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Toprak gazında ve yer altı sularında anormal radon değişimlerinin birçok deprem için uyan 
işareti olduğu ve radon anomalilerinin sismik olaylar için faydalı bir jeokimyasal izleyici 
olduğu yapılan birçok çalışma ile ortaya koyulmuştur. Ancak, deprem tahmini için toprak 
gazında ve yer altı sulannda ölçülen radon konsantrasyonlan, meteorolojik ve mevsimsel 
değişimlerden etkilenmektedir. Bu nedenle gerçek tektonik sinyallerle gürültü sinyallerinin 
ayırt edilmesi, her iki ortamda ölçülen radon konsantrasyonlanndaki geçici değişimlerin 
tanımlanmasını gerektirmektedir. Bu doğrultuda sunulan çalışmada, aktif Gediz grabeninde 
yer alan güncel depremselliğe sahip Alaşehir/Manisa yöresinde toprak gazı radon 
konsantrasyonlanndaki zamansal değişimlerin meteorolojik parametrelerle ilişkisi (hava 
sıcaklığı, barometrik basınç, nemlilik ve yağış) incelenmiş ve radon anomalileri 
tanımlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Radon Anomali, Deprem, Meteorolojik Parametreler, İstatistiksel 
Analiz 

IDENTIFICATION OF RADON ANOMALIES RELATED TO 
EARTQUAKES 

ut of many proposed earthquake precursors, temporal radon variation in soil is classified as 
one of a few promising geochemical signals that may be used for earthquake prediction. 
However, to use radon variation in soil gas as a reliable earthquake precursor, it must be 
realized that radon changes are controlled not only by deeper phenomena such as 
earthquake, but they are also controlled by meteorological parameters such as 
precipitation, barometric pressure, air temperature and etc. Further studies are required to 
differentiate the changes in the measured radon concentration caused by tectonic 
disturbances from the meteorological parameters. In the current study, temporal radon 
variations in soil gas along active faults in Alaşehir of Gediz Graben Systems have been 
continuously monitored by LR-115 nuclear track detectors for two years. Additionally, 
the meteotological parameters such as barometric pressure, rainfall and air temperature at 
the monitoring site have been observed during the same period. Accordingly, regression 
analysis have been applied to the collected data to identify the radon anomalies due to the 
seismic activities from those of meteorolojical conditions. 
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1.GİRİŞ 

Radon anomalileri ve sismik hareketlerle ilişkili bugüne kadar toplanan veriler, radon 
zenginleşmesi ve deprem oluşumu arasında pozitif bir ilişki göstermesine rağmen [1, 4] 
tam ve doğru deprem tahmininde radon anomalilerinin rolü sık sık tartışılmaktadır. 
Kabuksal gazların yayımında doğal bir amplifikatör gibi davranan fay hatlannda deprem 
tahmini için toprak atmosferinde veya kaynak sularında yapılan radon dahil diğer gaz 
ölçümlerinin jeolojik yapı dışında, atmosferik basınç, sıcaklık yağış vb. meteorolojik 
değişkenlerden etkilendiği öne sürülmektedir [5, 9], [13, 16], Bu doğrultuda sunulan 
çalışmada, aktif Gediz grabeninde yer alan güncel depremselliğe sahip Alaşehir/Manisa 
yöresinde toprak gazı radon konsantrasyonlanndaki zamansal değişimlerin meteorolojik 
parametrelerle ilişkisi (hava sıcaklığı, barometrik basınç, nemlilik ve yağış) tek yönlü ve 
çok değişkenli varyans, lineer regresyon vb. istatistiksel analizler uygulanarak incelenmiş 
ve depremle ilişkili radon anomalileri tanımlanmıştır. 

2.DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

2.1 Radon İzleme İstasyonlarının Kurulması 

Aktif Gediz grabeninde yer alan güncel depremselliğe sahip Alaşehir/Manisa yöresinde 
tektonik strese dayalı radon anomalilerinin deprem ön izleyicisi olarak incelendiği bu 
çalışmada, jeolojik alt yapı çalışmaları sonucu belirlenen faylar üzerinde 42 radon ölçüm 
istasyonu oluşturulmuştur (Şekil 1). 

2.2 Toprak Gazı Radon Ölçümleri 

Genel olarak, radon aktivite konsantrasyonları alfa radyasyonuna duyarlı herhangi bir 
detektör ile ölçülebilir olmasına rağmen, günümüzde bu amaç için yaygın şekilde uzun 
süreli entegre (hafta/ay) radon ölçümlere izin veren katı-hal nükleer iz detektörleri 
(SSNTDs) kullanılmaktadır. Bu pasif detektörlerin basit ve ucuz olmaları, elektronik 
ekipmana gereksinim duymamaları, uzun süreli entegre radon ölçümlerine izin vererek 
meteorolojik olarak indüklenen hızlı dalgalanmaları ortadan kaldırmaları ve nispeten 
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çevresel faktörlerden etkilenmemeleri gibi avantaj lan, jeofiziksel amaçlı kantitatif radon 
tayininde bu tekniği tercih edilir yapmıştır. 

Arazide kullanılmak üzere 1.2 x 1.2 cm boyutunda kesilip numaralandınlan iz detektörleri 
9 cm boyunda, 7 cm çapında plastik kaplann dibine tutturulmuştur. Sismik aktivitelerle 
ilgili maksimum radon sinyali elde etmek için bu kaplar, fay hatlannda yüzeyden 70 cm 
derinlikte, 10 cm çapta açılan deliklere yerleştirilmiştir (Şekil 2). 

Atmosferik etkileri azaltmak için kapatılan delikte, a duyarlı LR-115 nükleer iz 
detektörleri, radon ve ürünlerini toplaması için 1,2 ve 4 haftalık periyotlarla bırakılmıştır. 
Toprak gazında radon ve ürünlerinden yayımlanan alfalan kaydeden LR-115 iz 
detektörleri, ölçüm periyotlannın sonunda toplanarak, laboratuarda kimyasal işleme tabii 
tutulmuştur. Bu işlemde; iz detektörleri, 60 °C sıcaklıkta %10 (2.5 N) NaOH çözeltisinde 
120 dakika boyunca banyo edilmiştir. İz kazıma süresinin sonunda oda sıcaklığında saf su 
ile 20 dakika durulanan detektörler el değmeden temiz bir ortamda kurumaya bırakılmıştır. 
Alfa duyarlı detektörler üzerindeki izlerin sayımı 10 x 10 büyütmeli optik mikroskopla 
yapılmıştır. Detektör üzerindeki zayıf sayım istatistiğinden kaçınmak için rutin olarak 1 
cm2 'lik detektör alanı sayılmıştır. Bir cm 'yi 100 mm2 ' ye bölen özel ölçekle mm2 deki iz 
sayılan toplanıp, ortalaması alınarak radon konsantrasyonuna karşı gelen iz yoğunluğu, 
iz/mm2 olarak ifade edilmiştir. 

3.DENEYSEL BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1 Radon İstasyonlarının Oluşturulması 

Bir sismik olay öncesinde kabukta biriken strese oldukça duyarlı olan fay zonlannda kaya 
basıncının ve fay yüzeyi boyunca geçirgenliğin değişmesi, kabuksal gazlann daimi ve uzun 
süreli akışına izin veren tercihli kanallar oluşturarak, radon ve diğer fay zonu kökenli 
doğal gazlann (CO2, He, N2, H2, CH4, çeşitli alkenler ve alkil hidrokarbonlar ile Hg, As, Sb 
gibi uçucu metaller) yüzey altı toprak atmosferinde zenginleşmesine neden olur [10]. Bu 
anlamda, çalışmada sismik aktivite ile radon anomalileri arasında sağlam bir ilişki kurmak 
için radon ölçüm istasyonlan aktif faylar üzerinde veya çok yakınında oluşturulmuştur ( 
Şekil 1). 

Şekil 2. Detektörlerin arazideki yerleşimi 
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Çalışmada, toprak gazı radon profillerini elde etmek için, Alaşehir Grabenini kuzeyden 
sınırlayan fay hattı boyunca (KFH), F-9 — F-25, güneyden sınırlayan fay hattı boyunca 
(GFH), F-l -- F-8, F-27 ve 28 ve tali faylarda (TFH) F-26 ve F-29 -- F-42 olmak üzere 42 
radon ölçüm istasyonu gözlem altına alınmıştır. 

Radon gazı kullanılarak yapılan jeokimyasal çalışmalarda, gözlenen radon gazı 
konsantrasyonlarının derin gaz veya yerel kaynaklı olup olmadığının araştırılması ve 
yorumlanması gerekmektedir. Bu görüş doğrultusunda, oluşturulan radon istasyonlarından 
alınan toprak örneklerinde uranyum ve toryum konsantrasyonları saptanmış ve bunlara 
karşı gelen radon konsantrasyonları Şekil 3'de grafik edilmiştir. Topraklardaki benzer U ve 
Th konsantrasyonlarına karşılık ölçülen radon konsantrasyonlarının farklılığı ve 
aralarındaki korelasyon katsayısının oldukça küçük olması (U için R2=0.053 ve Th için 
R2=0.040), gözlenen radon konsantrasyonlarının, tanımlanan bölgedeki doğal radyonüklit 
dağılımı ile değil, derin gaz için tercihli kanallar sunan fayların niteliği ile 
ilişkilendirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. 

0 20 40 60 

Ortalama Radon Konsantrasyonu... 

0 20 40 60 

Ortalama Radon Konsantrasyonu... 

a) b) 

Şekil 3. Radon konsantrasyonuna (iz/mm2) karşı U (a) ve Th (b) konsantrasyonu (ppm). 

Çalışmanın sürdürüldüğü Aralık 2000-Şubat 2002 tarihleri arasında, Alaşehir yöresindeki 
sismik aktivite için Kandilli Rasathanesi ve İnternette yayınlanmakta olan Deprem 
Monitöründen her gün düzenli veri girdisi sağlanmıştır. Aralık 2000-Mart 2001 dönemi 
içerisinde Batı Anadolu'da büyüklüğü 2-4 arasında değişen çok sayıda sismik aktivite 
gerçekleşmiştir. Bu aktiviteler özellikle kuzeyde Balıkesir - Kırkağaç çevresinde ve 
güneydoğuda Denizli - Buldan bölgesinde belirgin bir yoğunluk göstermektedir. Bu 
depremlerin büyük çoğunluğu odakları 20 km' den daha sığ olan depremlerdir. Bu iki 
yöredeki belirgin sismik atkiviteye karşın, çalışma alanında bu dönem içerisinde hiç bir 
sismik aktivite kaydedilmemiştir. 

Potansiyel deprem riski taşıyan bu alanda izlenen 42 ölçüm istasyonunda sismik 
aktivitenin gözlenmediği bu sürede elde edilen aylık ortalama radon konsantrasyonlarına 
non-parametrik istatistik analiz ( Kruskal-Wallis) uygulanmıştır. Bu analiz sonucunda 
(Şekil 4), kuzey fay hattında (KFH) F-10, F-12, F-15 ve F-19 (H=38,63,p=0,001 <0,05) ve 
güney fay hattında (GFH) F-2, F-4, F-5 ve F-6 numaralı istasyonların istatistiksel olarak 
diğerlerinden farklı olduğu belirlenmiştir (H=20,00 p=0,01 <0,05). Çalışma alanında 
istatistiksel olarak farklı bu istasyonlar dışında radon konsantrasyonlarına karşı gelen iz 
yoğunlukları, 30-60 iz/mm2 arasında değişmektedir ( Şekil 4 ). Fay aktivitelerini 
nitelendiren bu ön çalışmadan sonra, incelenen alanda istatistiksel olarak farklı ve benzer 
10 istasyon zamana ve konuma bağlı zamansal radon değişimlerini saptamak üzere sürekli 
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gözlem altına alınmıştır. Bu amaçla toprak gazı radon, kuzey fay hattında F-10, F-12, F-19, 
F-25 no'lu istasyonlarda, güney fay hattında F-2, F-4, F-7 no'lu istasyonlarda ve ovada 
gömülü tali faylarda yer alan F-26, F-30, F-42 no'lu kontrol istasyonlarında sürekli olarak 
izlenmiştir ( KFH'da F-15 ve GFH'da F-6 ve F-5 numaralı istasyonlar istatistiksel olarak 
farklı olmasına rağmen, meydana gelen veri kayıpları nedeniyle sürekli izleme 
kapsamından çıkarılmışlardır). 
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Şekil 4. KFH (a), GFH (b) ve TFH (c)'da istatistiksel olarak farklı istasyonlar. 

3.2 Toprak Gazı Radon Konsantrasyonlanndaki Zamansal Değişimler 

Mart 2001-Şubat 2002 tarihleri arasında fay hatlarına göre gruplandınlan 10 istasyona ait 
iki haftalık periyodlarla gözlenen toprak gazı radon konsantrasyonları Şekil 5, 6 ve 7'de 
verilmiştir. 

Çalışılan fay hatlarında, sadece 9 Haziran 2001 tarihinde, Yeşilyurt Kasabasının 750 m 
kuzey-doğusunda 9 km derinlikte 3.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiştir. Bu 
depremin episantırı, 38° 20. 400' Kuzey, 28° 40. 200' Doğu koordinatlarında 
bulunmaktadır. Grabeni kuzeyden sınırlayan fay, Toygar- Tepeköy- Killik- Yeşilyurt 
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hattında yaklaşık 20 km uzanım sunmaktadır. Fay düzleminin 80° güneye olan eğimi ve 
episantınn yeri göz önüne alındığında depreme neden olan sismik aktivitelerin bu fay 
boyunca gerçekleştiği anlaşılmaktadır. 

9 Haziran 2001 tarihinde 3 büyüklüğündeki depremden önce kuzey fay hattı boyunca F-10 
ve F-12' de belirgin radon anomalisi gözlenmiştir. F-12 istasyonunda, radon anomalisi 
Nisan sonunda başlamış ve depremden sonra Temmuz ayında radon piki maksimum 
olmuştur. Pikin büyüklüğü, kabaca iki haftalık background radon ortalamasının ( 145 
iz/mm2) yaklaşık 3 katı (395 iz/mm2) ve süresi yaklaşık 3 aydır (Şekil 5). İlginç ve kayda 
değer bir diğer anomali F-10 istasyonunda gözlenmiştir. Çift radon piki veren bu 
istasyonda, ilk pik Mayıs ayının ortalarında başlamış ve depremden sonra tekrar Temmuz 
ayının ortalarında ikinci pik oluşmuştur. Her iki pik de iki haftalık ortalama değerin (55 
iz/mm2) yaklaşık 3 katı (149-157 iz/mm2) büyüklüğünde gözlenmiştir. 

Mart 2001 -Şubat 2002 

Şekil 5. KFH'da radon konsantrasyonlarının iki haftalık periyotlarla değişimi. 

Mart2001 -Şubat 2002 

Şekil 6. GFH'da radon konsantrasyonlarının iki haftalık periyotlarla değişimi. 
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Şekil 7. TFH'da radon konsantrasyonlarının iki haftalık periyotlarla değişimi. 

Anomali olarak adlandırılan diğer zamansal radon değişimleri F-2 numaralı istasyonda 
gözlenmiştir (Şekil 6). F-2 istasyonunda radon konsantrasyonu Haziran ayının ilk 
haftasında artmaya başlamış ve depremden sonra Temmuz ayı başında pik vererek Ağustos 
sonunda sonlanmıştır. Bu yaygın pikin yüksekliği, yaklaşık aylık ortalamanın 2.2 katı ve 
anomali süresi bir kaç aydır. Diğer istasyonlarda da depremin oluşumu öncesinde ve 
sonrasında küçük anomaliler saptanmasına rağmen (Şekil 5), F-10 ve F-12 istasyonlarının 
Alaşehir grabeninde oluşacak herhangi bir tektonik strese karşı daha duyarlı olduğu 
gözlenmiştir. 

Yüksek radon anomalisi saptanan F-2, F-10 ve F-12 istasyonları dışında diğer istasyonların 
aynı tip davranış sergilememesi şaşırtıcı değil, birçok çalışmada vurgulandığı gibi [3, 11] 
gaz anomalilerinin klasik bir özelliğidir. Faylarda ve fayların kesişme noktalarında gaz 
anomalilerinin farklılığı veya yüksek gaz anomalisi, her bir kayanın kendine özgü bir stres 
geçmişi olması ve önceden var olan stresin anomali oluşturacak kritik seviyeye yakınlığı 
ile açıklanmaktadır. 

3.3 Radon Konsantrasyonlarında^ Zamansal Değişimlerin Meteorolojik 
Parametrelerle İlişkisi 

Çevresel faktörler ve radon konsantrasyonu değişimleri ile ilgili çalışmalar oldukça fazla 
ve birbirine aykırıdır. Ancak bütün bunlar hiçbir sismik-tektonik etki olmaksızın toprağın 
jeokimyasal kompozisyonunun değişebileceğini ve bazı durumlarda mevsimsel 
değişimlerin, yapısal durumdan beklenenden daha büyük radon sinyali oluşturulabileceği 
fikrinin de benimsenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, incelenen alanlardaki 
jeolojik, hidrolojik ve meteorolojik yerel çeşitliliği ve karmaşıklığı sergileyen bu 
çalışmalar, deprem ön sezisi için kullanılan radon ve diğer gaz ölçümlerini düzeltmek için 
hiçbir sistematik yaklaşım olmadığının da altını çizmekte ve meteorolojik değişkenlerin 
çalışma boyunca sürekli gözlenmesini önermektedir. Bu bağlamda çalışmada, radon 
ölçümleri üzerine atmosferik değişkenlerin (sıcaklık, yağış, nem ve basınç) etkilerini 
incelemek ve istatistiksel analizini yapmak için Alaşehir İlçe Tarım Müdürlüğünden 
meteorolojik parametreler sağlanmıştır. 
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Genel kanı, iz kazıma tekniği ile uzun süreli entegre radon ölçümleri (3-30 gün) 
yapıldığında kısa süreli atmosferik değişkenlerin ölçüm sonuçlarını etkilemiyeceği 
yönündedir [1, 3], [11, 16]. Çalışmada, uygulanan düşük frekanslı (2 hafta) teknik ile üç 
gruba ayrılmış 10 istasyonda gözlenen radon konsantrasyonlarının, sıcaklık, basınç, nem 
ve yağış gibi meteorolojik parametrelerle ilişkisi Şekil 8'de incelenmiştir. Benzer 
atmosferik koşullar altında bulunan istasyonlarda Aralık 2001-Şubat 2002 döneminde elde 
edilen 2 haftalık veriler değerlendirildiğinde, sıcaklığın arttığı ancak depremin oluştuğu 
yaz aylarında radon konsantrasyonlarının yükseldiği, hiçbir sismik aktivitenin 
gözlenmediği kış aylarında ise radon konsantrasyonlarının düştüğü görülmüştür. 

Deprem dönemi olarak adlandırılan Nisan-Ağustos aylarında görülen radon artışının, 
gelişen tektonik strese mi yoksa sıcaklığa mı dayalı olduğunu ayırt etmek için tek yönlü 
varyans analizi uygulanmıştır. Bu analiz, fay hatlarının ve kuzey fay hattında bulunan F-10 
ve F-12 istasyonların istatistiksel olarak farklı olduğunu işaret etmiştir. 

Bu durum dikkate alınarak, üç grup fay hattındaki toprak gazı radon ölçümlerine tek yönlü 
varyans ve iki örneklem t-testi uygulandığında güney ve tali fay hatları, istatistiksel olarak 
benzer bulunmuştur. Güney ve tali fay hatlarında gözlenen radon konsantrasyonları ile 
meteorolojik parametreler arasında doğrusal ilişkiyi veren korelasyon katsayıları, sıcaklık 
için 0.429, basınç için 0.367, nem için -0.344 ve yağış için -0.007 bulunmuştur. Benzer 
şekilde, kuzey fay hattında ölçülen radon içerikleri ile meteorolojik değişkenler arasındaki 
doğrusal ilişkiyi veren korelasyon katsayıları, sıcaklık için 0.319, basınç için 0.286, nem 
için -0.254 ve yağış için -0.101 olarak saptanmıştır. Bu sonuçlar, fay hatlannda gözlenen 
radon gazı ile meteorolojik değişkenler arasındaki doğrusal ilişkinin zayıf ve istatistiksel 
olarak önemsiz olduğunu göstermiştir. Bu anlamda, gözlenen zamansal radon 
değişimlerinin, özellikle F-12, F-10 ve F-2 istasyonlannda deprem ile ilişkili olduğu 
söylenebilir. 

Sıcaklık (°C) 

12 

Basınç (mb) 
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Şekil 8. Radon konsantrasyonlanndaki zamansal değişimlerin meteorolojik parametrelerle 
ilişkisi 

3.4. Radon Anomalilerinin Tanımlanması 

Tektonik olarak aktif çalışma alanında, radon anomalilerinin tanımlanabilmesi için deprem 
dönemi olarak adlandırılan Nisan-Ağustos ayları arasındaki toprak gazı radon ölçümleri ile 
diğer aylara ilişkin radon ölçümleri arasındaki fark (KFH ve daha önce istatistiksel olarak 
birbirine benzer bulunan GFH ve TFH) tek yönlü varyans analizi uygulanarak 
araştırılmıştır. Bu analiz sonucunda deprem dönemi olarak adlandırılan Nisan-Ağustos 
aylarında çalışılan üç fay hattının da diğer dönemlere göre farklılık sunduğu gözlenmiştir ( 
KFH (F(l)=l 1.54, p=0.001 < 0.01 ve istatistiksel olarak benzer bulunan GFH ve TFH 
F(l) =43.37, p < 0.0001). Bu doğrultuda çalışılan fay hatları için sapan gözlem sınırı veya 
daha açık ifade edilirse radon anomali sınırı tanımlayıcı istatistik ile birlikte Çizelge l 'de 
verilmiştir. 

Çizelge 1. Çalışılan Fay Hatlan îçin Tanımlayıcı İstatistik ve Radon Anomali Sınırı 

Fay Hatlan N Ort Std. 

Sapma. 

Min. Qi Med. Q3 Maks. Anomali 
Sının* 

(iz mm"2 

12 hafta) 
GFH+TFH 192 29,34 14,86 5,8 18,67 26,43 36 90,4 62 

KFH 128 76,02 83,87 9,13 24,86 38,69 97,67 395,35 207 

KFH** 96 40,19 30,14 9,13 20,16 32,19 44,29 157,60 80 

*sapan gözlem sının 2.698a =Q3+1.5 (Q3-Q1) 

**F12 hariç 

İstatistiksel olarak birbirine benzer bulunan güney ve tali fay hatlarında ölçülen toprak gazı 
radon konsantrasyonları için anomali sınırı (sapan gözlem sınırı) 62 iz/mm2 bulunmuştur. 
Bu durumda güney fay hattında yer alan F-2 istasyonunda gözlenen 90 iz/mm2radon 
konsantrasyonu anomaliyi işaret etmektedir. Benzer şekilde, deprem döneminde kuzey fay 
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hattında bulunan F-10 (140-160 iz/mm2) ve F-12 (400 iz/mm2) numaralı istasyonlarda 
gözlenen radon konsantrasyonları anomali sınırı aşmaktadır. 

4.SONUÇLAR 

Bu çalışmada, aktif Gediz Grabeninde yer alan Alaşehir bölgesinde toprak gazı radon 
konsantrasyonlarmdaki zamansal değişimlerin meteorolojik değişkenlerle ilişkisi tek 
yönlü/ çok değişkenli varyans ve lineer regresyon gibi istatistiksel analizler uygulanarak 
incelenmiş ve bölgede Mw=3 büyüklüğünde depremle ilişkili radon anomalileri 
tanımlanmıştır. Radon anomalilerinin boyutları ile süresini, depremin büyüklüğü, zamanı 
ve depremin merkez üssünden uzaklığı ile ilişkilendirmek mümkün olmasada, elde edilen 
bu veriler, gerçek tektonik sinyallerle meteorolojik değişkenlerden kaynaklanan gürültü 
sinyallerinin ayırt edilmesini ve çalışma alanında tektonik strese daha duyarlı kalıcı radon 
istasyonlarının oluşturulmasını sağlannştır. 
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