftan SA/PA değerlerinde negatif korelasyon belirlenmiştir (Şekil 5.45b). C-2010 örneğinde cam kıymıklarının yüksek Ra değerleri gözlemlenmiştir (Şekil
5.46a). Yüzeyleri daha düzlemsel morfoloji sergileyen tanelerin pürüzlülük ve
DSA değerleri göreceli olarak daha düşük değerler almaktadır (Şekil 5.43). Bazı
cam parçalarının yüzeyleri alterasyon ile kaplanmış olduğu gözlemlenmektedir.
Bu taneler yüksek Ra ve DSA değeri göstermektedir (Şekil 5.43). Gözenekli
tanelerin genellikle yüksek SA/PA değerleri aldıkları belirlenmiştir (Şekil 5.46b).
C-20-11 örneğinde gözenekliliği yüksek tanelerde DSA ve Ra değerleri göreceli
olarak yüksektir (Şekil 5.43). Gözenekliliği yüksek tanelerde yüksek DSA ve SA/V
değerleri almaktadır. Yüksek pürüzlülük, DSA, SA/V ve SA/PA değeri olan taneler
genel olarak, gözenekliliği yüksek tanelerdir (Şekil 5.46d).

Şekil 5. 43. 63-125 µm tane boyutundaki Çığ akıntısı çökellerine ait Fraktal boyut
(DSA)- Pürüzlülük (Ra) grafiği
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Çizelge 5. 11. 63-125 mikrometre tane boyutunda Çığ akıntısı ürünlerine ait üç boyutlu
morfolojik analiz sonuçlarını göstermektedir.
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Blast örnekleri genellikle 63-125 mikrometre tane boyunda daha düşük DSA
değerleri almaktadır (Çizelge 5.12 ve Şekil 5.45). C-20-12 örneğinde düzlemsel
yüzeylere sahip tanelerde daha düşük pürüzlülük değerleri gözlemlenirken
göreceli olarak yüksek DSA değerleri, bazılarında da düşük DSA değerleri
gözlemlenmektedir (Şekil 5.44). Bazı cam kıymıklarının Ra ve SA/PA değerleri
düşük, DSA ve SA/V değerleri daha yüksektir (Şekil 5.46e). C-20-14 örneğinin
yüzeyleri nispeten temiz gözenekli taneler yüksek pürüzlülük değerlerine
sahipken göreceli olarak daha düşük DSA değerleri almaktadır (Şekil 5.44). Bazı
tanelerde yuvarlaklaşmalar gözlemlenmiştir.

Şekil 5.44. 63-125 µm tane boyutundaki blast örneklerine ait Fraktal boyut (DSA)Pürüzlülük (Ra) grafiği
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Şekil 5. 45. 63-125 µm tane boyutundaki çığ akıntısı ürünlerinin ve blast çökellerinin (a)
SA/V- DSA grafiği, (b) SA/PA-DSA grafiği
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Çizelge 5. 12. 63-125 mikrometre tane boyutuna ait blast örneklerinin üç boyutlu analiz
sonuçlarını göstermektedir.
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Şekil 5. 46. (a) Çığ akıntısı ürünlerinden alınan yüksek Ra değerleri alan cam kıymıkları,
(b) çığ akıntı örneklerinde yüksek SA/PA değerleri alan partiküller, (c) Yüksek pürüzlülük
ve SA/PA değerleri alan tane, (d) Yüksek pürüzlülük, DSA, SA/V ve SA/PA değeri olan
taneler, (e) Blast örneklerinde bulunan Ra ve SA/PA değerleri düşük, DSA ve SA/V
değerleri daha yüksek tane
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38-63 µm tane boyundaki üç boyutlu analiz sonuçlarına göre C-20-11 çığ akıntısı
örneğinin DSA değerlerinde belirgin düşüş gözlemlenmiştir (Çizelge 13 ve Şekil
5.47). Çığ akıntısı ürünlerinde C-20-10 ve C-20-11 örneklerinde DSA
değerlerinde belirgin bir ayrılma gözlemlenmiştir (Şekil 5.50). İki örnekte de 3863 µm tane boyutunda çoğunlukla gözenek parçaları (cam kıymıkları) baskındır
ama C-20-10 örneğinde tanelerin üzerine yapışık halde bulunan alterasyonlar bu
ayrıma sebep olmuş olabilir (Şekil 5.47)
C-20-10 örneğinde bazı cam kıymıklarının pürüzlülük ve DSA değerleri yüksektir.
Yüzeyleri daha düzlemsel örneklerin pürüzlülükleri düşüktür (Şekil 5.47). Bazı
cam kıymıklarında DSA ve SA/V değerleri yüksektir (Şekil 5.49). C-20-11
örneğinde DSA değerleri düşük değer aralığında yer almaktadır (Çizelge 5.13).

Şekil 5. 47. 38-63 µm tane boyutundaki Çığ akıntısı örneklerine ait DSA-Ra grafiğidir
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Çizelge 5. 13. 38-63 mikrometre tane boyutunda çığ akıntısı ürünlerinin üç boyutlu
morfolojik analiz sonuçlarını göstermektedir

C-20-12 örneği yüzeyi temiz gözenekli tanelerde pürüzlülük değerleri göreceli
olarak yüksektir, DSA değerleri düşük değerler almaktadır (Şekil 5.48). Yüzeyleri
temiz, gözenekli tanelerde göreceli olarak yüksek DSA ve pürüzlülük değerleri
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aldıkları gözlemlenmiştir (Şekil 5.48). C-20-14 örneğinin, yüksek SA/V, SA/PA ve
pürüzlülük değerleri alan yüzeyleri altere taneler bulunmaktadır (Şekil 5.49b).
Yuvarlaklaşmış taneler bulunmaktadır.

Şekil 5. 48. 38-63 µm tane boyutundaki Blast örneklerine ait Fraktal boyut (DSA)Pürüzlülük (Ra) grafiği

Şekil 5. 49. (a) Çığ akıntısı ürünlerinde yüksek SA/V değerlerine sahip cam kıymığı, (b)
Yüzeyinde alterasyon bulunan ve yüksek Ra değeri alan blast tanesi
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Çizelge 5. 14. 38-63 mikrometre tane boyutunda blast çökellerinin üç boyutlu morfolojik
analiz sonuçlarını göstermektedir

179

Şekil 5. 50. 38-63 µm tane boyuna sahip Çığ akıntısı ürünlerinin ve blast çökellerinin
(a) SA/V- DSA grafiği, (b) SA/PA-DSA grafiği

180

Şekil 5. 51. (a) Gözenekli partikülün 3D görüntüsü, (b) Gözenekli camın yüksek modeli,
(c) Düzlemsel yüzey morfolojisine sahip piroklastın 3D görüntüsü, (d) Yüzeyi düzlemsel
piroklastın yükseklik modeli, (e) Pürüzlü yüzeye sahip pomza tanesinin 3D görüntüsü
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6. İGNİMBİRİT
İgnimbiritler, konsantre piroklastik yoğunluk akıntılarıdır (Wohletz ve Sheridan,
1979; Branney ve Kokelaar, 2002; Giordano ve Cas, 2021). Hızları saniyede
birkaç metreden birkaç on metreye kadar ulaşabilmektedir (Wilson ve Houghton,
2000).

Piroklastik akıntı ürünleri topografya tarafından kontrol edilmektedir.

Vadilerde daha kalın seviyelerde, daha yüksek topografyalarda ince kalınlıkta
seviyeler

olarak

çökelebilirler.

İgnimbiritler

hem

magmatik

hem

de

freatomagmatik kökenli taneleri içerebilir. Bu bileşenlerin yanında, blok, lapilli,
pomza, cüruf, cam kıymığı, baca duvarından kopan litik fragmanlar da
ignimbiritlerde gözlemlenmektedir. Bazaltikten riyolite kadar değişen kimyalara
sahip olabilir ama baskın olarak riyolitik bileşimdeki magmanın volkanik
faaliyetleri sonucunda oluşmaktadır (Şekil 6.1) (Freundt ve ark., 2000; Erkan,
2013). İgnimbiritler genel olarak yüksek boylanma değerleri almaktadır ve
medyan (median diameter) değerleri 0-2 arasında değişmektedir (Freundt ve
ark., 2000) ama bu değerler kaynağa olan yakınlık ve piroklastik akışın içerdiği
bileşenlerin türüne göre yersel farklılıklar göstermektedir. Kaynaktan uzaklaştıkça
medyan çapı (median diameter) azalmaktadır. (Freundt ve ark., 2000, Giordano
ve Cas, 2021).

Şekil 6.1. Kapadokya ignimbiritleri (Fotoğraf: Prof. Dr. Erkan Aydar tarafından
çekilmiştir.)
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Tipik bir patlama birimi 3 farklı ana seviyeden oluşmaktadır. En altta taban
seviyesi denilen daha ağır materyalin baskın olduğu kalın litik seviyelerinden ve
cm kalınlığında kül seviyelerinden oluşmaktadır. Taban yayılımları ise (Ground
surge), ince taneli laminalı ve çapraz tabakalanma göstermektedir. Bu seviyenin
üzerine ters derecelenmiş kül seviyesi gelmektedir (2a) ve bunun üzerinde
ignimbirit akışının ana seviyesi bulunmaktadır (2b). 3. Seviye olan ve ana
ignimbirit seviyesinin üzerine gelen külün , kül bulutunda taşındığı ve çökeller ile
ilişkilidir (Şekil 6.2) (Gevrek ve Kazanci, 1991; Freundt ve ark., 2000; Giordano
ve Cas, 2021)).

Şekil 6. 2. Tipik bir ignimbirit dizilimi. 2 seviye pomza ve litik konsantrasyonun göreceli
olarak yüksek olduğu alanalar (LCZ (Litikçe zengin alanlar) ve PCZ (pomza bakımından
zengin alanlar)) kadar çeşitli derecelendirme yapıları gösterebilir (Freundt ve ark., 2000).
İgnimbirit akıntı birimi (Ignimbrite flow unit), seviyeler (Layers), taban seviyesi (Ground
layer), taban seviyesi (basal layer), ana seviye (main body), kül bulutu çökeller, (ashcloud deposits), lapilli bacası (lapilli pipes), ters derecelenme gösteren kül (Reversely
graded ash), ters derecelenmiş pomza (Reverse coarse-tail grading of pumice), normal
derecelenmiş litikler (normal coarse-tail grading of lithics)

Kaynaşmış (welded) ignimbiritler, sıcaklıkları, içerdikleri uçuculara göre bir takım
iç dokular kazanmaktadır. Kaynaşma magmanın kompozisyonu, stres ve sıcaklık
ile ilişkilidir. Kalkalkalin kompozisyondaki bir magmanın kaynaşması 500-600 °C
arasındadır ( Gevrek ve Kazanci, 1991; Freundt ve ark., 2000).
Kaynaşma hidromagmatik mekanizmalarda daha nadir gözlemlenmektedir.
İgnimbiritlerde kaynaşmanın yoğunluğu arttıkça “fiamme” gözlemlenir (Quane ve
Russell, 2005; Erkan, 2013).
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Bu

çalışma

kapsamında Hasandağının Neovolkan aşamasında oluşan

ignimbiritlerin matriksinden alınan kül partikülleri incelenmiştir (Şekil 6.3).

Şekil 6. 3 İgnimbirit örneğinin BSD görüntüsü

6.1. Genel Tanımlamalar
Genel olarak bileşenleri gözenekli camlar (pomza) ve parçaları oluşturmaktadır.
Daha büyük tane boylarında (125-250 µm) uzunlamasına ince gözenekleri olan,
pomza taneleri ve bu tanelerin üzerine yapışık halde tozlar, alterasyonlar
gözlemlenmektedir.

Tane

boyu

küçüldükçe

bu

tozlu

tanelerin

sayısı

azalmaktadır. Tane boyu azaldıkça cam kıymıklarının sayısı artmaktadır. Hem
pomza hem de daha bloksu ve düşük gözenekli taneler gözlemlenmiştir. (Şekil
6.4; Şekil 6.15).
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Şekil 6. 4. İgnimbirit örneğinin farklı tane boyların ait piroklast örnekleri. (a-b) 125-250
mikrometre tane boyuna ait pomza fotoğrafları, (c) Daha düşük gözenekiliiğe sahip 63125 mikrometre boyutundaki tane, (d) 63-125 mikrometre boyutundaki gözenekliliği
yüksek volkanik cam, (e-f) 38-63 mikrometre boyutundaki cam kıymıkları
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6.2. Tane Boyu Dağılımları ve İlişkili İstatistiksel Parametreler
Tane

boyu

analizleri

ve

tanımlamaları

Gradistat

ve

SFT

(Ardışıklı

Parçalanma/Taşınma) analizleri ile gerçekleştirilmiştir. Elekler yardımıyla örnek
farklı fraksiyonlara ayrılmışlardır (Şekil 6.5). Eleme verileri Gradistat ve SFT
programları kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
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Şekil 6. 5. Tane boyu dağılım histogramı

6.2.1. Gradistat
Folk ve Ward, (1957) yöntemine göre yapılan sınıflama sonucunda örnek çok
kötü boylanmış, kaba çarpıklık (negatif çarpıklık) gösterdiği belirlenmiştir. D50
değeri 0.784 φ olarak hesaplanmıştır. İgnimbirit örneği istatistiksel olarak negatif
çarpıklık değerleri göstermektedir (Çizelge 6.1; Şekil 6.6).
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Şekil 6. 6. İkili diyagram moment yöntemi ve grafiksel yöntem ile hesaplanmış çarpıklık
parametresine karşılık Medyan D(50) parametresinin değerlerini göstermektedir
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Çizelge 6. 1. İgnimbirit örneğine ait gradistat analiz sonuçları
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6.2.2. Ardışıklı Fragmantasyon/ Taşınma (SFT)
Örnekte dört alt populasyon belirlenmiştir.
Medyan- boylanma diyagramına göre ignimbirit örneği piroklastik akış olarak
sınıflandırılmıştır (Şekil 6.7).

Şekil 6. 7. Medyan'a karşılık boylanma diyagramı (Walker,1971; Sparks ve ark., 1981;
Self, 1983; Sheridan ve Wohletz 1983; Fisher ve Schmincke, 1984; Ersoy,2007)
3.5
3

Boylanma

2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

Çarpıklık

Şekil 6. 8. Çarpıklığa karşılık boylanma diyagramı (SFT sonuçlarına göre
hazırlanmıştır)

Baskın alt populasyon 4 numaralı alt populasyondur. 1 ve 2 numaralı alt
populasyonlar kaba taneleri ve 3 ve 4 numaralı alt populasyon ince taneleri işaret
etmektedir (Şekil 6.9).
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Şekil 6. 9. (a) Fraksiyona (Fraction) karşılık Tepe değer grafiği, (b) Alt populasyonların
yüzde fraksiyon değerlerinin pasta diyagramı

190

6.3. Volkanik Cam Kimyası Analizleri
Le bas ve ark., (1986)’ya göre oluşturulan toplam alkali (% Na2O+K2O) – silis (%
SiO2) (TAS) diyagramı ile değerlendirilmiştir. TAS diyagramına göre örnekler riyolitik
bileşimlidir. Volkanik camlara ait analiz sonuçları EK-1’de verilmiştir. Volkanik
camlarda Potasyum (K) içeriğini belirlemek ve magmanın kimyasal karakteristiğin
belirlemek amacıyla Peccerillo ve Taylor,1976 tarafından geliştirilmiş silise karşı K2O
diyagramı kullanılarak oluşturulan diyagrama göre örnek kalkalkalin ve yüksek- Kkalkalkalin karakterde olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 6.10).

Şekil 6. 10. İgnimbirit örneğinin (a) TAS diyagramı (Le bas ve ark.,1986), (b) SiO2- K2O
diyagramı. (Peccerillo ve Taylor,1976). Bazalt (Basalt), Andezit (Andesite), Dasit
(Dacite), Riyolit (Rhyolite), Şoşonitik seri (Shoshonitic seri), Yüksek-K Kalkalkalin seri
(High-K calc-alkaline series), Kalkalkali seri (Calc-alkaline series), Foidit (Foidite), Tefrifonolit (Tephri- phonolite),
Fono-tefrit (Phono-tephrite), Tefrit Bazanit (Tephrite
basanite), Pikrobazalt (Picro-basalt), Bazalt (Basalt), Traki-bazalt (Trachy-basalt),
Bazaltik traki-andezit (Basaltic trachy-andesite), Bazaltik andezit (Basaltic andesite),
Andezit (Andesite), Traki-andezit (Trachy-andesite), Trakit trakidasit (Trachyte
trachydacite) , Dasit (Dacite), riyolit (rhyolite)
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6.4. İki Boyutlu Morfolojik Analizler
125-250 µm boyundaki volkanik küllerden alınan iki boyutlu analizler Çizelge
6.2’de verilmektedir. Genel olarak gözenekli taneler (pomzalar) bulunmaktadır.
Bu tanelerin sağlamlık, dışbükeylik değerleri düşük değerler almaktadır (Şekil
6.11). İnce, uzun, birbirine paralel gözenekler içeren bazı tanelerin sağlamlık,
dışbükeylik değerleri yüksektir (Şekil 6.11). Biçim katsayısı parametresi genellikle
düşük değerler almaktadır (Şekil 6.12a) Dikdörtgensellik x dairesellik değerleri
yüksek değerler almaktadır (Şekil 6.12b).

Şekil 6. 11. İgnimbirit örneğine ait 125-250 µm tane boyundaki tanelerin sağlamlıkdışbükeylik diyagramı

Şekil 6. 12. İgnimbirit örneğine ait 125-250 µm tane boyundaki tanelerin (a) Biçim
katsayısına karşılık Eksenel oran diyagramı, (b) Dairesellik x Dikdörtgensellik- UzamaSıkılık grafiği
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63-125 µm boyundaki volkanik küllerin iki boyutlu analiz sonuçlarına göre
gözenekliliği yüksek tanelerde ve cam kıymıklarında sağlamlık, dışbükeylik ve
düşük değerler almaktadır (Şekil 6.13). Daha düşük gözenekliliğe sahip tanelerde
daha yüksek sağlamlık, dışbükeylik değerleri gözlemlenmektedir (Şekil 6.13).
Pomza tanelerinin dikdörtgensellik x dairesellik değerleri yüksektir, daha az
gözenekli tanelerde dikdörtgensellik x dairesellik değerleri göreceli olarak daha
düşüktür (Şekil 6.17a). Biçim katsayısı değerleri çok düşük değer aralıklarında
bulunmamaktadır (Şekil 6.14a). Dairesellik x dikdörtgensellik değerleri göreceli
olarak yüksek değer aralıklarındadır (Şekil 6.14b).

Şekil 6. 13. İgnimbirit örneğine ait 63-125 µm tane boyundaki tanelerin sağlamlık
parametresine karşılık Dışbükeylik parametresinin diyagramı
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Şekil 6. 14. İgnimbirit örneğine ait 63-125 µm tane boyundaki tanelerin (a) Biçim
katsayısına karşılık Eksenel oran diyagramı, (b) Dairesellik x Dikdörtgensellik- UzamaSıkılık grafiği

38-63 µm boyundaki volkanik küllerin iki boyutlu analizlere göre, cam kıymıkları
ve gözenekli tanelerin sağlamlık, dışbükeylik (Şekil 6.15) ve biçim katsayısı
değerleri düşüktür (Şekil 6.17c). Daha gözeneksiz cam kıymıklarının sağlamlık,
dışbükeylik ve biçim katsayısı değerleri yüksektir. Biçim katsayısı değerleri geniş
bir aralıkta değişim göstermektedir (Şekil 6.15 ve Çizelge 6.2). Dikdörtgensellik
x Dairesellik parametresi gözeneksiz tanelerin artmasıyla (cam kıymıkları) daha
düşük değer aralıklarında da gözlemlenmektedir (Şekil 6.15 ve Çizelge 6.2)

Şekil 6. 15. İgnimbirit örneğine ait 38-63 µm tane boyundaki tanelerin sağlamlık
parametresine karşılık Dışbükeylik parametresinin diyagramı
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Şekil 6. 16. İgnimbirit örneğine ait 38-63 µm tane boyundaki tanelerin (a) Biçim
katsayısına karşılık eksenel oran diyagramı, (b) Dairesellik x Dikdörtgensellik- UzamaSıkılık grafiği

Şekil 6. 17. (a) Yüksek Sağlamlık ve biçim katsayısı; düşük Dikdörtgensellik x Dairesellik
parametresi değerleri alan düşük gözenekliliğe sahip tane, (b) Yüksek gözenekliliğe,
düşük sağlamlık,dışbükeylik ve biçim katsayısı değerleri alan tane, bu tane aynı
zamanda yüksek Dikdörtgensellik x Dairesellik değeri almaktadır, (c) Düşük biçim
katsayısı değerleri ve yüksek dikdörtgensellik x dairesellik değeri alan cam kıymığı, (d)
Yüksek biçim katsayısı değerleri ve düşük dikdörtgensellik x dairesellik değeri alan tane
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Çizelge 6. 2. İgnimbirit örneğine ait iki boyutlu analiz sonuçları
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6.5. Üç Boyutlu Morfolojik Analizler
Üç boyutlu morfolojik analiz sonuçları Çizelge 6.3’te verilmektedir. Analizler yükseklik
modeli (DEM verileri) kullanılarak yapılmıştır (Şekil 6.25). 125-250 µm boyundaki
volkanik küllerin üç boyutlu analizlerine göre; bazı ince uzun ve birbirine paralel
gözenekliliğe sahip tanelerde göreceli olarak daha düşük Ra , yüksek DSA, değerleri
gözlemlenmiştir (Şekil 6.18). Göreceli olarak daha düşük gözenenkliliğe sahip,
yüzeylerine yapışık halde bulunan alterasyona sahip tanelerin DSA ve Ra değerleri
yüksektir (Şekil 6.18). Gözenekliliği yüksek camlarda (pomza) yüksek Ra, DSA ve
SA/PA değerleri gözlemlenmiştir (Şekil 6.24a). SA/PA değerleri ile DSA değerleri
arasında negatif bir korelasyon gözlenmiştir (Şekil 6.19b). Gözeneksiz tanelerde ve
cam kıymıklarında yüksek SA/V değerleri gözlemlenmektedir (Şekil 6.19a)

Şekil 6. 18. İgnimbirit örneğine ait 125-250 µm tane boyundaki tanelerin Fraktal boyut
(DSA)- Pürüzlülük (Ra) grafiği
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Şekil 6. 19. 125-250 µm tane boyundaki (a) İgnimbirit örneğine ait DSA- SA/V ikili diyagramı,
(b) İgnimbirit örneğine ait DSA- SA/PA grafiği

63-125 µm boyundaki volkanik küllerin üç boyutlu analizlerine göre; yüksek
gözenekliliğe sahip tanelerde yüksek SA/V, DSA, SA/PA ve Ra değerleri
gözlemlenmiştir (Şekil 6.24c). Göreceli olarak daha düşük gözenenkliliğe sahip taneler
düşük Ra ve DSA değerleri almaktadır (Şekil 6.20). Bazı gözenekli cam parçası
tanelerin (cam kıymığı) DSA değerleri düşük, Ra, SA/V ve SA/PA değerleri yüksektir
(Şekil 6.24d). SA/PA ve SA/V değerleri farklı değerler almaktadır (Şekil 6.21)

Şekil 6. 20. İgnimbirit örneğine ait 63-125 µm tane boyundaki tanelerin Fraktal boyut (DSA)Pürüzlülük (Ra) grafiği
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Şekil 6. 21. İgnimbirit örneğine ait 63-125 µm tane boyundaki (a) İgnimbirit örneğine ait DSASA/V ikili diyagramı, (b) İgnimbirit örneğine ait DSA- SA/PA grafiği

38-63 µm boyundaki volkanik küllerin üç boyutlu SA/PA değeri yüksek taneler
gözenekli tanelerdir (Şekil 6.24e). Yüksek gözenenkliliğe sahip tanelerde DSA, Ra,
parametreleri yüksek değerler almaktadır (Şekil 6.22). Genel olarak 125-250
mikrometre tane boyutunda tüm değerler yüksekken, tane boyu azaldıkça DSA
değerleri azalmaktadır (Çizelge 6.3). SA/V değerleri göreceli olarak düşüktür (Şekil
6.23)

Şekil 6. 22. İgnimbirit örneğine ait 38-63 µm tane boyundaki tanelerin Fraktal boyut (DSA)Pürüzlülük (Ra) grafiği
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Şekil 6. 23. İgnimbirit örneğine ait 38-63 µm tane boyundaki (a)
İgnimbirit
DSA- SA/V ikili diyagramı, (b) İgnimbirit örneğine ait DSA- SA/PA grafiği

örneğine

ait

Şekil 6. 24. (a) Yüksek Ra ve DSA değerleri alan tane, (b) Yüksek DSA değerleri alan cam
kıymığı, (c) Yüksek Ra, DSA ve SA/PA değerleri alan tane, (d) Yüksek gözenekliliğe ve düşük
DSA değerlerine sahip tane, (e) Yüksek SA/PA ve SA/V alan tane.
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Çizelge 6. 3. İgnimbirit örneklerine ait üç boyutlu morfoloji analizlerini göstermektedir.
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Şekil 6. 25. (a) Gözenekli camın üç boyutlu görüntüsü (b) Göreceli olarak daha düşük
gözenekliliğe sahip volkanik cam, (c) a’nın yükseklik modeli, (d) Pomzanın üç boyutlu
görüntüsü, (e) cam kıymığının üç boyutlu görüntüsü, (f) d’nin yükseklik modeli
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7. PLİNİYEN PATLAMASI
Pliniyen patlaması, gaz, katı ve sıvı fazlı karışımın, atmosfere dakikadan günlere kadar
değişebilen bir zaman aralığı süresince onlarca km’ye ulaşan bir püskürme bulutu ile
enjeksiyonudur. M.Ö 79’da gerçekleşen Vezüv patlamasını tasvir eden genç Pliny’nin
ismi ile bağlantılı olarak günümüzde bu patlama türü Pliniyen patlaması olarak
bilinmektedir (Fisher ve Schmincke, 1984; Aydar, 2001). Asidik ve ortaç bileşime sahip
magma ile ilişkili bir patlama olup volkanın bacası açıktır (Aydar, 2001). Yüksek hızlı
bir boşalım ile karakterize edilmektedir (Aydar, 2001). Maximum yüksekliğe ulaşan
patlama kolonu şemsiye şeklini alarak geniş bir yayılım göstermektedir. Güçlü patlama
kolonları genel olarak tropopoza (troposfer- stratosfer arasındaki ara yüzey) kadar
enjekte olabilir ve stratosferde yayılır (Şekil 7.1). Eğer atmosfere enjekte olan
karışımda yeterli oranda kaldırma kuvveti koşulları sağlanamazsa kolon çöker ve
etrafına dağılan, yer yüzeyini saran bir sıcak gaz ve piroklast bulutu oluşturur (Cioni ve
ark., 2000; Cioni ve ark., 2015).

Şekil 7. 1. Pinatubo volkanının 1991'deki Pliniyen- Ultrapliniyen patlaması
(https://www.albany.edu/news/74091.php)
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Patlamadaki değişikler magmanın bileşimi, uçucuların miktarı, baca dinamiği ve suyun
varlığına göre değişim göstermektedir. Subpliniyen patlamalar genel olarak büyüklük
(~1011 kg) ve yoğunluk (~106 kg/s) olarak daha düşük aralıklarda olması ile Pliniyen
patlamalarından ayrılır. Subpliniyen patlamalarda daha düşük hacimli piroklastik
yoğunluk akıntıları oluşmaktadır. Subpliniyen patlamalarının süresi dakikalar ve saatler
arasında değişim göstermektedir (Cioni ve ark., 2000; Cioni ve ark., 2015).
Pliniyen patlamalar diğer patlamalara göre kısa ve sürekli bir boşalıma sebep olan
farklı varyasyonlar içermektedir. Bu durum püskürme kolonunda bir duraysızlığa sebep
olup piroklastik yoğunluk akıntılarının oluşumuna olanak sağlamaktadır. Volkan
Patlama İndeksi (Volcanic Explosivity Index (VEI)) değeri 4-6 arasında değişmektedir
(Cioni ve ark., 2000; Cioni ve ark., 2015). Ultrapliniyen patlamalar, pliniyen
patlamalardan daha yüksek patlama kolonu ile ayrılmaktadır. (Cioni ve ark., 2000;
Cioni ve ark., 2015).
Pliniyen tip patlamalarda magmanın kompozisyonu ortaç bileşimden riyolitik bileşime
kadar değişen bileşimlerde olabilir. Magmanın yükselmesi, magma odası ve yüzey
arasındaki basınç farkı ile sağlanmaktadır (Cioni ve ark., 2000; Cioni ve ark., 2015).
Pliniyen tipi patlamalarda jüvenil magma partikülleri genellikle yüksek gözenekliliğe
sahip pomza klastlar ve kül partikülleri ile az miktarda gözenekli ve yoğun,
piroklastlardan oluşmaktadır. Gözeneklilik genellikle %65-85 arasında değişmektedir
(Cioni ve ark., 2015).
Pliniyen patlamalarında geri düşme çökelleri; patlama kolonundaki piroklastiklerin yer
yüzeyine düşmesi ile oluşmaktadır (Walker 1980; Cioni ve ark., 2000, Cioni ve ark.,
2015). Pliniyen patlamaları lapilli pomza geri düşmeler ve kül geri düşme ve piroklastik
akıntı çökellerini içermektedir. Pomza geri düşmelerin gözenekliliği çok yüksektir.
Piroksimal alanlarda oluşan tabakaların kalınlıkları yüksekken daha distal fasiyeslerde
düşük kalınlıklar gözlemlenmektedir (Cioni ve ark., 2000; Cioni ve ark., 2015). Pliniyen
çökellerinin tane boyu dağılımları genel olarak polimodaldir (Cioni ve ark., 2015). Daha
az rüzgâr gözlemlenen ortamlarda çökeller baca etrafında daha simetrik bir dağılım
gösterir, boylanma kötü- orta dereceli arasında değişim göstermektedir ve genellikle
üzerinde ince kül seviyesi bulunmaktadır (Cioni ve ark., 2000; Cioni ve ark., 2015).
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Bu çalışma da Göllüdağ’dan alınmış pomza ve kül geri düşme çökellerinin tane boyu
dağılımları ve istatiksel parametreleri, kimyasal özellikleri ve bunlarla beraber iki
boyutlu (2D) ve üç boyutlu (3D) morfolojik özellikleri incelenmiştir (Şekil 7.2).

Şekil 7. 2 (a) Göllüdağ mostra fotoğrafı, (b) Pomza geri düşme örneğine ait BSD görüntüsü
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7.1. Genel Tanımlamalar
C-20-35 numaralı örnek iri pomzalı geri düşmelerdir. Örnekte 125-250 mikrometre tane
boyu aralığında genel olarak birbirine paralel, ince, uzun gözeneklilik gösteren taneler
bulunmaktadır. Bununla beraber bazı fenokristallerin yüzeylerinde ince bir tabaka
halinde gözenekli cam bulunmaktadır (Şekil 7.3a). Tane boyu küçüldükçe pomza
parçaları ve gözenekli cam kıymıkları artmaktadır, en küçük tane boyunda cam kıymığı
oranları da artmaktadır.

Şekil 7. 3. C-20-35 numaralı iri taneli pomza örneğine ait farklı tane boylarının SEM fotoğrafları.
(a) 125-250 mikrometre tane boyutunda fenokristalin yüzeyinden itibaren gelişen gözenekli
cam, (b) 125-250 mikrometre tane boyut aralığında pomza tanesi, (c-d) 63-125 tane boyu
aralığında gözenekli cam (pomza parçası) (e-f) 38-63 mikrometre boyutunda pomza parçalarıgözenekli camlar

206

C-20-36 örneğinde bloksu taneler ve pomzalar beraber bulunmaktadır. Tane boyu
küçüldükçe tanelerin yüzeyinde yapışık halde alterasyon bulunmaktadır (Şekil 7.4d).
Gözenekliliği düşük bloksu tanelerin oranı ve cam kıymıkları tane boyunun
küçülmesiyle artmaktadır.

Şekil 7. 4. C-20-36 numaralı iri taneli pomza örneğine ait farklı tane boylarının SEM fotoğrafları.
a) 125-250 mikrometre tane boyutunda gözenekli volkanik cam, (b) 125-250 mikrometre tane
boyut aralığında köşeli bloksu taneler, (c) 63-125 mikrometre tane boyutunda bloksu, köşeli
piroklast, (d) 63-125 mikrometre tane boyu aralığında düşük gözenekli, yüzeyinde yapışık
halde alterasyonlar bulunan piroklast, (e) 38-63 mikrometre tane boyutuna ait pomza parçası,
(f) 38-63 mikrometre tane boyutuna ait piroklast
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7.2. Tane Boyu Dağılımları ve İlişkili İstatistiksel Parametreler
Tane

boyu

analizleri

ve

tanımlamaları

Gradistat

ve

SFT

(Ardışıklı

Parçalanma/Taşınma) analizleri ile gerçekleştirilmiştir. Örnekler elekler yardımıyla
taneler farklı fraksiyonlara ayrılmışlardır (Şekil 7.5). Eleme verileri Gradistat ve SFT
yazılımları kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
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Şekil 7. 5. C-20-35 pomza geri düşme ve C-20-36 kül geri düşme örneklerine ait tane boyu
dağılım histogramı

7.2.1. Gradistat
Folk ve Ward, (1957) yöntemine göre tanımlanan C-20-35 numaralı örnek kötü
boylanma, ince çarpıklık (pozitif çarpıklık) göstermektedir. Örnek pozitif çarpıklık
değerleri almaktadır. D50 değeri phi cinsinden -3.28 Φ olarak hesaplanmıştır. C-20-36
örneği ise kötü boylanma, kaba çarpıklık (negatif çarpıklık) göstermektedir (Şekil 7.6).
Örnek negatif çarpıklık değerleri almaktadır. D50 değeri phi cinsinden 1.88 Φ olarak
belirlenmiştir (Çizelge 7.1)
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1.000

2.000

3.000

-0.500

-1.000

Medyan (D 50) φ

Şekil 7. 6. İkili diyagramlar hem moment hem de grafik yöntem ile hesaplanan çarpıklık
parametresine karşılık Medyan D(50) parametresinin değerlerini göstermektedir
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Çizelge 7. 1. Gradistat programında hesaplanan istatistiksel parametreler
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7.2.2. Ardışıklı Fragmantasyon/ Taşınma (SFT)
C-20-35 örneğinde 2 alt populasyon belirlenirken, C-20-36 örneğinde 3 alt populasyon
gözlemlenmiştir.
Medyan-boylanma diyagramında; C-20-35 numaralı örnek geri düşme çökelleri
alanında yer alırken, C-20-36 örneği pliniyen geri düşme alanında yer almaktadır.
Taban yayılımı (surge) çökelleri arasında yer almaktadır. C-20-36 örneği Taban
yayılımı (surge) ile freatomagmatik arasında yer almaktadır (Şekil 7.7)

Şekil 7. 7. Medyan'a karşılık boylanma diyagramı (Walker,1971, Sparks ve ark., 1981; Self,
1983; Sheridan ve Wohletz, 1983; Fisher ve Schmincke, 1984; Ersoy,2007)
2
1.8
1.6

Boylanma

1.4
1.2
1

36

0.8

35

0.6
0.4
0.2
0
-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

Çarpıklık

Şekil 7. 8. Çarpıklığa karşılık boylanma diyagramı

C-20-35 örneğinde 1 ve 4 numaralı alt populasyonlar belirlenmiştir. 1 numaralı alt
populasyon kaba tane bileşimini belirtirken, 4 numaralı alt populasyon ince taneleri
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belirtmektedir. İnce taneler pomza parçaları ve gözenekli cam kıymıklarıdır. C-20-36
örneğinde 2 numaralı kaba taneleri karakterize eden alt populasyon ve 3 ve 4 numaralı
daha ince taneleri karakterize eden alt populasyonlar belirlenmiştir (Şekil 7.9). C-2035 örneğinin %99’u kaba tanelerden oluşurken, C-20-36 örneğinin %11 kaba taneler,
%89 ince tanelerden oluşmaktadır (Şekil 7.10).

Şekil 7. 9. C-20-35 ve C-20-36 örneklerine ait (a)Fraksiyon (Fraction)- Tepe değer grafiği, (b)
Fragmantasyon faktörü- Tepe değer grafiği
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Şekil 7. 10. (a) C-20-35 örneğinin fraksiyon değerlerinin pasta diyagramı, (b) C-20-36
örneğinin fraksiyon değerlerinin pasta diyagramı, (c) Ortalama fragmantasyon faktörüne
karşılık alt populasyonlar
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7.3. Volkanik Cam Kimyası Analizleri
Kimyasal analizler C-20-35 örneğindeki volkanik camlardan alınan möjor oksit
elementlerini kapsamaktadır. Analizler SEM-EDS cihazı ile alınmıştır. Volkanik
camlara ait analiz sonuçları EK-1’de verilmiştir.
Le Bas ve ark., (1986) tarafından oluşturulan TAS diyagramına göre camlar riyolitik
bileşimlidir. Peccerillo ve Taylor, (1976) diyagramında K2O bileşimi kullanılarak yapılan
sınıflamada camlar Kalkalkalin-Yüksek-K-kalkalkalin sınırları içersinde yer almaktadır
(Şekil 7.11).

Şekil 7. 11. Göllüdağ pomza geri düşme örneğine ait (a) TAS diyagramı (Le Bas ve ark.,1986),
(b) SiO2- K2O diyagramı. ( Peccerillo ve Taylor, 1976). Bazalt (Basalt), Andezit (Andesite),
Dasit (Dacite), Riyolit (Rhyolite), Şoşonitik seri (Shoshonitic seri), Yüksek-K Kalkalkalin seri
(High-K calc-alkaline series), Kalkalkali seri (Calc-alkaline series), Foidit (Foidite), Tefri-fonolit
(Tephri- phonolite), Fono-tefrit (Phono-tephrite), Tefrit Bazanit (Tephrite basanite), Pikrobazalt
(Picro-basalt), Bazalt (Basalt), Traki-bazalt (Trachy-basalt), Bazaltik traki-andezit (Basaltic
trachy-andesite), Bazaltik andezit (Basaltic andesite), Andezit (Andesite), Traki-andezit
(Trachy-andesite), Trakit trakidasit (Trachyte trachydacite) , Dasit (Dacite), riyolit (rhyolite)
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7.4. İki Boyutlu Morfolojik Analiz Sonuçları
İki boyutlu analizler 125-250, 63-125 ve 38-63 µm tane boyu aralıkları arasında
yapılmıştır.
125- 250 µm boyundaki volkanik küllerin iki boyutlu analizlerine göre C-20-35 pomza
geri düşme örneğinin C-20-36 kül geri düşme örneğine göre daha düşük biçim
katsayısı değerleri almaktadır (Şekil 7.13a). Sağlamlık, dışbükeylik değerleri düşük
değerler almaktadır (Şekil 7.12). Göreceli olarak yüksek sağlamlık, biçim katsayısı ve
dışbükeylik değerleri alan tanelerin bir yüzeyleri gözenekli morfoloji sergilerken diğer
yüzeyleri daha düzlemsel morfoloji sunmaktadır, fenokristaller ince gözenekli cam
katmanıyla kaplanmıştır (Heiken ve Wohletz,1985) (Şekil 7.24a). Dikdörtgensellik x
dairesellik parametresi C-20-35 örneğinde C-20-36 örneğine göre daha yüksek
değerler almaktadır (Şekil 7.13)

Şekil 7. 12. Göllüdağ pomza geri düşme örneğine ait 125-250 µm tane boyundaki tanelerin
sağlamlık-dışbükeylik diyagramı (Yeşil kareler C-20-35 örneği, mavi kareler C-20-36
örneğidir.)

C-20-36 örneğinde; genel olarak pomzalar ve göreceli olarak daha düşük gözenekli
volkanik cam parçaları gözlemlenirken az miktarda köşeli, bloksu birbirine dik kırıklar
içeren tanelerde bulunmaktadır (Şekil 7.4b ve Şekil 7.12). Pomza ve pomza
parçalarında düşük sağlamlık, dışbükeylik ve biçim katsayısı gözlemlenirken, daha
bloksu tanelerde ve fenokristalin yüzeyini kaplayan ince gözenekli cam bulunan
tanelerde bu değerler daha yüksek değerler almaktadır (Şekil 7.12). Sağlamlık ve
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dışbükeylik değerleri C-20-35 örneğine göre daha yüksektir (Şekil 7.12). C-20-36 ince
kül örneği dikdörtgensellik x dairesellik grafiklerinde düşük değer aralıklarındadır (Şekil
7.13)

Şekil 7. 13. Göllüdağ pomza geri düşme örneğine ait 125-250 µm tane boyundaki tanelerin
(a) Biçim katsayısı'na karşı Eksenel oran grafiği, (b) Dikdörtgensellik x Dairesellik- Uzama x
Sıkılık grafiği

63-125 µm boyundaki volkanik küllerin iki boyutlu analizlerine göre, C-20-35 örneğinde;
genel olarak pomza parçalarından ve pomzalardan oluşmaktadır. Sağlamlık,
dışbükeylik parametreleri düşük değerler almaktadır (Çizelge 7.3).
C-20-36 örneğinde, örneklerin yüzeylerine alterasyon yapışıktır (Şekil 7.4). Gözenek
parçalarında daha düşük sağlamlık ve dışbükeylik değerleri gözlemlenmiştir. Daha
bloksu taneler göreceli olarak daha yüksek sağlamlık, dışbükeylik değerleri almaktadır
(Şekil 7.14). Biçim katsayısı değerleri C-20-35 pomza geri düşme örneğinde daha
düşük değer aralıklarındadır, bununla beraber C-20-36 ince kül geri düşme örneği
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dikdörtgensellik x dairesellik parametresi C-20-35 örneğine göre göreceli daha düşük
değerler almaktadır (Şekil 7.15 ve Çizelge 7.3)

Şekil 7. 14. Göllüdağ pomza geri düşme örneğine ait 63-125 µm tane boyundaki tanelerin
sağlamlık-dışbükeylik diyagramı

Şekil 7. 15. Göllüdağ pomza geri düşme örneğine ait 63-125 µm tane boyundaki tanelerin (a)
Biçim katsayısı'na karşı Eksenel oran grafiği, (b) Dikdörtgensellik x Dairesellik- Uzama x Sıkılık
grafiği
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38-63 µm boyundaki volkanik küllerin iki boyutlu analizlerine göre, C-20-35 örneğinde;
cam kıymıkları gözlemlenmektedir (Şekil 7.3). Biçim katsayısı, dışbükeylik ve
sağlamlık değerleri düşük değerler almaktadır (Çizelge 7.4).

C-20-36 örneğinde;

gözenek duvarı parçaları baskın olarak bulunmaktadır bunlarla beraber bloksu
morfoloji sunan tanelerde gözlemlenmiştir. Gözenekli cam kıymıklarında düşük
sağlamlık ve dışbükeylik değerleri gözlemlenmiştir. C-20-36 kül geri düşme örneğinde
cam kıymıkları yüksek sağlamlık ve dışbükeylik değerleri almaktadır. C-20-35 ve C20-36 örneklerinden 38-63 mikrometre tane boyutundan alınan iki boyutlu analiz
sonuçlarında biçim katsayısı değerlerinde belirgin bir ayrılma gözlemlenmemiştir (Şekil
7.17a). Diğer taraftan sağlamlık dışbükeylik değerleri C-20-36 örneğinde daha
yüksektir (Şekil 7.16). Dairesellik x Dikdörtgensellik parametresi göz önüne alındığında
C-20-36 ince kül geri düşme örneği C-20-35 pomza geri düşme örneğine göre daha
düşük değerler almaktadır (Şekil 7.17b).

Şekil 7. 16. Göllüdağ pomza geri düşme örneğine ait 38-63 µm tane boyundaki tanelerin
sağlamlık-dışbükeylik diyagramı
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Şekil 7. 17. Göllüdağ pomza geri düşme örneğine ait 125-250 µm tane boyundaki tanelerin (a)
Biçim katsayısı'na karşı Eksenel oran grafiği, (b) Dikdörtgensellik x Dairesellik- Uzama x Sıkılık
grafiği
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Çizelge 7. 2. 125-250 mikrometre tane boyutundaki C-20-35 ve C-20-36 örneklerine ait iki boyutlu analiz sonuçlarını göstermektedir.
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Çizelge 7. 3. 63-125 mikrometre tane boyutundaki C-20-35 ve C-20-36 örneklerine ait iki boyutlu analiz sonuçlarını göstermektedir.
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Çizelge 7. 4. 38-63 mikrometre tane boyutundaki C-20-35 ve C-20-36 örneklerine ait iki boyutlu analiz sonuçlarını göstermektedir.
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7.5. Üç Boyutlu Morfolojik Analizler
Yapılan analizler sonucunda C-20-36 örneğinin Freatopliniyen patlama dinamiği, C20-35 numaralı örneğin pliniyen patlaması ile oluştuğu düşünülmektedir. C-20-36 ince
kül örneğinde bloksu tanelerde bulunmaktadır. Üç boyutlu morfolojik analizler yükseklik
modeli (DEM) ile hesaplanmıştır (Şekil 7.25)
125-250 mikrometre tane boyutunda; C-20-35 örneği yüksek DSA ve Ra değerleri
almaktadır. Gözeneklilği yüksek tanelerde SA/V ve SA/PA oranları göreceli olarak
yüksektir (Şekil 7.24b). SA/PA değerleri genel olarak yüksektir (Çizelge 7.5). C-20-35
örneğinin pürüzlülük ve DSA değerleri C-20-36 örneğine göre daha yüksektir. C-20-36
örneğinde yüzeyinden birbirine dik kırıklar bulunan daha bloksu tanelerde ve
gözenekliliği yüksek tanelerde yüksek pürüzlülük ve DSA değerleri gözlemlenmiştir.
(Şekil 7.18). Bazı cam kıymıkları düşük pürüzlülük değerleri almaktadır (Şekil 7.18 ).
SA/V değerleri C-20-35 pomza geri düşme örneğinde C-20-36 kül geri düşme örneğine
göre göreceli olarak daha yüksek değerler almaktadır.

DSA değerleri C-20-35

örneğinde daha yüksek değerleri almaktadır (Şekil 7.18 ve Çizelge 7.5) . C-20-35
örneği C-20-36 örneğine göre göreceli olarak daha yüksek değer aralıklarında SA/V
ve SA/PA değerleri almaktadır (Şekil 7.19)

Şekil 7. 18. Göllüdağ pomza geri düşme örneğine ait 125-250 µm tane boyundaki tanelerin
Fraktal boyut (DSA)- Pürüzlülük (Ra) grafiği
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Şekil 7. 19. Göllüdağ pomza geri düşme örneğine ait 125-250 µm tane boyundaki tanelerin
(a) DSA (Fraktal boyut)'a karşılık SA/V oranının diyagramı, (b) DSA değerlerine karşılık
SA/PA oranına ait değerlerin grafiği (Yeşil kareler C-20-35, Mavi yuvarlaklar C-20-36
örneğini sembolize etmektedir)
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Çizelge 7. 5. 125-250 mikrometre tane boyunda C-20-35 ve C-20-36 örneklerine ait üç
boyutlu morfoloji analiz sonuçlarını göstermektedir.

63-125 mikrometre tane boyutunda C-20-35 göreceli olarak yüksek DSA, pürüzlülük
ve SA/V değerleri almaktadır (Çizelge 7.6). Bazı taneler yüksek DSA ve düşük Ra
değerleri almaktadır (Şekil 7.20). C-20-36 örneği genellikle bloksu taneler düşük DSA
değerleri almaktadır (Şekil 7.20 ) . Bloksu tanelerin DSA ve SA/V değerleri düşükken
SA/PA ve Ra değerleri yüksek değerler almaktadır (Şekil 7.24c). Genellikle düşük
SA/PA ve SA/V değerleri almaktadırlar (Şekil 7.21).
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Şekil 7. 20. Göllüdağ pomza geri düşme örneğine ait 63-125 µm tane boyundaki tanelerin
Fraktal boyut (DSA)- Pürüzlülük (Ra) grafiği (Yeşil kareler C-20-35, Mavi eşkenar dörtgen C20-36 örneğini sembolize etmektedir)

Şekil 7. 21. Göllüdağ pomza geri düşme örneğine ait 63-125 µm tane boyundaki tanelerin
(a) DSA (Fraktal boyut)'a karşılık SA/V oranının diyagramı, (b) DSA değerlerine karşılık
SA/PA oranına ait değerlerin grafiği (Yeşil kareler C-20-35, Mavi eşkenar dörtgen C-20-36
örneğini sembolize etmektedir)
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Çizelge 7. 6. 63-125 mikrometre tane boyunda C-20-35 ve C-20-36 örneklerine ait üç boyutlu
morfoloji analiz sonuçlarını göstermektedir.

38-63 mikrometre tane boyutunda; C-20-35

örneğinde bazı pomza parçalarında

yüksek Ra ve DSA değerleri almaktadır (Şekil 7.22). C-20-36 örneğinde pomza parçası
tanelerin Ra değerleri yüksek ve DSA değerlerinde daha düşüktür (Şekil 7.22). Bloksu
taneler daha düşük Ra değerleri almaktadır (Şekil 7.22). Genellikle C-20-36 ince kül
geri düşme örneği düşük SA/V ve SA/PA değerleri almaktadır. Diğer taraftan C-20-35
pomza geri düşme örneği daha yüksek SA/V ve SA/PA değer aralıklarında
bulunmaktadır (Şekil 7.23 ve Çizelge 7.7)
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Şekil 7. 22. Göllüdağ pomza geri düşme örneğine ait 38-63 µm tane boyundaki tanelerin
Fraktal boyut (DSA)- Pürüzlülük (Ra) grafiği

Şekil 7. 23. Göllüdağ pomza geri düşme örneğine ait 125-250 µm tane boyundaki tanelerin
(a) DSA (Fraktal boyut)'a karşılık SA/V oranının diyagramı, (b) DSA değerlerine karşılık
SA/PA oranına ait değerlerin grafiği (Turuncu eşkenar dörtgenler C-20-35, mor kareler C-2036 örneğini sembolize etmektedir)
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Çizelge 7. 7. 38-63 mikrometre tane boyunda C-20-35 ve C-20-36 örneklerine ait üç boyutlu
morfoloji analiz sonuçlarını göstermektedir.
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Şekil 7. 24. (a) Sadece bir yüzeyi ince gözenekli cam katmanı bulunan tanenin iki boyutlu
morfolojik analizleri, (b) Yüksek Ra, SA/V, DSA ve SA/PA değerlerine sahip gözenekli tane,
(c) Bloksu morfolojiye sahip düşük DSA ve SA/V değerleri, yüksek SA/PA ve Ra değerleri
alan piroklast.
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Şekil 7. 25. C-20-35 ve C-20-36 örneklerinden alınmış farklı tane boyu ve morfolojideki
tanelerin 3D görüntüleri. (a-c) Sırasıyla Pomzaya ait 3D görüntü ve yükseklik görüntüleri, (b-d)
Sırasıyla ağaç şekline benzer (bir fenokristalin bir yüzeyinden itibaren gözenekli (e-f) Daha

düşük gözenekliliğe sahip partiküle ait 3D görüntü ve yüksekli modelidir, (f) Düşük
gözenenkiliğe sahip yüzeyi tozlu tanenin 3D görüntüsü, (h) Daha köşeli, kırıklar içeren
bloksu tanenin 3D görüntüsüdür.
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8. STROMBOLİYEN PATLAMASI
Stromboliyen tipi patlama düşük silisyum içeriğine ve viskozite değerlerine sahip
bazaltik magma ile ilişkilidir. Stromboliyen patlamaları ilk olarak İtalya’daki Stromboli
adasından gözlemlenen volkanik olaylar sebebiyle bu isimle nitelendirilmektedir. Asidik
patlamalara göre daha düşük enerjili patlamalarla oluşan ana piroklastikler atmosfere
enjekte edilmesinden sonra ağırlığından dolayı oluşan düşük yükseklikteki püskürme
kolonunda taşınamaz ve 15 derece açı ile bacadan cüruf projeksiyon olarak
fırlatılmaktadır (Aydar, 2001) ve bu piroklastlar sonucunda sinder konileri oluşmaktadır
(Şekil 8.1) (Aydar, 2001; Vergniolle ve Mangan, 2000; Taddeucci ve ark., 2015).

Şekil 8. 1. Stromboliyen tipi patlama
(http://sci.sdsu.edu/how_volcanoes_work/Thumblinks/etnastromb_page.html)

Gazlardaki hızlı genleşme sonucunda magma ve litik parçaları da bacadan atmosfere
atılır. Stromboliyen patlamalarda eriyik ile birbirinden ayrılan gaz kabarcıkları
dekompresyon ve magmanın yükselmesiyle genişlemeye başlamaktadır. Bazı
durumlarda bu taneler aerodinamik etkiler, dış sular ve yüzey gerilimi sebebiyle farklı
morfolojilerde sunmaktadır (Vergniolle ve Mangan, 2000; Taddeucci ve ark., 2015).
Stromboliyen ve Hawaii tipi patlamalar sonucunda oluşmuş bazaltik magma ürünü
piroklastikler genel olarak kaba taneli, iyi boylanmış olarak karakterize edilmektedir.
Bombalar ve sıçratmalar (spatter), proksimal fasiyesleri işaret etmektedir. Baca duvarı
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parçaları genel olarak seyrektir. Stromboliyen patlamaları ile üretilen volkanik camlar,
(1) çok az veya hiç mikrolit içermeyen sideromelan camlardır (2) yüksek oranda mikrolit
içeren takilitik (tachylite) camlardır. Sideromelan camlar daha sıcak ve gaz bakımından
zengin bir magmayı yansıtırken takilit (tachylite) daha soğuk, gaz salınımının fazla
olduğu kristalize magmayı temsil etmektedir (Wohletz ve Heiken, 1985; Vergniolle ve
Mangan, 2000; Taddeucci ve ark., 2015).
Stromboliyen patlamaları magmanın yükselimi esnasında baca geometrisi ile ilişkili
olarak gaz kabarcıklarının birleşmesi (coalescence) ve birikmesiyle ile ilişkilidir (Gerst
ve ark., 2013; James ve ark., 2013; Gonnermann, 2015).
8.1. Genel Tanımlamalar
C-20-02 örneği tamamıyla bir magmatik patlama ile ilişkili olduğu düşünülmektedir ama
C-20-03 ve C-20-04 örneklerinde hidrotermal alterasyonlar gözlemlenmektedir.
C-20-02 örneği stromboliyen patlaması sonucunda oluşmuş yaklaşık 75 cm
kalınlığındaki ters derecelenme gösteren cüruf seviyesidir. Örnek cüruf ve cüruf
parçalarından oluşmaktadır. Tane boyu küçüldükçe tanelerdeki alterasyon miktarı
artmaktadır. Özellikle 38-63 µm tane boyutunda yüksek alterasyonun örneklerin
morfolojik parametrelerini etkilediği düşünülmektedir. Tane boyu küçüldükçe cüruflar
azalmakta ve daha az gözenekliliğe sahip taneler gözlemlenmektedir (Şekil 8.2).
C-20-03 örneği Stromboliyen patlaması cüruf arasında gözlemlenen ve çapraz
tabakalanma gösteren ince kül seviyesidir. 125-250 µm tane boyutunda bulunan
tanelerden

bazılarının

yüzeylerinde

ince

bir

katman

halinde

alterasyon

gözlemlenmiştir. Genel olarak cüruf ve cüruf parçalarından meydana gelse de az
miktarda gözenekliliği düşük, bloksu tanelere de rastlanmıştır. Bununla beraber C-2002 örneğine göre altere tanelerin oranı daha yüksektir. Tane boyutu küçüldükçe
gözlemlenen alterasyon artmaktadır (Şekil 8.3).
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Şekil 8. 2. C-20-02 numaralı cüruf projeksiyon örneğine ait farklı tane boylarının SEM
fotoğrafları. (a-b) 125-250 mikrometre boyutunda gözenekli cam örnekleri, (c-d) 63-125
mikrometre tane boyutundaki cüruf parçaları, (e) 38-63 mikrometre cam kıymığı, (f) 38-63
mikrometre tane boyutunda piroklast.
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Şekil 8. 3. C-20-03 numaralı kül örneğine ait farklı tane boylarının SEM fotoğrafları. (a) 125250 mikrometre boyutunda yüzeyinde alterasyon gözlemlenen cüruf , (b) 125-250 mikrometre
boyutunda cüruf, (c-d) 63-125 mikrometre tane boyutundaki cüruf parçaları (tane yüzeylerinde
alterasyon gözlemlenmektedir, (e) 38-63 mikrometre tane boyutunda piroklastın üzerinde
alterasyon (f) 38-63 mikrometre tane boyunda gözenek duvarı parçası,
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C-20-04 örneği 2 m kalınlığında ince kül seviyesidir. Çalışılan tüm tane boylarında
piroklastların çoğunun yüzeyleri genellikle alteredir. Cüruf parçaları, bloksu ve düşük
gözenekliliğe sahip taneler gözlemlenmektedir. Küçük tanelerde gözlemlenen
alterasyon bazı tanelerin tanımlanmasını zorlaştırmaktadır. Yapılan analizler
sonucunda bu örneğin daha az gözenekli taneye sahip olduğu belirlenmiştir (Şekil 8.4).

Şekil 8. 4. C-20-04 örneğe ait farklı tane boylarının SEM fotoğrafları. (a) 125-250 mikrometre
boyutunda cüruf parçaları, (b) 125-250 mikrometre boyutunda cüruf; (c) 63-125 mikrometre
tane boyutuna ait altere piroklast, (d) 63-125 mikrometre tane boyutundaki cüruf parçaları (tane
yüzeylerinde alterasyon gözlemlenmektedir), (e-f) 38-63 mikrometre tane boyutunda
piroklastın üzerinde alterasyon.
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8.2. Tane Boyu Analizleri ve İlgili İstatistiksel Parametreler
Tane boyu analizleri ve tanımlamaları Gradistat ve SFT analizleri ile gerçekleştirilmiştir.
Örnekler elekler yardımıyla örnekler farklı fraksiyonlara ayrılmışlardır (Şekil 8.5). Elek
analizi verileri Gradistat ve SFT programları kullanılarak istatistiksel olarak
değerlendirilmiştir.
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Şekil 8. 5 Tane boyu histogramları

8.2.1. Gradistat
C-20-02 örneği Folk ve Ward, (1957) yöntemine göre, orta derecede boylanmış, çok
kaba çarpıklık (negatif çarpıklık) gösterdiği belirlenmiştir. D50 değeri -0.463 φ olarak
hesaplanmıştır.
C-20-03 örneği Folk ve Ward, (1957) yöntemine göre, kötü boylanmış, kaba çarpıklık
(negatif çarpıklık) gösterdiği belirlenmiştir. D50 değeri -0.426 φ olarak hesaplanmıştır.
C-20-04 örneği Folk ve Ward, (1957) yöntemine göre, orta derecede boylanmış, çok
ince çarpıklık (pozitif çarpıklık) gösterdiği belirlenmiştir D50 değeri -5.190φ olarak
hesaplanmıştır.
C-20-02 örneği negatif çarpıklık değerleri, C-20-03 değerlerinden grafiksel yönteme
göre hesaplanan çarpıklık değeri negatif, moment yöntemi ile hesaplanan değerler
pozitif değerler, C-20-04 örneği pozitif çarpıklık değerleri almaktadır (Şekil 8.6).
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Şekil 8. 6. İkili diyagramlar hem moment hem de grafik yöntem ile hesaplanan çarpıklık
parametresine karşılık Medyan D(50) parametresinin değerlerini göstermektedir
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Çizelge 8. 1. Gradistat analizlerinin sonuçları
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8.2.2. Ardışıklı Fragmantasyon/ Taşınma (SFT)
Her örnek için için alt populasyonlar belirlenmiştir. İki ayrı grup alt populasyon
belirlenmiştir. 1 ve 2 numaralı alt populasyonlar kaba tanelere, 3 ve 4 numaralı alt
populasyonlar ince tanelere tayin edilmiştir. Genel olarak tanelerde kaba tane boyları
baskındır. Örnekler medyan-boylanma grafikleri ile sınıflanmıştır (Şekil 8.8)

Şekil 8. 7. Boylanmaya karşılık çarpıklık diyagramı

Şekil 8. 8. Medyan'a karşılık boylanma diyagramı (Walker,1971, Sparks ve ark., 1981; Self,
1983; Sheridan ve Wohletz, 1983; Fisher ve Schmincke, 1984; Ersoy,2007)

C-20-02 örneğinde sadece 1 numaralı kaba tane boyunu işaret eden alt populasyon
belirlenmiştir. C-20-03 örneğinde 1 ve 2 numaralı kaba taneleri ve 4 numaralı ince
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taneleri gösteren alt popülasyonlar belirlenmiştir. C-20-04 örneğinde 1 ve 2 numaralı
kaba taneler boyu ile ilişkili alt popülasyonlar belirlenmiştir (Şekil 8.9).
C-20-02 örneğinde tek ve baskın alt popülasyon 2 numaralı alt popülasyondur. C-2003 örneğinde 1 ve 2 numaralı kaba taneleri işaret eden alt popülasyonlar baskındır. 4
numaralı alt popülasyon daha düşük fraksiyon değeri almaktadır. C-20-04 örneğinde
baskın alt popülasyon 1 numaralı kaba taneleri temsil eden alt popülasyondur (Şekil
8.10).

Şekil 8.9. (a) Fraksiyon (Fraction) değerlerine karşılık tepe değer diyagramı, (b)
Fragmantasyon faktörüne karşılık tepe değer grafiği,
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Şekil 8. 10. C-20-02 (2), C-20-03 (3) ve C-20-04 (4) örneklerine ait fraksiyon değerlerinin pasta
diyagramı
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8.3. Volkanik Cam Kimyası Analizleri
Kimyasal analizler C-20-02 ve C-20-04 örneklerinde bulunan volkanik camlardan
alınan majör oksit değerleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Le bas ve ark., (1986)’ya
göre oluşturulan toplam alkali (% Na2O+K2O) – silis (% SiO2) (TAS) diyagramına göre
andezitik ve trakiandezitik kimyasal bileşime sahiptir. Volkanik camlara ait analiz
sonuçları EK-1’de verilmiştir. Peccerillo ve Taylor, (1976) tarafından geliştirilmiş silise
karşı

K2O

diyagramına

yoğunlaşmaktadır.

Bazı

göre

camların

camlar
kalkalkalin

yüksek-K-kalkalkalin
ve

şoşonitik

bölgesinde

bölgede

olduğu

gözlemlenmiştir (Şekil 8.11).

Şekil 8. 11. Stromboliyen tip patlamaya ait (a) TAS diyagramı (Le Bas ve ark.,1986); (b) SiO2K2O diyagramı.( Peccerillo ve Taylor,1976). Bazalt (Basalt), Andezit (Andesite), Dasit (Dacite),
Riyolit (Rhyolite), Şoşonitik seri (Shoshonitic seri), Yüksek-K Kalkalkalin seri (High-K calcalkaline series), Kalkalkali seri (Calc-alkaline series), Foidit (Foidite), Tefri-fonolit (Tephriphonolite), Fono-tefrit (Phono-tephrite), Tefrit Bazanit (Tephrite basanite), Pikrobazalt (Picrobasalt), Bazalt (Basalt), Traki-bazalt (Trachy-basalt), Bazaltik traki-andezit (Basaltic trachyandesite), Bazaltik andezit (Basaltic andesite), Andezit (Andesite), Traki-andezit (Trachyandesite), Trakit trakidasit (Trachyte trachydacite) , Dasit (Dacite), riyolit (rhyolite)
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8.4. İki Boyutlu Morfolojik Analiz Sonuçları
Tane boyu küçüldükçe gözenekli taneler yerini daha gözenekliliği düşük cüruf
parçalarına- cam kıymıklarına ve alterasyona bırakmaktadır (Şekil 8.2, Şekil 8.3 ve
Şekil 8.4).
125-250 mikrometre tane boyutundaki analizlerin sonuçları Çizelge 8.2 verilmektedir.
C-20-02 (cüruf projeksiyon) örneğinde taneler genel olarak gözeneklidir (Şekil 8.2).
Gözenek duvarı parçaları göreceli olarak cüruflardan daha yüksek sağlamlık ve
dışbükeylik değerleri almaktadır (Şekil 8.12). Bununla beraber düşük gözenekli köşeli,
piroklastlarda da sağlamlık, dışbükeylik yüksek değerler almaktadır (Şekil 8.12).
Dikdörtgensellik x Dairesellik değerleri gözenekliliği yüksek tanelerde daha yüksek
değerler almaktadır (Şekil 8.14a). C-20-03 (ince kül) örneğinde yüksek gözenekli cüruf
ve cüruf parçalarında sağlamlık, dışbükeylik düşük değerler almaktadır (Şekil 8.12).
Genellikle düşük sağlamlık ve biçim katsayısı (Şekil 8.13) değerleri almaktadır (Çizelge
8.2). Bazı cüruf parçalarında gözenekliliği yüksek ve alterasyona sahip tanelerde
göreceli olarak daha yüksek sağlamlık, dışbükeylik ve biçim katsayısı değerleri
almaktadır (Şekil 8.14b). Bloksu tanelerde yüksek sağlamlık, dışbükeylik ve biçim
katsayısı değerleri almaktadır (Şekil 8.14c). Dikdörtgensellik x Dairesellik değerleri
yüksek değer aralıklarında bulunmaktadır (Şekil 8.13). C-20-04 (ince kül) örneğinde,
bazı tanelerin yüzeylerinde alterasyon yoğun olarak gözlemlenmektedir (Şekil 8.4).
Daha bloksu ve düşük gözenekli, yüzeyleri alterasyon ile kaplı tanelerin sağlamlık,
dışbükeylik ve biçim katsayısı değerleri yüksektir (Şekil 8.14d). Dikdörtgensellik x
Dairesellik değerleri gözenekliliği yüksek tanelerde daha yüksek değerler almaktadır
(Şekil 8.14e).
C-20-03 (ince kül) örneğinde biçim katsayısı ya çok düşük değerler ya da çok yüksek
değerler almaktadır (Şekil 8.13). Bu durum hem yüksek gözenekliliğe sahip taneleri
hem de düşük gözenekliliğe ve bloksu morfolojiye sahip taneler ile ilişkili olabilir. C-2004 örneği C-20-02 ve C-20-03 örneklerinden farklı olarak düşük dikdörtgensellik x
dairesellik değerler aralığında yoğunlaşmaktadır (Şekil 8.13).
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Şekil 8. 12. Stromboliyen tipi patlamaya ait 125-250 µm tane boyutundaki tanelerin sağlamlıkdışbükeylik diyagramı

Şekil 8. 13. Stromboliyen tipi patlamaya ait 125-250 µm tane boyutundaki tanelerin (a)
Dikdörtgensellik x Dairesellik- Uzama x Sıkılık grafiği; (b) Biçim katsayısı'na karşı Eksenel oran
grafiği
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Şekil 8. 14. (a) C-20-02 (cüruf projeksiyon) örneğinde yüksek gözenekliliğe sahip tane yüksek
dikdörtgensellik x dairesellik değerleri alırken düşük sağlamlık ve dışbükeylik değerleri
almaktadır; (b) C-20-03 (ince kül) örneğinde gözlemlenen yüzeyinde alterasyon olan gözenekli
tane, göreceli olarak yüksek sağlamlık ve biçim katsayısı değerleri almaktadır; (c) C-20-03
(ince kül) örneğinde gözeneklilik gözlemlenmeyen yüksek sağlamlık, dışbükeylik ve biçim
katsayısı değerleri alan tane; (d) C-20-04 (ince kül) örneğinde düşük gözenekliliğe ve yüksek
sağlamlık,dışbükeylik,biçim katsayısı değerlerine sahip tane; (e) C-20-04 (ince kül) örneğinde
düşük sağlamlık, dışbükeylik, biçim katsayısı değerleri ve yüksek dairesellik x dikdörtgensellik
değerleri alan cam kıymığı
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Çizelge 8. 2. 125-250 mikrometre tane boyutuna ait iki boyutlu morfolojik analiz sonuçlarını göstermektedir
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63-125 mikrometre tane boyutundaki analizlerin sonuçları Çizelge 8.3’te verilmektedir.
C-20-02 (cüruf projeksiyon) örneğinde cüruf parçaları genel olarak daha düşük
sağlamlık ve dışbükeylik değerleri almaktadır. Bazı daha düşük gözenekliliğe sahip
tanelerin daha yüksek sağlamlık, dışbükeylik ve biçim katsayısı değerleri aldığı
gözlemlenmiştir (Şekil 8.19a). Kırılmış sideromelan parçalarının genel olarak daha
düşük sağlamlık, dışbükeylik değerleri aldığı gözlemlenmiştir (Şekil 8.15). C-20-03
örneğinde sideromelan ve parçaları vardır ve bunlar düşük sağlamlık ve dışbükeylik
değerleri almaktadır. Bazı sideromelanların yüzeyleri alterasyon ile kaplıdır (Şekil 8.3).
C-20-04 örneğinde bloksu tanelerde yüksek sağlamlık ve dışbükeylik değerleri
gözlemlenmiştir (Şekil 8.15). Genellikle yüksek sağlamlık değerleri aldıkları
gözlemlenmiştir (Çizelge 8.3). Altere tanelerin bazılarında düşük sağlamlık, dışbükeylik
ve biçim katsayısı değerleri gözlemlenmiştir (Şekil 8.19b). Biçim katsayısı değerlerinde
belirgin bir ayrımlanma gözlemlenmemiştir (Şekil 8.16b).

Şekil 8. 15. Stromboliyen tipi patlamaya ait 63-125 µm tane boyutundaki tanelerin sağlamlıkdışbükeylik diyagramı
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Şekil 8. 16. Stromboliyen tipi patlamaya ait 63-125 µm tane boyutundaki tanelerin (a)
Dikdörtgensellik x Dairesellik- Uzama x Sıkılık grafiği; (b) Biçim katsayısı'na karşı Eksenel oran
grafiği

38-63 mikrometre tane boyutundaki analizlerin sonuçları Çizelge 8.4’te verilmektedir.
C-20-02 (cüruf projeksiyon) örneğinde bazı cüruf parçalarının genel olarak sağlamlık,
dışbükeylik ve biçim katsayısı değerleri göreceli olarak düşüktür ve dikdörtgensellik x
dairesellik değerleri yüksektir (Şekil 8.19d). Sağlamlık değerleri genel olarak düşük
değerler almaktadır, diğer taraftan biçim katsayısı değerleri göreceli olarak daha
yüksektir (Çizelge 8.4 ve Şekil 8.19). C-20-03 (ince kül) örneğinde genellikle yüksek
sağlamlık ve biçim katsayısı değerleri almaktadır. Daha az sayıda düşük sağlamlık,
dışbükeylik ve biçim katsayısı değerleri alan cüruf parçaları olduğu gözlemlenmiştir
(Şekil 8.19e). Örnekte yüksek alterasyon gözlemlenmektedir (Şekil 8.3). C-20-04 (ince
kül) örneğinde taneler genel olarak alteredir (Şekil 8.4). Bazı cüruf parçalarının düşük
sağlamlık, dışbükeylik ve biçim katsayısı değerleri aldıkları gözlemlenmiştir (Şekil 8.17;
Şekil 8.19f). Dikdörtgensellik x dairesellik parametresinde belirgin bir değişim
gözlemlenmemiştir (Şekil 8.18).
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Şekil 8. 17. Stromboliyen tipi patlamaya ait 38-63 µm tane boyutundaki tanelerin sağlamlıkdışbükeylik diyagramı

Şekil 8. 18. Stromboliyen tipi patlamaya ait 38-63 µm tane boyutundaki tanelerin (a)
Dikdörtgensellik x Dairesellik- Uzama x Sıkılık grafiği; (b) Biçim katsayısı'na karşı Eksenel
oran grafiği
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Şekil 8. 19. (a) 63-125 mikrometre tane boyutunda C-20-02 örneğinde düşük gözenekliliğe
sahip tanelerin daha yüksek sağlamlık, dışbükeylik ve biçim katsayısı değerleri aldığı
gözlemlenmiştir, (b) 63-125 mikrometre tane boyutunda C-20-04 örneğinde atere tanelerin
bazılarında düşük sağlamlık,dışbükelik ve biçim katsayısı değerleri gözlemlenmiştir, (c) Düşük
sağlamlık ve dışbükeylik değerleri alan tane, (d) 38-63 mikrometre tane boyutunda sağlamlık,
dışbükeylik ve biçim katsayısı değerleri göreceli olarak düşüktür ve dikdörtgensellik x
dairesellik değerleri yüksek olan cam kıymığı, (e) 38-63 mikrometre tane boyunda sağlamlık
değerleri düşük, biçim katsayısı ve dikdörtgensellik x dairesellik değerleri göreceli olarak
yüksek taneler. (f) 38-63 mikrometre tane boyunda düşük sağlamlık, dışbükeylik değerleri alan
cüruf parçası
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Çizelge 8. 3. 63-125 mikrometre tane boyuna sahip örneklerin iki boyutlu analiz sonuçlarını göstermektedir
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Çizelge 8. 4. 38-63 mikrometre tane boyuna sahip örneklerin iki boyutlu analiz sonuçlarını göstermektedir
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8.5. Üç Boyutlu Morfolojik Analiz Sonuçları
125-250 mikrometre tane boyuna ait sonuçlar Çizelge 8.5’te verilmektedir. C-20-02
(cüruf projeksiyon) örneğinde gözenekliliği yüksek taneler yüksek Ra değerleri
almaktadır (Şekil 8.20). Fraktal boyut (DSA) değerleri genellikle daha düşük değer
aralıklarında yer almaktadır (Şekil 8.20 ve Şekil 8.21a) Genel olarak yüksek SA/PA
değerleri yüksek gözenekli taneler gözlemlenmiştir (Şekil 8.22a). C-20-03 (ince kül)
örneğinde, yüksek gözenekliliğe sahip cüruf taneleri yüksek pürüzlülük değerleri
göstermektedir (Şekil 8.20). Bu tanelerden gözenekliliği çok yüksek olanların ve
yüzeyinde alterasyon gözlemlenen tanelerin DSA, SA/V ve SA/PA değerleri de
göreceli olarak yüksek değerler almaktadır (Şekil 8.22b).
C-20-04 (ince kül) örneğinde, Ra değerleri C-20-02 (cüruf projeksiyon) ve C-20-03
örneklerine göre daha düşük değerler almaktadır (Çizelge 8.5 ve Şekil 8.20). Düşük
gözenekliliğe sahip tanelerden bazıları yüksek SA/PA değerleri almaktadır (Şekil
8.22c). Yüzeyi alterasyon ile kaplı cam kıymığına benzer morfoloji sunan tanelerde
yüksek SA/PA değerleri gözlemlenmiştir (Şekil 8.22d). SA/PA ve SA/V değerlerinde
belirgin bir ayrım gözlenmemiştir (Şekil 8.21).

Şekil 8. 20. Stromboliyen tipi patlamaya ait 125-250 µm tane boyutundaki tanelerin Fraktal
boyut (DSA)- Pürüzlülük (Ra) grafiği
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Şekil 8. 21. Stromboliyen tipi patlamaya ait 125-250 µm tane boyutundaki tanelerin (a) DSA
değerlerine karşılık SA/PA oranına ait değerlerin grafiği; (b) DSA (Fraktal boyut)'a karşılık SA/V
oranının diyagramı
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Şekil 8. 22. 125-250 mikrometre tane boyunda (a) C-20-02 örneğinde yüksek gözenekli
taneler yüksek SA/PA değerleri almaktadır,(b) C-20-03 örneğinde gözenekliliği yüksek ve
yüzeyinde alterasyon gözlemlenen tanelerin DSA, SA/V ve SA/PA değerleri de göreceli olarak
yüksek değerler almaktadır, (c) C-20-04 örneğinde düşük gözenekliliğe sahip yüksek SA/PA
değeri alan tane; (d) c-20-04 örneğinde yüzeyi alterasyon ile kaplı cam kıymığına benzer
morfoloji sunan tane yüksek SA/PA değeri almaktadır
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Çizelge 8. 5. 125-250 mikrometre tane boyutundaki örneklerin üç boyutlu morfolojik analiz
sonuçlarını göstermektedir.
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63-125 mikrometre tane boyuna ait sonuçlar Çizelge 8.6’da verilmektedir. C-20-02
cüruf örneğinin C-20-03 ve C-20-04 kül örneklerine göre daha düşük DSA ve Ra
değerleri aldığı gözlemlenmiştir. Bu alterasyon ile ilişkili olabilir (Şekil 8.23). C-20-04
örneğinin düşük SA/V değerleri aldığı gözlemlenmiştir (Şekil 8.24). C-20-02 örneğinde
gözenekliliği yüksek tanelerin Ra ve DSA değerleri yüksek değerler almaktadır (Şekil
8.23). DSA parametresi genellikle düşük değerler almaktadır (Çizelge 8.6). SA/PA
oranı gözenekliliği yüksek tanelerde yüksektir (Şekil 8.25a). C-20-03 örneğinde,
yüzeyinde yüksek oranda alterasyon olan tanelerin yüksek pürüzlülük SA/V, DSA ve
SA/PA değerleri aldıkları gözlemlenmiştir (Şekil 8.25b). Bloksu tanelerden bazıları
yüksek SA/V ve SA/PA değerleri alırken düşük Ra ve DSA değerleri almaktadır (Şekil
8.25c) C-20-04 örneğinin yüksek alterasyon gözlemlenen taneler yüksek DSA ve Ra
ve SA/V değerleri almaktadır (Şekil 8.25d). Yüksek alterasyon gözlemlenmektedir
(Şekil 8.4).

Şekil 8. 23. Stromboliyen tipi patlamaya ait 63-125 µm tane boyutundaki tanelerin Fraktal boyut
(DSA)- Pürüzlülük (Ra) grafiği
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Şekil 8. 24. Stromboliyen tipi patlamaya ait 63-125 µm tane boyutundaki tanelerin (a) DSA
değerlerine karşılık SA/PA oranına ait değerlerin grafiği; (b) DSA (Fraktal boyut)'a karşılık SA/V
oranının diyagramı
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Şekil 8. 25. 63-125 mikrometre tane boyutunda (a) C-20-02 örneğinde yüksek SA/PA değeri
alan tane; (b) C-20-03 örneğinde, yüzeyinde yüksek oranda alterasyon olan tane yüksek
pürüzlülük SA/V, DSA ve SA/PA değerleri almaktadır, (c) C-20-03 örneğinde, daha bloksu
morfoloji sergileyen tane yüksek SA/V ve SA/PA değerleri alırken düşük Ra ve DSA değerleri
almaktadır, (d) C-20-04 örneğinin yüksek alterasyon gözlemlenen tane yüksek DSA ve Ra ve
SA/V değerleri almaktadır.
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Çizelge 8. 6. 63-125 mikrometre tane boyutundaki örneklerin üç boyutlu morfolojik analiz
sonuçlarını göstermektedir.
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38-63 mikrometre tane boyuna ait sonuçlar Çizelge 8.7’de verilmektedir.
C-20-02 (cüruf projeksiyon) örneği genellikle düşük DSA değerleri almaktadır (Çizelge
8.7). Bazı cam kıymıkları yüksek Ra ve SA/PA değerleri almaktadır (Şekil 8.28a). Bazı
cam kıymıkları göreceli olarak yüksek SA/V ve Ra değerleri almaktadır (Şekil 8.28b).
C-20-03 (ince kül) örneği DSA-Ra grafiğinde DSA değeri çok yüksek olanlar (Şekil
8.28c) ve daha düşük DSA (Şekil 8.28d) değerlerine sahip taneler olmak üzere iki farklı
alanda yoğunlaşmaktadır (Şekil 8.26; Şekil 8.27). C-20-04 (ince kül) örneğinde DSA
değerleri düşük değerler almaktadır. Yüzeylerinde göreceli olarak daha az alterasyon
gözlemlenen bazı cüruf parçalarında yüksek Ra, SA/PA, SA/V ve düşük DSA değerleri
aldığı gözlemlenmiştir. (Şekil 8.28e)

Şekil 8. 26. Stromboliyen tipi patlamaya ait 38-63 µm tane boyutundaki tanelerin Fraktal boyut
(DSA)- Pürüzlülük (Ra) grafiği
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Şekil 8. 27. Stromboliyen tipi patlamaya ait 38-63 µm tane boyutundaki tanelerin (a) DSA
değerlerine karşılık SA/PA oranına ait değerlerin grafiği; (b) DSA (Fraktal boyut)'a karşılık SA/V
oranının diyagramı
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Çizelge 8. 7. 38-63 mikrometre tane boyutundaki örneklerin üç boyutlu morfolojik analiz
sonuçlarını göstermektedir.
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Şekil 8. 28. 38-63 mikrometre tane boyutunda, (a) C-20-02 örneğinde yüksek Ra ve SA/PA
değerleri cam kıymığı, (b) C-20-02 örneğinde yüksek SA/V ve Ra değerleri alan tane, (c) C20-03 örneğinde DSA değeri çok yüksek olan tane, (d) C-20-03 örneğinde DSA değeri çok
düşük olan tane, (e) C-20-04 örneğinde, yüksek Ra, SA/PA,SA/V ve düşük DSA değerleri
alan cüruf parçası
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9. LAHAR
Lahar, Endonezya dilinde moloz akışı (debris flow) veya aşırı yoğun akış olarak
adlandırılmaktadır (Şekil 9.1) (Vallance, 2000; Hickson ve ark., 2013); Vallance ve
Iverson, 2015).

Volkan kaynaklı yüksek sediman konsantrasyonuna sahip sulu

karışımın yer çekimi etkisiyle yamaç aşağı hareketidir. Suya doygun olmasıyla çığ
akıntısı çökellerinden ayrılmaktadır (Hungr, 2005; Vallance ve Iverson, 2015). Laharın
oluşabilmesi için bir su kaynağı, bununla beraber piroklastik, toprak çökelleri gibi
sedimanlar, devamında eğimli bir yamaç ve laharın oluşumunu tetikleyecek bir
mekanizma olması gerekmektedir (Vallance, 2000; Vallance ve Iverson, 2015).

Şekil 9. 1. Soufrie`re Hills volkanın 1995 patlamasına ait lahar (Fotoğraf: N. Fournier, 2005)
(Hickson ve ark., 2013)

Lahar çökelleri genellikle normal derecelenmiş ve kötü boylanmışlardır (Vallance,
2000; Vallance ve Iverson, 2015). Moloz akıntıları (debris flow) dereceli- derecesiz
olabilir. Boylanma genellikle çok fakirdir. Tane boyu dağılımları genellikle bimodaldir.
Çökeller genellikle yoğundur ve kompakttır. Bulunan partiküller genellikle heterolitiktir,
köşeliden yuvarlaklaşmışa birçok morfolojiye sahip tane bulunmaktadır. Kaba taneli
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partiküller ve pomza gibi düşük yoğunluklu partiküller bulunmaktadır (Vallance, 2000;
Vallance ve Iverson, 2015).
Bu çalışma da Hasandağı çevresinden alınan lahar örneği incelenmiştir (Şekil 9.2).

Şekil 9. 2. Lahar mostra fotoğrafı
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9.1. Genel Tanımlamalar
Genel olarak her tane boyunda örneklerin yüzeylerine alterasyonun yapışık olduğu
gözlemlenmektedir. Yoğun oranda litik, mineraller bulunmaktadır. 125-250 mikrometre
tane boyutunda gözenekli camlara rastlanmamıştır. Tane boyutu küçüldükçe gözenek
parçaları gözlemlenmiştir ama kristal ve litikler de fazladır ve tanelerin yüzeylerine
alterasyon yapışık haldedir (Şekil 9.3).

Şekil 9. 3. Lahar örneğinin farklı tane boylarına ait SEM (SE) fotoğrafları. (a-b)125-250
mikrometre boyutundaki piroklastlar, (c) 63-125 mikrometre boyutundaki cam kıymığı, (d)
Bloksu morfolojiye sahip piroklast, (e) 38-63 mikrometre tane boyutundaki kül partikülü, (f)
38-63 mikrometre boyutundaki cam kıymığı
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9.2. Tane Boyu Dağılımları ve İstatistiksel Parametreler
Tane boyu dağılımları ve ilişkili istatistiksel parametreler Gradistat ve Ardışıklı
fragmantasyon/Taşınma programları ile gerçekleştirilmiştir. Tane boyu dağılımı Şekil
9.4’de gösterilmektedir.
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Şekil 9. 4. Tane boyu dağılım histogramı

9.2.1. Gradistat
Folk ve Ward, (1957) yöntemi ile yapılan tanımlamalara göre örnek çok kötü
boylanmış, çok kaba çarpıklık (negatif çarpıklık) göstermektedir. D50 değeri 1.681 φ
olarak hesaplanmıştır. Lahar örneği istatistiksel olarak negatif çarpıklık değerleri
göstermektedir (Şekil 9.5; Şekil 9.7).
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Şekil 9. 5. İkili diyagram moment yöntemi ve grafiksel yöntem ile hesaplanmış çarpıklık
parametresine karşılık Medyan D(50) parametresinin değerlerini göstermektedir
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Çizelge 9. 1. Gradistat program çıktısı
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9.2.2. Ardışıklı Fragmantasyon/Taşınma (SFT)
Medyan ve boylanma diyagramına göre piroklastik akış olarak sınıflandırılmıştır (Şekil
9.6). Lahar örneklerinin negatif çarpıklık değerleri aldığı gözlemlenmiştir. Belirlenen 3
alt populasyondan en baskın olanı 4 numaralı alt popülasyondur (Şekil 9.8).

Şekil 9. 6. Medyan'a karşılık boylanma diyagramı (Walker, 1971; Sparks ve ark., 1981; Self,
1983; Sheridan ve Wohletz 1983; Fisher ve Schmincke, 1984; Ersoy,2007)
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Şekil 9. 7. Çarpıklığa karşılık boylanma diyagramı (SFT sonuçlarına göre hazırlanmıştır)
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Şekil 9. 8. (a) Alt populasyonlara ait fraksiyon değerlerinin pasta diyagramı, (b) Fraksiyon
(Fraction)- Tepe değer grafiği (numaralar alt popülasyonları simgelemektedir)
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9.3. Volkanik Cam Kimyası Analizleri
Le bas ve ark., (1986)’ ya göre oluşturulan toplam alkali (% Na2O+K2O) – silis (%
SiO2) (TAS) diyagramı ile değerlendirilmiştir. TAS diyagramına göre camlar riyolitik
bileşimlidir. Volkanik camlara ait analiz sonuçları EK-1’de verilmiştir. Alınan kimyasal
analizler Peccerillo ve Taylor, (1976) tarafından oluşturulmuş K2O- SiO2 diyagramına
göre yüksek-K- kalkalkalin- kalkalkalin karakterdedir (Şekil 9.9).

Şekil 9. 9. Lahar örneğine ait (a) TAS diyagramı (Le Bas ve ark.,1986), (b) K2O- SiO2 diyagramı
(Peccerillo ve Taylor,1976). Bazalt (Basalt), Andezit (Andesite), Dasit (Dacite), Riyolit
(Rhyolite), Şoşonitik seri (Shoshonitic seri), Yüksek-K Kalkalkalin seri (High-K calc-alkaline
series), Kalkalkali seri (Calc-alkaline series), Foidit (Foidite), Tefri-fonolit (Tephri- phonolite),
Fono-tefrit (Phono-tephrite), Tefrit Bazanit (Tephrite basanite), Pikrobazalt (Picro-basalt),
Bazalt (Basalt), Traki-bazalt (Trachy-basalt), Bazaltik traki-andezit (Basaltic trachy-andesite),
Bazaltik andezit (Basaltic andesite), Andezit (Andesite), Traki-andezit (Trachy-andesite), Trakit
trakidasit (Trachyte trachydacite) , Dasit (Dacite), riyolit (rhyolite)
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9.4. İki Boyutlu Morfolojik Analiz Sonuçları
Tanelerin genel olarak yüzeyleri tozludur ve bazı örneklerde alteredir ve
bozunmuştur. Volkanik cam miktarı çok azdır. Bu nedenle morfoloji çalışmasında
toplamda 9 adet (2 adet 125-250; 3 adet 63-125 ve 4 adet 38-63 mikrometre tane
boyuna ait) volkanik cam örneği üzerinden iki boyutlu morfolojik analizleri
kapsamaktadır. Volkanik camların bazıları cam kıymığı formundadır (Şekil 9.3).
38-63 mikrometre tane boyundaki örnekler daha düşük sağlamlık, dışbükeylik ve
biçim katsayısı değerleri almaktadır (Çizelge 9.2)
Gözenekliliği düşük, bloksu morfoloji sunan tanelerin sağlamlık ve biçim katsayısı
değerleri yüksek almaktadır (Şekil 9.10a). Bazı cam kıymıkları daha düşük sağlamlık
ve dışbükeylik değerleri alırken yüksek biçim katsayısı değerleri almaktadır (Şekil
9.10b). Bazı cam kıymıkları düşük sağlamlık, dışbükeylik ve biçim katsayısı değerleri
almaktadır (Şekil 9.10c).

Şekil 9. 10. (a) Bloksu morfoloji sunan göreceli olarak daha yüksek sağlamlık ve dışbükeylik
değerleri alan tane, (b) Yüksek dışbükeylik ve biçim katsayısı değerleri alan cam kıymığı, (c)
Düşük sağlamlık,dışbükeylik ve biçim katsayısı değerleri alan tane
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Çizelge 9. 2. Lahar örneklerinin iki boyutlu morfolojik analiz sonuçları

275

10. TARTIŞMA VE YORUM
Volkanik kül partikülleri kendilerini oluşturan patlama dinamikleri ile ilgili ipuçlarını
bünyesinde barındırmaktadır (Dellino ve La Volpe, 1996; Büttner ve ark., 2002;
Dellino ve Liotino, 2002; Liu ve ark., 2015; Aydar ve ark., 2021). Her kül partikülü,
sunduğu fiziksel ve kimyasal özellikler ile birbirinden ayrılmaktadır ( bkz. Wohletz
ve Sheridan, 1983; Zimanowski ve ark., 2003; Ersoy, 2007; Aydar ve ark., 2021).
Bu amaçla farklı patlama dinamikleri ve volkanik olaylarla oluşmuş volkanik
malzemelerden alınan volkanik kül örnekleri üzerinde tane boyu dağılımları,
kimyasal analizler ve morfolojik parametreler incelenerek gerekli yorumlamalar
ve sınıflamalar yapılmıştır. Bu çalışmada tane boyuna göre örneklerdeki
değişimleri ortaya koymak için farklı tane boylarına (250-500, 125-250, 63-125
ve 38-63 µm) ait kül partikülleri kullanılmıştır.
10.1. Genel Değerlendirme
Meke gölü
Meke gölünden alınan örneklerde en altta bir freatomagmatik patlama sonucu
oluşan seviye (C-20-18) bulunmaktadır. Bunun üzerinde taban yayılımları
(surgeler-freatomagmatik) ve geri düşme (magmatik) seviyeleri ardalanmalı
olarak (C-20-19) bulunmaktadır. Bu seviyenin üzerine ince kül seviyesi
gelmektedir. Seviye hem magmatik hem de freatomagmatik kökene sahip
partiküllerden oluşmaktadır (C-20-20). Bu seviyede özellikle 250-500 ve 125-250
mikrometre tane boyutunda taban yayılımları ile gözenekliliği yüksek volkanik
camlar gözlemlenmektedir. Gözenekliliği yüksek taneler yüksek pürüzlülük ve
SA/PA değerleri almaktadır. Bu seviyenin üzerinde freatomagmatik patlama
sonucu oluşan kül partikülleri (C-20-21) ve bununda üzerinde kalın bir cüruf
seviyesi (C-20-22) bulunmaktadır. Bu seviyenin üzerinde, muhtemel bir göl
sınırını temsil eden, karbonat seviyesi/toprak bulunmaktadır (C-20-23). Daha
sonrasında gelen iki seviye de freatomagmatik patlamalar ile ilişkilidir (C-20-24
ve C-20-25). Tüm bu seviyelerin üzerlerini cüruf geri düşmeler (magmatik kökenli)
(C-20-17) örtmektedir. Meke gölü örneklerinde taban yayılımı (surge) çökellerinin
yüksek oranda hidrotermal alterasyona uğramış tane yüzeyleri sunduğundan ve
tozlu ve altere olan partiküller içermesinden dolayı bu örnekler freatomagmatik
köken

ile

ilişkilendirilmiştir.

Bununla
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beraber

volkanik

agregalarda

gözlemlenmiştir. Wohletz ve Heiken, (1985) tarafından daha önce de volkanik
agregalar freatomagmatik patlamalar ile ilişkilendirilmiştir. Daha temiz tanelerden
alınan iki boyutlu morfolojik analizlerde gözlemlenen yüksek sağlamlık ve biçim
katsayısı değerleri ve üç boyutlu analizlerde gözlemlenen düşük Fraktal boyut
(DSA) ve pürüzlülük (Ra) değerleri bu görüşü destekler niteliktedir. Bununla
beraber tane boyu azaldıkça altere tane miktarı ve gözenekliliği düşük daha
bloksu morfolojilerdeki tanelerin sayısı artmaktadır. Acıgöl örneği ise bazaltikfreatomagmatik bir patlamanın sonucunda volkanik küller üretmiştir. Altere
taneler bulunmaktadır ve daha büyük tane boylarında hem Meke hem de Acıgöl
örneklerinde gözenekli volkanik camlar (Cüruflar) belirlenmiştir. Benzer şekilde
Acıgöl örneğinde de tane boyu azaldıkça bloksu taneler ve altere tanelerin oranı
artmaktadır ama genel olarak her tane boyunda bir miktar alterasyon
belirlenmiştir, bu alterasyonların freatomagmatik mekanizması ile ilişkili olduğu
düşünülmektedir.
Blok-ve-kül akıntısı
Blok ve kül akıntısında gözeneksiz veya düşük gözenekliliğe sahip tamamıyla
bloksu tanelerden oluşan kül partikülleri bulunmaktadır. Pele tipi yüksek viskozite
sonucunda oluşmuş blok-ve-kül akıntı çökellerinde kül bulutu çökelleri iki boyutlu
analizlerde, 63-125 mikrometre boyutunda, kül seviyesi lapilli seviyeden aldığı
düşük DSA değerleri ile belirgin olarak bir ayrılmaktadır. Her iki seviyede de çok
yüzlü (polyhedron) küller bulunmaktadır. Morfolojik yorumlamalar aşağıda 10.4
no’lu alt bölümde verilmektedir. Partiküllerin yüzeylerinde taneler yapışık halde
toz/alterasyon bulunmaktadır.
Çığ akıntısı
Çığ akıntısı ürünlerinde, gözenekli kül partikülleri, köşeli, yüzeyinde kırıklı
morfoloji sunan taneler, cam kıymıkları gibi farklı tür morfoloji sergileyen taneler
bulunmaktadır. Blast örnekleri yüzeylerinde alterasyon gözlemlenmektedir. St.
Helens patlaması sonucunda oluşmuş blast çökelleri ile benzerlik göstermektedir
(Druiit,1992) ve içerisinde bulunduğu çığ akıntısı çökelleri ile de kimyasal olarak
benzerlikler belirlenmiştir. Morfolojik açıdan bazı tanelerin yüzeylerindeki
alterasyon tanelerin yüzeylerinin daha pürüzsüz morfoloji sergilemesine sebep
olmuştur, bazı kül partiküllerinde ise tam tersi durum söz konusudur. Blast,
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volkanlardaki çökme ile ilişkili olarak gelişen çığ akıntısı çökelleri ile eş zamanlı
olarak oluşmaktadır (Belousov ve ark., 2007). Çığ akıntısı içinde bulunan blast
örneklerinden C-20-14 ince tane boyuna sahip iken (D50= 1.6 Φ), C-20-12 örneği
göreceli olarak daha kaba tane boyunda bir medyan değerine sahiptir (D50=-0.2
Φ). Ayrıca C-20-12 örneği kötü boylanmış, C-20-14 örneği ise orta dereceli bir
boylanma göstermektedir. Buna ek olarak morfoloji analizleri sonuçlarında 63125 mikrometre tane boyunda C-20-14 örneğinin asidik freatomagmatik
örneklere göre göreceli olarak daha yüksek biçim katsayısı ve daha düşük SA/PA
değerleri aldığı gözlemlenmiştir.
Göllüdağ- Pliniyen patlaması/Freatopliniyen patlaması
Göllüdağ örneklerinden pomza geri düşmeler magmatik karakterde olup birbirine
paralel uzun ince gözeneklere sahiptir, kül geri düşmeler ise gözenekliliği yüksek
taneler ve altere taneler bulundurmaktadır. Bunlarla ardalanmalı olarak bulunan
freatomagmatikler ise gözenekli taneler bulundurmaktadır ve yüksek altere
tanelerde gözlemlenmektedir. Örneklerdeki ince kül seviyesi freatopliniyen
patlama ile ilişkilendirilmiştir (Self ve Sparks, 1978). Gözeneklilik, magmanın su
ile temasından önce gerçekleşmiştir. Örnekteki hem alterasyon gözlemlenen
düşük gözenekliliğe sahip taneler hem de yüksek gözeneklilik içeren tanelerin
bulunması freatopliniyen patlama mekanizmasını işaret etmektedir. Bu ince kül
örnekleri ile ardalanmalı olarak bulunan taban yayılımı ürünlerinin freatopliniyen
patlama kolununun kısmi çökmeler sonucunda oluştuğu düşünülmektedir (Self,
1983; Ersoy, 2007).
Stromboliyen patlaması
Stromboliyen tip patlamaya ait üç farklı seviye bulunmaktadır. Cüruf projeksiyon,
kül geri düşme ve freatomagmatik kökenli olabileceği düşünülen ince kül seviyesi
bulunmaktadır.

Freatomagmatik seviye; tane boyu dağılımları göz önüne

alındığında (C-20-04 örneği) içerisinde bulunan sıçratma ve bomba sebebiyle
magmatik olarak sınıflansa da freatomagmatik olarak belirlenmesinin nedeni
yüksek oranda alterasyon içeren tanelerin ve daha düşük gözenekliliğe sahip
bloksu tanelerin bulunmasıdır. Benzer şekilde kül geri düşme çökellerinin de
düşük tane boylarında yüksek alterasyona maruz kaldığı belirlenmiştir. Bu
örnekler Hasandağı volkanizmasında riyolitik merkez ile eş zamanlı olarak
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meydana gelen bazaltik patlamalar ile ilişkili sinder konileri ile bağlantılıdır (Aydar
ve Gourgaud, 1998). Özellikle Aydar ve Gourgaud, (1998) tarafından tanımlanan
üçüncü jenerasyon bazaltik volkanizma ile benzerlik gösterdiği belirlenmiştir.
İgnimbirit
İgnimbirit örneği pomzalardan ve pomza parçalarından oluşmaktadır. Asidik
bileşime sahiptir. Hasandağı’nın Neovolkan fazındaki riyolitik domlarla ile ilişkili
oldukları düşünülmektedir.
Lahar
Laharlar içerisinde bolca litik ve farklı morfolojiler sunan volkanik camlar ve
bunlarla beraber mineralleri bulundurmaktadır. Laharın yüksek alterasyon ve
içindeki düşük volkanik cam içeriği nedeniyle morfolojik olarak sınıflanmasının
problemli olduğu belirlenmiştir. Volkanik kül tanelerinin yüzeyine yapışık haldeki
tozun ve daha ince partiküllerin su sebebiyle olduğu düşünülmektedir.

Şekil 10. 1. (a) Alterasyonun blast partikülleri üzerine etkisi, morfolojik parametrelerin
değerleri artmaktadır, (b) Alterasyonun blast tanesinin yüzeyini daha pürüzsüz bir
morfoloji sunmasına neden olmaktadır, morfolojik parametrelerin değerleri azalmaktadır,
(c-d) Lahar örneğinden alınan piroklastların yüzeylerinde bulunan toz/alterasyonların
pürüzlülük parametresini arttırmaktadır.
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10.2. Tane Boyu İstatistiksel Parametreleri
Farklı patlama dinamikleri ile ilişkili olan piroklastiklerin ve volkanik ürünlerin tane
boyu dağılımları da birbirinden farklıdır (Walker, 1971; Wohletz, 1983; Wohletz
ve Sheridan, 1983; Wohletz ve ark., 1995; Vallance ve Iverson, 2015; van Wyk
de Vries ve Delcamp, 2015). Burada taşınma, fragmantasyon süreçleri önemli rol
oynamaktadır (Wohletz ve ark., 1989). Volkanik malzemeler farklı tane boyu
istatistiksel parametreleri sunabilmektedir. Geri düşme çökellerinin magmatik
(kuru) patlama ile oluşması sonucunda daha kaba tanelerde dağılım gösterirken,
su ile etkileşimler sonucunda daha ince tane boyunda yoğunlaştığı Walker,
(1971); Sparks ve ark., (1981); Self, (1983); Sheridan ve Wohletz (1983); Fisher
ve Schmincke, (1984); Wohletz ve ark., (1995); Ersoy, (2007) tarafından
grafiklerle sembolize edilmiştir.
Freatomagmatik kökenli volkanik küllerin genellikle medyan değerleri 1 mm’den
düşüktür ve boylanma açısından iki farklı oluşum ile birbirinden ayrılmaktadır.
Daha sığ patlamalar ile oluşabilecek kül çökelleri daha iyi boylanma gösterirken,
daha güçlü patlama ile oluşan maar patlamaları ile oluşabilecek partiküller ilk
gruba göre daha kötü boylanma göstermektedir (Fisher ve Schmincke, 1984).
Laharlar genel olarak kaba taneli parçalar, ince taneli parçalar, ince taneli matriks
gibi birçok farklı bileşenden oluşmaktadır ve piroklastik akıntı ürünlerine göre
daha kötü boylanmıştır (Fisher ve Schmincke, 1984).
Gradistat
Bu çalışmada Meke gölü örnekleri bazaltik kimyaya sahip stromboliyen tipi
patlama ve freatomagmatik patlama sonucu oluşan seviyelerin yer yer
ardalanmalı bir istif sunması ile temsil edilmektedir. Cüruf geri düşmelerde kaba
tane

boyunu

gösteren,

phi

cinsinde

negatif

medyan

değerleri

aldığı

gözlemlenmiştir. Geri düşme çökellerinin Folk ve Ward, (1957) yöntemine göre
kötü boylanma ve ince çarpıklık (pozitif çarpıklık) gösterdiği belirlenmiştir. Buna
karşın taban yayılımı çökelleri pozitif medyan değerleri almaktadır ve orta
dereceli boylanmış ve çok kötü boylanmış arasında değişen boylanma değerleri
almaktadır. Taban yayılımı örneklerinde kaba çarpıklık (negatif çarpıklık)
gözlemlenmektedir. Acıgöl örneği çok kötü boylanma ve pozitif medyan değeri
sergilerken simetrik bir dağılım göstermektedir. Göllüdağ pliniyen geri düşmeler
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ile bulunan freatomagmatik seviyeler pozitif medyan değeri ve kötü boylanma
göstermektedir,

bununla

beraber

kaba

çarpıklık

(negatif

çarpıklık)

göstermektedir. Göllüdağ örneklerinden pomza geri düşmeler negatif medyan
değerleri alırken, kül geri düşme seviyesi pozitif medyan değeri almaktadır.
Pomza geri düşmeler ince çarpıklık (pozitif çarpıklık), kül geri düşmeler kaba
(negatif

çarpıklık)

gösterirken

her ikisininde

düşük dereceli

boylanma

göstermektedir. Stromboliyen patlaması örneklerinden Cüruf projeksiyon ve kül
seviyeleri sırasıyla çok kaba çarpıklık (negatif çarpıklık) ve kaba çarpıklık
gösterirken, başka bir kül seviyesi içerisinde bulunan bomba ve sıçratmalara
bağlı olabileceği düşünülen çok ince çarpıklık (pozitif çarpıklık) göstermektedir
(Şekil 10.2).
Üç örneğinde medyan değerleri phi cinsinden negatif değerler almaktadır. Cüruf
projeksiyon içerisinde sıçratma bulunan örnekler orta dereceli boylanma
gösterirken ince kül seviyesi kötü boylanma göstermektedir. İgnimbirit örneğinde
medyan değeri phi cinsinden pozitiftir ve boylanması çok kötüdür, bununla birlikte
kaba çarpıklık (negatif çarpıklık) göstermektedir.

Blok ve kül akıntısı

örneklerinden kül bulutunu temsil eden örnek phi cinsinden pozitif değer alırken,
lapilli seviyeden alınan örnek negatif değer almaktadır. Kül örneği kötü boylanma
ve kaba çarpıklık (negatif çarpıklık) gösterirken, lapilli örneği çok kötü boylama
ve simetrik bir dağılım göstermektedir (Şekil 10.2).
Çığ akıntısı ürünlerinde ince taneli pomza matriks pozitif medyan değerleri
alırken, ince taneli matriks negatif medyan değerleri almaktadır. Her ikisininde
boylanması çok kötüdür ve ikisi de kaba çarpıklık (negatif çarpıklık)
göstermektedir. Lahar örneği phi cinsinde pozitif medyan değerleri almaktadır,
bununla beraber çok kötü boylanmış ve çok kaba çarpıklık (negatif çarpıklık)
göstermektedir. Blast örneklerinden birinin medyan değeri phi cinsinden negatif
değerler, simetrik bir dağılım ve kötü boylanma gösterirken, diğeri pozitif medyan
değerleri, çok kaba çarpıklık (negatif çarpıklık), orta dereceli boylanma
göstermektedir.
Geri düşme çökelleri aldıkları pozitif çarpıklık değerleri ile diğer çökellerden
ayrılırlar (Ersoy, 2007). Benzer şekilde bu çalışmada da geri düşme çökelleri ve
kaba taneli blast çökelleri pozitif çarpıklık değerleri cüruf projeksiyon, taban
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yayılımı (surge), piroklastik akıntı çökelleri, lahar ve çığ akıntısı çökellerinden
ayrılmıştır (Şekil 10.4).

Şekil 10. 2. Gradistat'ta Folk ve Ward, (1957)
parametresi sonuçları

yöntemi ile hesaplanan çarpıklık

Moment

değerleri

yöntemiyle

hesaplanan

çarpıklık

grafiksel

yöntemle

hesaplanan değerler ile karşılaştırıldığında cüruf projeksiyon örneklerinden kül
seviyesinin de pozitif çarpıklık değeri gösterip geri düşme çökelleriyle aynı alanda
yer aldığı belirlenmiştir (Şekil 10.3).
Bununla

beraber

örneklerin

aldığı

çarpıklık

değerleri

de

farklılıklar

göstermektedir. Bunun sebebini Blott ve Pye, (2001) iki farklı yöntemin tane boyu
dağılımında farklı noktalara odaklanması olarak belirtmiştir. Grafiksel yöntem
tane boyu eğrisinin orta kısmını temel alarak hesaplamaları yaparken, kuyruk
kısımlarına orta nokta kadar odaklanmamaktadır. Blott ve Pye, (2001) yaptıkları
çalışma da eğer çarpıklık parametresi hesaplanacak ise Folk ve Ward, (1957)
yönteminin daha doğru sonuçlar verebileceğini belirtmiştir.
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Şekil 10. 3. Gradistat'ta Moment yöntemi ile hesaplanan çarpıklık parametresi sonuçları

Ardışıklı parçalanma/taşınma analizleri
Volkanik küllerin fragmantasyon ve taşınma süreçlerinin karakterizasyonunu
sağlamak amacıyla geliştirilmiştir (Wohletz ve ark., 1989; Wohletz ve ark., 1995).
Meke gölünden alınana örnekler üzerinde yapılan SFT çalışmalarında daha önce
Wohletz ve ark., (1995); Ersoy, (2007) tarafından önerildiği gibi ince tane boyu
için ayrı kaba tane boyu için ayrı alt popülasyonlar belirlenip fragmantasyon
süreçleri yorumlanmıştır. Kaba tane boyu magmatik kökeni temsil ederken, ince
tane boyları freatomagmatik kökeni temsilen belirlenmiş alt popülasyonlarıdır.
Buna göre taban yayılımı çökellerinin baskın alt popülasyonları daha önce de
belirtildiği gibi pozitif tepe değer (mod) değerlerine sahip alt popülasyonlar olarak
belirlenirken, magmatik kökenli tanelerde negatif tepe değer (mod) değerleri
aldığı belirlenmiştir. Taban yayılım (surge) çökellerinde yüksek oranda 2 numaralı
daha küçük boyuttaki kaba taneleri ve 3 ve 4 numaralı ince tane boyunu
simgeleyen alt popülasyonlar belirlenmiştir. Geri düşmelerden bazılarında
sadece 1 numaralı alt popülasyon belirlenirken, Taban yayılım (surge) çökelleri
ile ardalanmalı olarak bulunan geri düşmelerde 2-3 ve 4 numaralı alt
popülasyonda gözlemlenmektedir. Sheridan ve Wohletz (1983), Wohletz (1983);
Wohletz ve ark., (1995); Ersoy, (2007) tarafından yapılan gözlemlerde de
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belirlendiği gibi Taban yayılım (surge) çökelleri bu çalışma içinde küçük tane
boyunu simgelerken, büyük tane boyu magmatik kökeni temsil etmektedir.

Şekil 10. 4. SFT verileri ile hesaplanan çarpıklık ve boylanma değerleri

Bazı örnekler için büyük tane boyları için magmatik ve küçük tane boyları için
freatomagmatik ayrımı yapılmamıştır. Örneğin belirgin magmatik köken gösteren
veya blok kül akıntısı gibi bünyesinde gözenekli morfoloji sergileyen tane
bulundurmayan örneklerde sadece taşınma mekanizması ve genel olarak tane
boyu istatiksel parametreleri hesaplanmıştır.

10.3. Volkanik Cam Kimyası Analizleri
Karapınar örnekleri Güllü ve Kadıoğlu, (2019) tarafından yapılan jeokimyasal
analizler sonucunda Meke örneklerini bazalt-bazaltik andezit, andezit olarak
sınıflarken,

Acıgöl

örneklerini

bazalt,

andezit

ve

trakiandezit

olarak

sınıflandırmıştır. Güllü ve Kadıoğlu, (2019) tarafından yapılan çalışmada tüm
kayaç kimyası TAS diyagramı kullanılarak sınıflanmıştır. Bu sınıflamada dasitik
alanda yer alan örnekler alterasyon ve ikincil kuvars oluşumları ile
ilişkilendirilmiştir. Volkanik camlardan alınan analizler Meke gölünde andezitik,
trakiandezit, dasit ve trakidasit olarak belirlenirken, Acıgöl örneğinden alınan
volkanik cam kimyası analizleri bazaltik andezit, bazaltik trakiandezit ve
trakibazalt olarak belirlenmiştir. (bkz. Freatomagmatik bölümü).
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Blok ve kül akıntıları yüksek viskoziteye sahip magmanın dom oluşturması ve
dom patlamaları ile doğrudan ilişkili olarak oluşan volkanik ürünlerdir. Bu
çalışmada akmaya karşı dirençli magmanın volkanik kaynakta üst üste yığışması
ve birikmesi, ani soğuması ile dış kabuğunun sertleşip iç kısımın eriyik halde
kalması sonucunda oluşan iç basınç sebebiyle oluşan dom mekanizmasının
çökmesi ile oluşan Pele tipi patlama sonucunda oluşan blok-ve-kül akıntıları
incelenmiştir (Aydar ve Gourgaud, 1998; Aydar, 2001; Calder ve ark., 2015).
Volkanik camlar kimyasal olarak yüksek silis içeriğine sahiptir. Volkanik
camlardan alınan analiz sonuçları Le Bas ve ark., (1986) tarafından geliştirilen
TAS diyagramında sınıflandığında blok-ve-kül akıntısı öreklerinin riyolitik-dasitik
bileşimde olduğu gözlemlenmiştir.
Uzun, ince gözeneklere sahip ignimbirit taneleri daha önce Aydar ve Gourgaud,
(1998) tarafından rapor edilen Hasandağı volkanizmasının Neovolkanik
aşamasındaki Riyolitik domlarla ilişkili olarak oluştuğu düşünülmektedir. Volkanik
camlardan analiz sonuçları Le Bas ve ark., (1986) tarafından geliştirilen TAS
diyagramında

sınıflandığında

camların

riyolitik-dasitik

bileşimde

olduğu

gözlemlenmiştir.

Stromboliyen tipi patlama düşük viskoziteye sahip bazaltik bileşimde bir magma
ile ilişkilidir (Aydar, 2001; Taddeucci, 2015). Bu çalışmadaki stromboliyen
patlaması ile oluşan cüruf projeksiyon ve kül örneklerine ait volkanik camlardan
alınan kimyasal analizler TAS diyagramında Le Bas ve ark., (1986) andezit ve
trakiandezit alanlarında yoğunlaşmıştır.
Yüksek SiO2 içeriğine sahip pliniyen geri düşmeler ve bunlarla ardalanmalı olarak
gözlemlenen asidik freatomagmatik çökellere ait volkanik cam kimyası analizleri
ile TAS diyagramında yapılan sınıflamaya Le Bas ve ark., (1986) göre volkanik
camlar riyolitik bileşimdedir.
Çığ akıntısı, volkanın kanadındaki tüm malzemeyi taşımaktadır. Bu nedenle çok
farklı jüvenil ve jüvenil olmayan farklı fiziksel ve kimyasal bileşime sahip
partiküllere rastlanmaktadır (Van Wyk de Vries ve Delcamp, 2015). Tez çalışması
kapsamında kullanılan hümokların içerisinden alınan çığ akıntısı ürünlerindeki
volkanik camlardan alınan kimyasal analizler ile yapılan TAS diyagramına (Le
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Bas ve ark., 1986) göre camların riyolitik bileşimde olduğu belirlenmiştir. Çığ
akıntısı örneklerinin içinde bir başka volkanik oluşum olan blast çökelleri olduğu
düşünülen bir seviye yer almaktadır ve kimyasal olarak da çığ akıntısı çökelleri
ile benzerlik göstermektedir. St. Helen patlamasında yanal olarak gerçekleşen
patlamanın hemen akabinde gerçekleşen çığ akıntısı ve devam eden lateral
patlamalar bulunmaktadır (Lipman ve Mullineaux, 1982).
Laharlar çığ akıntısı çökelleri gibi birçok farklı kayaç grubuna ait malzeme
barındırmaktadır. Bu malzemelerin su ile yamaç aşağı hareketidir (Vallance ve
Iverson, 2015). Lahar örneğinden alınan volkanik cam kimyası analiz sonuçlarına
göre camlar riyolitik, dasitik ve trakidasitik bileşimdedir.

10. 4. Morfolojik Özellikleri
10.4.1. İki Boyutlu Morfolojik Analizler
İki boyutlu olarak hesaplanan dairesellik, uzama, dikdörtgensellik, sıkılık,
sağlamlık, dışbükeylik, biçim katsayısı parametreleri hidromagmatik ve magmatik
patlamaları ayırmada kullanılan parametrelerdir. Sağlamlık ve dışbükeylik
parametrelerinin yüksek değerler alması volkanik kül partiküllerinin daha yoğun
olduğunu

gösterirken

daha

düşük

değerler

alması

gözenekli

taneleri

göstermektedir ( Murtagh ve White, 2013; Liu ve ark., 2015; Nurfiani ve Bouvet
de Maisonneuve, 2018). Hesaplanan sağlamlık, dışbükeylik parametrelerinde
göreceli olarak yüksek olanlar genel olarak taban yayılımı çökelleri, blok ve kül
akıntısı çökelleri, freatomagmatik patlamalarla ile ilişkilidir. Düşük sağlamlık ve
dışbükeylik değerleri alan tanelerin daha çok gözenekli taneler (Pliniyen geri
düşmeler, stromboliyen patlaması ile oluşmuş cüruflar, ignimbiritler, çığ akıntısı
ve lahar çökellerindeki gözenekli tanelerde) ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Buna
karşın

alterasyonun

olması

örneklerdeki

bu

morfolojik

parametrelerde

değişikliklere sebep olmaktadır (Şekil 10.1). Sağlamlık-dışbükeylik değerleri Liu
ve ark., (2015) tarafından hesaplanan değerleri ile belirgin bir karşılaştırma
yapılması mümkün değildir. Nurfiani ve Bouvet de Maisonneuve, (2018)
tarafından daha önce de belirtildiği gibi Liu ve ark., (2015) epoksiye döküm
yapılmış taneler üzerinden morfolojik analizlerini kullanırken bu çalışmada
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tanelerin dış kontürleri projeksiyon yapılarak, şekil üzerinden morfolojik analizler
yapılmıştır.
Liu ve ark., (2015) tarafından hesaplanan biçim katsayısı (Form Factor)
değerlerinin ImageJ programının particle analiyzer aracı ile hesaplanan
dairesellik parametresi ile aynı değerleri aldığı gözlemlenmiştir. Biçim katsayısı
parametresi magmatik patlama sonucunda oluşmuş Pliniyen geri düşmeler,
stromboliyen patlaması ile oluşmuş cüruflar, çığ akıntısı çökellerindeki ve
ignimbiritlerdeki gözenekli tanelerde göreceli olarak daha düşük değerler
almaktadır. Buna karşın freatomagmatik patlamalar, taban yayılımı ürünlerinde
yüksek değerler almaktadır.
Bununla beraber dikdörtgensellik, sıkılık, uzama ve dairesellik parametreleri
hesaplanırken Dellino ve La Volpe, (1996); Liu ve ark., (2015); Dürig ve ark.,
(2018) çalışmalarından alınan formüller kullanılmıştır. Dikdörtgensellik x
Dairesellik’e karşılık Sıkılık x Uzama grafiğinde hidromagmatik ve magmatik
ayrım yapabilmeyi sağlamaktadır (Murtagh ve White, 2013; Dürig ve ark., 2018;
Nurfiani ve Bouvet de Maisonneuve, 2018). Grafikte magmatik ve hidromagmatik
alanı ayırmak amacıyla bir doğru kullanılmaktadır. Schipper, (2009); Murtagh ve
White, (2013); Benet ve ark., (2021) tarafından önerilen iki farklı doğru
bulunmaktadır. Bu çalışmada elde edilen analizlere göre magmatik ve
hidromagmatik

sınırını

belirlemek

için

yaklaşık

bir

doğru

çizilmiştir

(dikdörtgensellik x dairesellik parametresinin magmatik kökenli tanelerde daha
yüksek olduğu belirlenmiştir). Sınırın yaklaşık belirlenmesinin sebebinin tanelerin
dış kontürlerinin göreceli olarak bloksu tanelerle benzer morfoloji sunan pomza
ve cüruflardır (ve bunların parçalarından (cam kıymıkları). Bununla beraber
tanenin pozisyonununda etkili olabileceği düşünülmektedir (Şekil 10.6; Şekil
10.7). Özellikle Karapınar örneklerinde tane bazlı olarak yapılan stromboliyen
patlaması ile oluşmuş cürufların, Pliniyen tipi patlama ile oluşan geri düşmelerin,
ignimbiritlerdeki pomza tanelerinin yüksek dikdörtgensellik x dairesellik değerleri
aldığı ve Göllüdağ taban yayılımı çökelleri, Karapınar taban yayılımları (surge)
freatomagmatik kökenli tanelerin düşük değerler aldığı gözlemlenmiştir.
ImageJ tarafından hesaplanan dairesellik parametresi ile yapılan dikdörtgensellik
x Dairesellik ve Sıkılık x Uzama grafiğinde, Dellino ve La Volpe, (1996) ve Liu ve
ark., (2015)’ den alınan formüller ile hesaplanan dairesellik parametresinden
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farklı olarak magmatik kökenli tanelerin grafikte daha düşük değerler aldığı
hidromagmatik kökenli tanelerin daha yüksek değerler aldığı gözlemlenmiştir.
ImageJ

tarafından

hesaplanan

dairesellik

parametresinin

tanenin

dış

kontürlerindeki düzensizlik (magmatik kökeni işaret etmektedir) nedeniyle 0 ile 1
arasından 0’a yakın değerler almasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir
(Şekil 10.5).

Şekil 10. 5. ImageJ programı tarafından hesaplanan dairesellik parametresi ile yapılmış
dairesellik x dikdörtgensellik- Uzama x Sıkılık grafiği, (b) Dellino ve La Volpe, (1996) ve
Liu ve ark., (2015) çalışmalarından alınan dairesellik parametresinin formülü ile yapılmış
dairesellik x dikdörtgensellik- Uzama x Sıkılık grafiği (17 Karapınar-cüruf, 18, 20 ve 21
Karapınar-taban yayılımı örnekleridir)

Şekil 10. 6. Schipper, (2009); Murtagh ve White, (2013); Benet ve ark., (2021) tarafından
belirlenen sınırlar haricinde bu çalışmada magmatik ve hidromagmatik patlamalar
sonucu oluşan volkanik küllerin ayrılmasında y=7.3684x-7.7368 doğrusu belirlenmiştir,
125-250 µm tane boyundaki örneklerin ayrımı. (17 Karapınar-cüruf, 18,21 ve 24
Karapınar-taban yayılımı ürünleri, 26 Acıgöl-freatomagmatik, 35 pomza geri düşme
örnekleridir)
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Şekil 10. 7 63-125 µm tane boyuna ait dairesellik x dikdörtgensellik- Uzama x Sıkılık
grafiği

10.4.2. Üç Boyutlu Morfolojik Analizler
İki boyutlu analizler her zaman volkanik kül tanesinin kökenini yorumlamada
yeterli olmamaktadır. Bu nedenle bu çalışma da iki boyutlu morfolojik analizleri
patlama dinamiği ve kökeninin belirlenirken üç boyutlu morfolojik analizler ile
desteklenmiştir. Son dönemde volkanik küllerin üç boyutlu analizleri yaygın
olarak kullanılmaya başlanmıştır (bkz. Ersoy, 2010; Mills ve Rose, 2010; Cannata
ve ark., 2019; Aydar ve ark., 2021).
Fraktal boyut
Fraktal boyut parametresi hem iki boyutlu analizlerde hem de üç boyutlu
analizlerde kullanılmaktadır. Dellino ve Liotino, (2002) iki boyutlu olarak yaptığı
fraktal boyut analizlerinde magmatik kökenli taneler multifraktal özelliktedir ve
yüksek fraktal boyut değerleri almaktadır, bununla beraber freatomagmatik
kökenli partiküllerin düşük fraktal boyut değerleri aldığını ve monofraktal
olduğunu rapor etmiştir. Aydar ve ark., (2021) üç boyutlu olarak yaptığı fraktal
boyut analizleri ile magmatik kökenli volkanik küllerin yüksek fraktal boyut
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değerleri ve freatomagmatik tanelerin düşük fraktal boyut değerleri aldığı
görüşünü desteklemektedir. Bu çalışmada incelenen Stromboliyen tipi patlama,
Pliniyen tipi patlama, Pele tipi patlama (dom çökmesi) çökelleri, çığ akıntısı
çökelleri incelendiğinde gözenekliliği yüksek tanelerin genel olarak yüksek fraktal
boyut değerleri aldığı gözlemlenmiştir. Gözenekli olsa dahi bazı tanelerde düşük
fraktal

boyut

değerleri

gözlemlenmiştir

(bkz

stromboliyen

bölümü;

Freatomagmatik bölümü). Bunun sebebinin tanelerdeki gözeneklilik oranı,
tanenin kopuş/kırılma şekli olabileceği düşünülmektedir. Bununla beraber daha
önceden Aydar ve ark., (2021) tarafından tanımlanan çok yüzlü tanelerin
bazılarında da yüksek değerler aldığı gözlemlenmiştir. Özellikle pliniyen geri
düşmelerde, ignimbiritlerde fraktal boyut parametresi açısından belirgin bir fark
gözlemlenmektedir (bkz. Pliniyen patlama; ignimbirit bölümü). Yüzeyinde fazla
miktarda kırık gözlemlenen tanelerde yüksek değerler almaktadır. Fraktal boyut
değerleri tane boyundan bağımsız olarak değerler alabilmektedir. Buna karşın
Meke- Karapınar örneğinde C-20-17 ve Acıgöl C-20-26 örneğinde tane boyu
azaldıkça DSA değerlerinde göreceli olarak düşüşler gözlemlenmektedir. Blokve-kül akıntısında lapilli seviye 63-125 mikrometre boyutunda kül seviyesinden
daha düşük DSA değerleri almasıyla ayrılmaktadır. Lapilli seviyede bulunan
partiküllerin yüzeyleri kırıklı bir morfoloji sergilemektedir ve çok yüzlü taneler
bulunmaktadır.
Pürüzlülük
Ersoy, (2007) magmatik ve freatomagmatik kökene sahip volkanik küller
ayırmada pürüzlülük parametresini kullanmıştır (Şekil 10.8). Yüksek pürüzlülüğe
sahip volkanik küller magmatik köken ile ilişkilendirilmiştir (Ersoy, 2007; Aydar ve
ark., 2021). Bununla beraber Ersoy, (2007) yüzeylerinde alterasyon gözlemlenen
tanelerde de pürüzlülük değerlerinin değişebileceğini rapor etmiştir.
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Şekil 10. 8. Yüzey profili (TS 6956, 2004; Ersoy, 2007)

Bu çalışmada özellikle Meke gölü örneklerinden olan geri düşme-cüruf seviyeleri
(C-20-17, C-20-19, C-20-22); ignimbirit örneği C-20-15; stromboliyen patlaması
örnekleri C-20-02, C-20-03, C-20-04 ve Göllüdağ Pliniyen patlamasıyla oluşan
geri düşmeler çökellerinde C-20-35, C-20-36 yüksek pürüzlülük değerleri
gözlemlenmiştir. Yine de özellikle Meke gölü-Karapınar ve Göllüdağ kül geri
düşme

örneklerinde

daha

magmatik

orijinli

çökeller

taban

yayılımı/freatomagmatik çökelleri ile ardalanmalı bulundukları için aralarda daha
bloksu ve düşük gözenekliliğe sahip düşük pürüzlülük değerleri alan taneler
barındırmaktadır. Bu nedenle seviye bazlı olarak grafiklerde ayırmak mümkün
olmamıştır. Meke gölü örneklerinden C-20-20 ve C-20-18 (freatomagmatik)
örnekleri,

Acıgöl-

C-20-26

örnekleri

bünyelerinde

gözenekli

tanelerde

bulundurmaktadır ancak genel olarak daha bloksu, köşeli tanelerde pürüzlülük
değeri düşük taneler bulunmaktadır. Gözeneksiz fakat yüzeylerindeki kırıklar olan
tanelerde yüksek pürüzlülük değerleri gözlemlenmiştir. Pürüzlülük parametresi
örneklerde tane boyu azaldıkça bir azalma göstermektedir. Yüzeyinde yapışık
halde lokal olarak alterasyon bulunan tanelerde göreceli olarak daha yüksek
pürüzlülük değerleri gözlemlenmektedir.
SA (Yüzey alanı)
Volkanik küllerin oluşumundaki etkili patlama süreçlerinin yorumlanmasında ve
küllerin karakterizasyonunda kullanılan önemli bir parametredir (Riley ve ark.,
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2003; Ersoy, 2010; Mills ve Rose, 2010; Aydar ve ark., 2021). Pliniyen geri
düşmeler, Meke gölü cüruf örnekleri, ignimbiritler, yüzey alanı yüksek değerler
almaktadır. SA/V değerinin tane boyu arttıkça daha düşük değerler aldığı
gözlemlenmektedir. SA/V değeri pomzalardaki veya cüruflardaki gözenekliliğin
artması veya azalmasına gözenek tiplerine göre artma ve azalma eğilimindedir.
Projeksiyon alan (Projection Area)
SA/PA değeri Aydar ve ark., (2021) tarafından volkanik küllerin kökensel
incelemeleri için kullanılmış. Yüzey alanı (SA)/ Projeksiyon alan (PA) oranı
freatomagmatik kökenli tanelerde düşük değerler almaktadır. Bununla beraber
magmatik kökenli tanelerde daha yüksek değer aralıklarındadır. Bu çalışmada
gözenekliliği

yüksek

olan

tanelerde

genellikle

yüksek

değerler

aldığı

gözlemlenmiştir.
C-20-20 (ince kül) Meke gölü- Karapınar örneği aldığı düşük SA/PA değeri ile
diğer bazik ve asidik freatomagmatiklerden ayrılmaktadır (Şekil 10.10) belirgin
ayrımlanmalar gözlemlenmektedir. Freatomagmatik ve magmatik patlama
mekanizmaları ile türeyen partiküllerde de belirgin bir ayrımlanma gözlemlenir.
Pürüzlülük ve SA/PA, biçim katsayısı ve dairesellik parametrelerinde ayrımlanma
gözlemlenmektedir (Dellino ve La Volpe, 1996; Liu ve ark., 2015; Aydar ve ark.,
2021). Blok ve kül akıntısı örnekleri bazı freatomagmatik patlamalar (C-20-18; C20-21; C-20-26) sonucunda oluşmuş volkanik kül partikülleri ile grafiklerde
benzer alanlarda yer almaktadır (Şekil 10.11). Blok-ve-kül akıntısı partikülleri çok
yüzlü morfolojiye sahip tanelerde bulundurmaktadır ve bazı taneler göreceli
olarak freatomagmatik partiküllerden ayrımlanma göstermektedir. Çığ akıntısı
ürünlerinde farklı morfolojiye sahip partiküller bulunmaktadır. Lahar örneğinin
morfolojik analizlerinin sınıflanma amacıyla kullanılması uygun bulunmamıştır.
Örnekte yoğun miktarda litik ve yüzeyi tozlu volkanik cam bulunmaktadır.
İgnimbirit örneğinden alınan kül partiküllerinde genel olarak yüksek gözeneklilik
sebebiyle bazı tanelerin morfolojik özellikleri geri düşme çökelleriyle benzerlik
göstermektedir. Blast örneklerinin yüzeylerinde ince bir katman halinde bulunan
alterasyon sebebiyle özellikle pürüzlülük parametresinin yüzey morfolojisini
doğrudan temsil etmediği düşünülmektedir.
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Genellikle örneklerde daha küçük tane boylarında alterasyonun morfolojik
parametreler üzerindeki etkisi gözlemlenmektedir (Şekil 10.12).
C-20-14

blast

örneğinde

bulunan

tanelerin

çoğunun,

C-20-26

Acıgöl

freatomagmatiklerine, C-20-37 Göllüdağ asidik freatomagmatiklerine göre
göreceli olarak daha yüksek biçim katsayısı değerleri ve daha düşük SA/PA
değerleri aldığı gözlemlenmiştir (Şekil 10.9). C-20-12 blast örneğinin biçim
katsayısı parametresi daha geniş dağılım aralığına sahiptir. Diğer taraftan C-2014 blast örneği Karapınar bazik freatomagmatiklerine göre göreceli olarak daha
yüksek biçim katsayısı değerleri almaktadır.

Şekil 10. 9. Biçim katsayısına karşı SA/PA grafiği, C-20-14 blast çökelleri yüksek biçim
katsayısı ve düşük SA/PA değerleri almaktadır.
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Şekil 10. 10. (a)
Dairesellik- Pürüzlülük grafiği, grafikte Freatomagmatik-Magmatik
alanlar, (b) SA/PA-Biçim katsayısı grafiği, C-20-20 (ince kül) örneğinin aldığı düşük
SA/PA değerleri ile gösterdiği belirgin ayrımlanma, Freatomagmatik ve magmatik alanlar
belirlenmiştir, (c) SA/PA- Dairesellik grafiği, C-20-20 örneğinin gösterdiği belirgin
ayrımlanma, Freatomagmatik ve magmatik alanlar belirlenmiştir
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Şekil 10. 11. SA/PA- Ra grafiği (bazik freatomagmatik C-20-17, C-20-18, C-20-20, C-2026; Asidik freatomagmatik C-20-37, Blok-ve-kül akıntısı C-20-06 ve C-20-07; C-20-35
Pliniyen pomza geri düşme), C-20-20 (Meke gölü-Freatomagmatik) örneği belirgin
ayrımlanma gözlemlenmektedir (Mavi çerçeve). Blok-ve-kül akıntısı örneklerini yaklaşık
olarak temsil eden alanlar, Freatomagmatik ve magmatik alanlar belirlenmiştir. Siyah
çerçeve magmatik alanı, yeşil çerçeve blok-ve-kül akıntısı alanını, kırmızı çerçeve
freatomagmatikleri göstermektedir. (b) SA/PA-Dairesellik grafiği, Blast çökelleri
freatomagmatik patlamalar ile yaklaşık olarak benzer morfolojik parametre değerleri
almaktadır, Çığ akıntısı ürünleri-blast taneleri (C-20-10 ve C-20-11 çığ akıntısı, C-20-12
ve C-20-14 blast) bazı blast taneleri- freatomagmatik (C-20-20,C-20-21 (bazik
freatomagmatikler)) çökellere göre göreceli olarak daha yüksek SA/PA değerleri
almaktadır.
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Şekil 10. 12. Küçük tane boyunda yüksek alterasyon sebebiyle özellikle pürüzlülük (Ra)
yüksek değerler almaktadır.
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11. SONUÇLAR
Farklı patlama dinamikleri ile oluşmuş çeşitli kül partiküllerinin tane boyu analizleri
ve istatistiksel parametreleri, kimyasal ve morfolojik analiz değerlendirmeleri
sonucunda aşağıdaki sonuçlar belirlenmiştir;
1. Meke gölü, Acıgöl örneklerinden alınan volkanik cam kimyası analizleri
bazik-ortaç kimyayı işaret etmektedir. Bununla beraber, blast çökelleri,
blok-ve- kül akıntısı örnekleri, çığ akıntısı çökelleri, ignimbirit ve lahardan
alınan

cam örnekleri

riyolitik bileşim

sunmaktadır. Buna

karşın

Hasandağı’nın çevresinde bulunan riyolitik merkezle eş zamanlı olarak
bazaltik magmatizma üreten cüruf konilerinden alınan örneklerin volkanik
cam kimyası analizlerine göre camların andezitik, trakiandezitik bileşimde
olduğu belirlenmiştir.
2. Meke gölünden ve Acıgöl’den alınan örneklerde cürufların içerisinde
bulunan mikro ve kriptokristalin plajiyoklazların labrador ve bitovnit olduğu
belirlenmiştir.
3. Kimyadan bağımsız olarak iki boyutlu morfolojik analizlerde magmatik
kökenli camların gözenekliliği yüksek olup, bu tanelerin daha yüksek
dairesellik x dikdörtgensellik değerleri, daha düşük biçim katsayısı ve
sağlamlık değerleri aldığı belirlenmiştir. Freatomagmatik patlamalar ile
oluşan volkanik küller ise daha yüksek sağlamlık ve biçim katsayısı
değerleri alırken, daha düşük dairesellik x dikdörtgensellik değerleri
almaktadır. Blok ve kül akıntıları, freatomagmatiklere benzer şekilde
gözeneksiz, bloksu morfoloji sunmalarına bağlı olarak yüksek sağlamlık
ve biçim katsayısı değerleri, düşük dikdörtgensellik x dairesellik değerleri
almaktadır.
4. Üç boyutlu analizlerde gözenekliliği yüksek tanelerin genellikle yüksek
pürüzlülük, Fraktal boyut ve SA/PA değerleri aldığı belirlenmiştir ama
gözenekliliğin yoğunluğuna bağlı olarak Fraktal boyut değerlerinde azalma
ve artmaların olabileceği bununla beraber bazı pomza ve cüruf
parçalarının da göreceli olarak, daha düşük fraktal değerleri alabileceği
belirlenmiştir.
Ayrıca, freatomagmatik patlamalarla oluşan volkanik camlarda ve blok ve
kül akıntısı çökellerinde genellikle pürüzlülük, DSA ve SA/PA değerlerinin
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düşük olduğu belirlenmiştir. Yüzeylerinde yoğun kırıklar olan daha bloksu
tanelerin

ise

göreceli

olarak

daha

yüksek

pürüzlülük

sunduğu

belirlenmiştir. Fraktal boyut değerleri bazı freatomagmatik tanelerde,
göreceli olarak, yüksek değerler alabilmektedir. Yüzey alanı genellikle
magmatik kökenli tanelerde daha yüksek değerlere sahiptir.
5. Tane boyu dağılımlarına bakıldığında Stromboliyen ve Pliniyen tipi
patlamalara ait geri düşme çökellerinin, kaba tane boylarında dağılım ve
pozitif çarpıklık gösterdiği belirlenmiştir.

Magmanın su ile teması

sonucunda gerçekleşen patlamalar sonucu oluşmuş volkanik küllerin daha
ince tane boylarında yoğunlaştığı ve negatif çarpıklık gösterdiği
belirlenmiştir. İstatiksel parametreler değerlendirildiğinde phi cinsinde
yapılan hesaplamalarda geri düşme çökellerinin pozitif çarpıklık değerleri;
taban yayılımı ürünleri, blok-ve-kül akıntısı, çığ akıntısı çökelleri, lahar,
ignimbirit ve bazı blast örneklerinin genellikle negatif çarpıklık değerleri
aldığı belirlenmiştir.
6. Meke gölü- Karapınar örneklerinde freatomagmatik kökenli taban yayılımı
ürünlerinin negatif fragmantasyon faktörü değerleri alırken, magmatik
kökeni temsil eden cüruf seviyelerinin pozitif fragmantasyon faktörü
değerleri aldığı tespit edilmiştir.
7. Blok ve kül akıntısı örneklerinin freatomagmatik kökenli tanelerle benzer
morfoloji sunduğu ancak çok yüzlü (polyhedron) volkanik külleri de
bünyesinde barındırdığı ve çok yüzlü (polyhedron) örneklerin göreceli
olarak daha yüksek fraktal boyut (DSA) değerleri aldığı gözlemlenmiştir.
8. Hasandağı’nın çevresinde gözlemlenen hümoki yapılarında çığ akıntısı
çökelleri içinde blast olabileceği düşünülen seviyeler bulunmuştur. Hümoki
yapıları içinde bulunan seviyelerden biri daha kaba taneli ve kötü
boylanmış (C-20-12), diğeri daha ince taneli ve orta derecede bir
boylanma (C-20-14) göstermektedir. Volkanik camlardan alınan analizler
riyolitik bileşimdedir. Özellikle C-20-14 blast örneği asidik fretomagmatik
patlamalar sonucu oluşan taban yayılımı çökellerine göre göreceli olarak
daha yüksek değer aralıklarında biçim katsayısı değerleri ve daha düşük
SA/PA değerleri almaktadır.
9. Alterasyonun morfolojik parametreleri etki ettiği belirlenmiştir. Özellikle
freatomagmatik kökenli volkanik küllerin yüzeylerine yapışık halde
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bulunan alterasyonların tanelerin pürüzlülük parametresi başta olmak
üzere yüzey morfoloji parametrelerine etkidiği gözlemlenmiştir.
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EK-1 Volkanik cam kimyasal analiz sonuçları (%)
Meke gölü
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EK-1- devam ediyor.
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Göllüdağ asidik freatomagmatik

Blok-ve-kül akıntısı
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