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ÖZ
Nijerya’daki Bida Havzası’nın bazı kısımlarındaki termomanyetik özellikler ve jeotermal enerji
potansiyeli, entegre dokuz aeromanyetik verinin spektral analizi kullanılarak değerlendirilmiştir.
27,225 km2 havadan manyetik veriyi kapsayan çalışma alanı incelenmiştir ve bölgedeki yöre
kayaçların termal özelliklerini tanımlamak için yorumlanmıştır. Rezidüel haritanın görsel ön
çalışmasının sonucu; alanın 220 ile 240 nT arasında değişen son derece düzensiz bir manyetik şiddet
modeli içerdiğini ortaya konmaktadır. Alanda kıvrımlanmanın kanıtı olan iki yapısal özellikler;
yükselme ve depresyon olarak tanımlanmaktadır. Gölgeli kabartma harita ve Gül diyagramından
çizgisel yapıların sonucu; minör eğilim KD-GB ile ana eğilim KB-GD doğrultusunu göstermektedir.
Bölgede manyetik kaynaklar olarak iki derinlik belirlenmektedir; 1,27 ile 1,96 km arasında değişen
daha sığ gövdeler ve 2,01 ile 4,27 km arasında değişen daha derin gövdelerdir. Bununla birlikte,
sonuç alanda merkeze ortalama 12,97 km’lik derinliği göstermektedir. Termomanyetik özellikler
analizi, bölgedeki ortalama 23,12 km Curie izotermi, 25,27 °C/km jeotermal gradient ve 63,17
mWm2 ısı akışı değerlerini göstermektedir. Bu çalışma, çalışma alanının jeotermal enerji üretimi ve
keşfi için iyi bir potansiyel kaliteye sahip olduğu sonucunu ortaya koymaktadır.
ABSTRACT

Thermomagnetic properties and geothermal energy potential in parts of Bida Basin, Nigeria
have been evaluated using spectral analysis of integrated nine aeromagnetic data. The study area
covering 27.225 km2 of aeromagnetic data was examined and construed in order to delineate the
thermal properties of the country-rock in the area. The result of the visual inception of the residual
map reveals that the area comprises an extremely irregular pattern of magnetic intensities that
range from 220 to 240 nT. Two structural features of folding evidence were also delineated in the
area namely; uplift and depression. The result of the lineament structures from the shaded relief map
and Rose diagram depicts NE-SW as the major trend with the minor trend is NW-SE. Two depths
to magnetic sources were distinguished in the area: the shallower bodies which vary from 1.27 to

Atıf bilgisi: Okonkwo, C.C., Chinwuko, A.I., Onwuemesi, A.G., Anakwuba, E.K., Okeke, S.O., Usman, A.O. 2021. Evaluation of
thermomagnetic properties and geothermal energy potential in parts of Bida Basin, Nigeria, using spectral analysis. Bulletin of the
Mineral Research and Exploration 165, 13-30.
https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.796381
*Başvurulacak yazar: Churchill Chukwunonso OKONKWO, chukschurchill@yahoo.com
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1.96 km and the deeper bodies that vary from 2.01 to 4.27 km. The result also shows an average
depth to the centroid as 12.97 km in the area. The thermomagnetic properties analysis show average
values of 23.12 km Curie isotherm, 25.27 °C/km geothermal gradients and 63.17 mWm2 heat flow
in the area. The study concludes that the study area possesses good potential quality for geothermal
energy generation and exploration.

1. Giriş
Nijerya ekonomisini tehdit eden ana sebep,
ülkedeki epileptik (kesintisiz) güç kaynağı durumu ve
alternatif enerji kaynaklarına ilişkin bilgilere erişimdeki
boşluktur. Nijerya'nın giderek artan nüfusunun enerji
taleplerini yeterince karşılama kapasitesi, bu artan
talebi karşılayabilecek yenilenebilir, sürdürülebilir
ve daha temiz enerji kaynakları arayışına daha fazla
çaba harcanmaz ise ciddi şekilde yetersizdir. Bu
yüzden, özellikle aydınlatma, ulaşım, iletişim ve diğer
alanlarda ülkenin enerji ihtiyaçlarının karşılanması
için jeotermal enerji potansiyellerinin araştırılması ve
kullanılmasında büyük ihtiyaç duyulmaktadır.
Buna göre, son araştırmalar jeotermal enerji
kaynaklarının, yeryüzünün iç kısmında oluşan
metamorfik ve magmatik kayaçlardan oluşan temel
kayaların altında kalan bölgelerde oluşabileceğini
göstermektedir (Chukwu vd., 2017; Abraham vd.,
2014; Anakwuba ve Chinwuko, 2015). Şaşırtıcı
bir şekilde, Nijerya kıta sahanlığının üçte ikisi
bu kaya türleriyle kaplıdır ancak jeotermal enerji
araştırmaları için çok az dikkat gösterilmektedir
veya hiç yapılmamıştır. Sonuç olarak, Nijerya'da
termomanyetik özellik bilgilerinde bir boşluk
bulunmaktadır ve çalışma alanı bir istisna değildir.
Ayrıca, ülkemizde petrol ve gaz üretimindeki
düşüşle birlikte petrol ürünlerinin arama sırasında ve
sonrasında çevresel etkiler dikkate alındığında, enerji
ihtiyacımızı karşılamak amacı ile jeotermal enerji
adı verilen alternatif enerji kaynağının keşfedilmesi
milletimiz için zorunlu hale gelmektedir.
Bununla birlikte, termomanyetizma; yer altı
içindeki ısının etkisinden kaynaklanan manyetizma
ya da ısının etkisinden meydana gelen manyetizma
olarak tanımlanabilir. Curie izotermi derinliği, yeraltı
jeotermal gradient ve ısı akısı gibi termomanyetik
özellikler; jeotermal enerjinin araştırılmasında
gerekliliktir. Birçok araştırmacıya göre (Burke, 1972;
Chinwuko vd., 2012; Okonkwo vd., 2012; Abraham
vd., 2014; Abraham vd., 2015; Biswas vd., 2017;
Chukwu vd., 2017); kayaçların paleomanyetik izi
(termomanyetik özellikler içeren), esasen spinel kristal
14

yapılı (titanomanyetitler gibi) demir içeren oksitli katı
çözeltilerinin varlığından kaynaklanmaktadır. Bu
yazarlar ayrıca, temel kristal kimyasal durumlarına ve
minerallerin mikroyapısına bağlı olan Curie sıcaklığı,
doygunluk manyetizasyonu ve kayanın kalıntı
mıknatıslanma özelliklerinin varlığı nedeniyle güçlü
ve kararlı kalıcı mıknatıslanma içeren bu minerallerin
olabilirliğini de ortaya koymaktadırlar. Aslında
termomanyetik
özelliklerin
değerlendirilmesi;
çalışma alanının istisna olmadığı ve sondaj verilerinin
olmadığı ya da eksik olduğu bu tür alanlarda jeotermal
verilerin amacına hizmet eden jeofizik bir yöntemdir
(Bhattacharyya ve Leu, 1975; Ross vd., 2006; Saibi
vd., 2015, Biswas, 2015, Singh ve Biswas, 2016;
Biswas ve Sharma, 2016).
Sonuç olarak, bu araştırma, spektral analiz tekniği
kullanılarak Nijerya'da Güney Bida Havzası'nın
bazı bölümlerinin jeotermal enerji potansiyelini
belirlemek amacı ile kaya birimlerin termomanyetik
özelliklerinin değerlendirilmesine odaklanmaktadır.
Bu yaklaşım, çalışma alanındaki manyetik
kaynakların derinliği, merkez derinliği ve kabuk
sıcaklığı bilgisinin tahmini yoluyla alandaki sıradışı
kütlelerin ana hatlarını belirleyecektir. Çalışma ayrıca
havzanın gerçek görünümü ile birlikte çizgisellik
modellerini de kesinleştirecektir. Araştırmacılar, bu
araştırmanın Nijerya’nın kullanılmayan, yenilenebilir
ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının ve ısı akısı
bilgilerinin muazzam potansiyeline katkıda bulunacağı
konusunda iyimserlerdir.
1.1. Coğrafi ve Jeolojik Altyapısı
Coğrafik olarak incelenen alan 8° 00 - 9° 30’ K
enlemleri ile 5° 30 - 7° 00’ D boylamları arasında
(Şekil 1) 27,225 km2 alan genişliğindedir. Jeolojik
olarak, bölge Nijerya'da Güney Bida Havzası içinde
yer almaktadır ve Senozoik Çağ alüvyon yataklarını
içeren sedimanter havza ile ilişkilidir. Bununla
birlikte, çalışma alanı içinde ve çevresinde sokulum
yapan temel kompleks kaya, alanda gözlenen büyük
kırılmaları açıklamaktadır. Adeleye (1974) ve
Obaje, vd. (2013) göre, bazen Nupe Havzası olarak
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anılan Bida Havzası, KB - GD yönünde seyreden
intrakratonik bir çökel havza olarak sınıflandırılabilir
ve Nijer Eyaleti'nden tam olarak Kontagora'dan
güney kesimde Kogi Eyaleti Lokoja bölgesi dışındaki
bölgelere doğru genişlemektedir.
Bununla birlikte, Şekil 1'deki Güney Bida
Havzası’nın stratigrafik ardışıkları, en yaşlı birim
olan Lokoja Formasyonu’nun, Agbaja Demirtaşı

Formasyonu tarafından da üstünde Patti Formasyonu
tarafından kaplandığını ortaya koymaktadır (Obaje,
vd., 2013; Ojo ve Akande, 2012). Bazı yazarlara göre,
Kuzey Anambra Havzası’nın Enugu ve Kampaniyen
Nkporo formasyonlarının; Lokoja Formasyonu ile
benzer yanal eşleniğinin varlığını söylemektedirler
(Ojo ve Akande, 2012). Ayrıca Anambra Havzası
Mamu Formasyonu; Patti, Bida ve Lokoja
formasyonları olarak isimlendirilen Bida Havzası'nın

Şekil 1- Çalışma alanının jeoloji haritası (Obaje vd., 2013 ve Petters, 1978 tarafından modifiye edilmiştir.).
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üç formasyonu ile benzer yanal eşleniğe sahiptir. Buna
ek olarak, Ajalli Formasyonu’nun üyesi olan Ajalli
kumtaşları, Bida Havzası’nda Patti Formasyonları
gibi yanal olarak eşleniğine sahiptir (Ikumbur vd.,
2013; Obaje vd., 2013; Ojo ve Akande, 2012).
2. Araştırma Metodu
Bu araştırmada kullanılan yöntem dokuz
(9) aeromanyetik veri dosyasının kullanımını
içermektedir: 183 (Egbako), 184 (Bida), 185 (Paiko),
204 (Pategi), 246 (Baro), 206 (Gulu), 225 (Isanlu),
226 (Aiyegunle) ve 227 (Koton - Karfi) (Şekil 2).
Nijerya Jeolojik Araştırma Ajansı'ndan (NJAA) elde
edilen bu veriler, toplam manyetik şiddet haritası
(Şekil 3) oluşturmak için entegre edilmiştir ve rezidüel
veriler spektral analiz yardımıyla analiz edilmiştir.
Görsel kestirim analizi; manyetik kapanımlar
ve yapısal çizgiselliklerin azimut yönü boyunca
çizgisellik tanımlamasına dayanarak manyetik
haritalar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Alan boyunca
çizgiselliğin mükemmel bir şekilde belirlenmesi; sabit
dikey konum ışık açısı ile (VPLA (0o)), dört farklı
yatay konum ışık açısından HPLA (0o, 45o, 90o ve
135o) üretilen gölgeli kabartma haritalar yardımı ile
kolaylaşmaktadır. Anahtar parametreler olarak işlev

gören çizgisel tanımlamanın sonucu, alan için bir Gül
diyagramı oluşturulması için Grapher - 5 yazılımına
girilmektedir.
Dahası, toplam manyetik şiddet (TMI) verileri
(Şekil 3) olan birleştirilen veriler, önceki yazarlar
tarafından tartışıldığı üzere çoklu regresyon
tekniklerinden olan doğrusal trend yüzeyi (denklem 1)
kullanılarak filtrelemeye tabi tutulmaktadır (Spector
ve Grant, 1970; Chinwuko vd., 2012; Ikumbur vd.,
2013; Chinwuko vd., 2014). Bu filtreleme; rejyonel
ve rezidüel manyetik anomalilerin ayrımlanması için
uygulanmaktadır.
S (a, b) = 1452.07b-77.08a - 4658.08

S (a, b)= rejyonel değer; a= enlem ve b= boylam
olarak ifade edilmektedir.
Buna ek olarak; bölgesel trend yüzeyi verileri
rezidüel manyetik veri üretmek için toplam manyetik
alan şiddeti verisinden çıkarılarak elde edilmektedir.
(Şekil 4). Böylece, alan içindeki manyetik kaynakların
derinliğinin ve termal özelliklerinin elde edilmesi
için rezidüel anomali verileri spektral analize tabi
tutulmaktadır. Spektral analiz, Spector ve Grant

Şekil 2- Toplanan dokuz pafta havadan manyetik verisi.
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Şekil 3- Bida ve çevresinin TMI haritası (kontur aralığı~20nT).

Şekil 4- Bida ve çevresinin rezidüel haritası (kontur aralığı~20nT).
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(1970), Bhattacharyya ve Leu (1975), Onwuemesi
(1997), Chinwuko vd. (2014), Pamukçu vd. (2014)
ve diğerleri gibi birçok yazar tarafından tanımlanan
ve kullanılan Ayrık Fourier Dönüşümü yöntemiyle
ilişkili matematiksel bir araçtır.
Daha sonra, spektral analizin sonucu; manyetik
kaynakların derinlik hesabı; Curie izoterm derinliğinin
tanımlanması, manto ısı akısı ile beraber jeotermal
gradient için kullanılmaktadır (bkz. denklemler 2, 3
ve 4). Ana genliğin elde edilmesinden hemen sonra,
bir sonraki, önceki yazarlar tarafından da tartışıldığı
üzere, spektrumun birinci ve ikinci en uzun dalga
boylarının doğrusal segmentlerinin eğimini elde
etmektir (Bhattacharyya, 1966; Bhattacharyya ve Leu,
1975; Okubo vd., 1985; Tanaka vd., 1999; Nwankwo
ve Ekine, 2010; Frashëri vd., 2011; Mandal vd., 2013;
Abraham vd., 2015; Singh ve Biswas, 2016; Ojonugwa
vd., 2018). Ardından, manyetik kaynağın ya da Curie
derinliğinin (Zb) bazal derinliği; merkez derinliği (Zo)
ve üst sınırın derinliğini (Zt) içeren Bhattacharyya
ve Leu (1975) ait aşağıda gösterilen denklem 2’den
hesaplanmaktadır.
(2)
Tanaka vd. (1999) göre, Curie sıcaklığı (θ);
yeryüzeyi ile Curie nokta derinliği arasında
ısı kaynağı ya da ısıyı emici olmadığı kabulünü
benimseyen 3 numaralı denklemde Curie nokta
derinliği (Zb) ve jeotermal gradienti (dT / dZ),
kullanılarak elde edilebilmektedir.
(3)
Buna ek olarak; Tanaka vd. (1999)’da denklem
4’te gösterilen Curie nokta derinliği (Zb) ile ısı akısı
(q) arasında bir matematiksel ilişki yayınlanmıştır.
(4)
Bu araştırmada; Nwankwo vd. (2010)’e göre
magmatik kayaçlar için ortalama Curie derinlik ısısı
(ɵ) 580 °C ve termal iletkenlik (λ) 2.5Wm-1°C-1
standart olarak kullanılmaktadır.
Elde edilen tüm sonuçlar, alandaki yapısal
dağılımın şekillenmesinde tüm anahtar parametreler
için dağılım haritaları oluşturmak için kullanılmaktadır.
Son olarak, jeotermal enerji potansiyeline sahip
alanlar, entegre jeolojik ve jeofizik veriler kullanılarak
tanımlanmaktadır.
18

3. Bulgular ve Yorumlama
3.1. Görsel Yorumlama
Alandaki toplam manyetik şiddetin ve rezidüel
anomali haritalarının görsel değerlendirmesi, hem
küçük hem de uzun dalga boylarından oluşan manyetik
izlerin kompleks dağılımının olduğunu göstermektedir
(Şekil 3 ve 4).
Ikumbur vd. (2013)’e göre, çalışma alanı içindeki
anomalinin genliğindeki bu farklılık, sırasıyla 7200 8460 nT ve -220 - 240 nT değişen manyetik şiddet
gibi çeşitli manyetik şiddetle ilişkili farklı nedensel
kaynakların var olduğunu işaret etmektedir. Paiko,
Kutaeregi, Koton - Karfi, Bida, Lapai, Agaje ve
Aiyegunle alanları çevresinde, toplam manyetik
şiddet (TMI) ve rezidüel anomali haritaları, manyetik
yoğunluklara sahip temelin olduğunu gösterir.
Bölgenin jeolojik haritası ile yan yana geldiğinde
magmatik etkiye dair güçlü kanıtlar vardır. Aslında,
yukarıda belirtilen bu alanlar çoğunlukla yakın aralıklı
kontur çizgilerine sahiptir ve bu, Koton - Karfi, Abaji,
Bida ve Paiko alanları gibi çalışma alanında da
görüldüğü gibi genellikle mineral depozitlerini içeren
magmatik sokulumların bir göstericisi olarak görülen
bu alanların çok sayıda kapalı konturla işaretlendiğini
göstermektedir.
3.2. Çizgisel Trend
Gölgeli kabartma haritasında tanımlanan ana
çizgisel yapısal dağılımlar (Şekil 5) KD - GB yönünde
iken, küçük eğilimler D - B ve KB - GD yönlerinde
görülmektedir. Burada elde edilen çizgisellik
dağılımları, Bida Havzası ve çevresindeki Temel
Kompleksi'nde yürütülen önceki çalışmalarla da
doğrulanmaktadır (Ikumbur vd., 2013; Obaje vd.,
2013; Ojonugwa vd., 2018). Bu çizgisellikler; bölgenin
jeolojik haritası üzerinde yan yana getirildiğinde,
çizgisel yönlenmelerin sedimanter havza ile kaplanan
alana kıyasla temel kayaların altında kalan alan içinde
olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, araştırmacılar,
alandaki fazla yapısal çizgisellik yoğunluğundan
dolayı alan içinde çok sayıda tektonik faaliyetin
devam ettiği sonucuna varabilmektedirler (Şekil 5).
Ayrıca, çalışma alanının yapısal dağılımı, Anudu
vd. (2012) tarafından önerildiği gibi bölgedeki
kayaların özel jeolojik yaşını belirlemek için üretilen
Gül diyagramı (Şekil 6) ile de doğrulanmaktadır.
Sonuç olarak, Gül diyagramı (Şekil 6), alandaki
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Şekil 5- Çalışma alanının çizgisellik trendini gösteren gölgeli kabartma haritası. a) HPLA-0° ve VPLA-0°, b) HPLA-45° ve
VPLA-0°, c) HPLA-95° ve VPLA-0°, d) HPLA-135° ve VPLA-0°.

belirgin eğilimlerin KD - GB ve KKD - GGB iken,
küçük eğilimlerin alan boyunca D - B ve KB - GD
yönlerinde meydana geldiğini açıkça göstermektedir.
Ikumbur vd. (2013), Obaje vd. (2013), Anakwuba ve
Chinwuko (2015) ve Ojonugwa vd. (2018) gibi önceki
çalışmalara dayanarak; çalışma alanı içinde KD - GB
KKD - GGB ve KB - GD isimle belirlenen trendlerden
üçü Pan - Afrika Orojenezi olarak kabul edilirken, D B Erken - Pan - Afrika Orojenezi döneminde meydana
gelmiş olabilmektedir.
3.3. Manyetik Anomalinin Tanımlanması
Çalışma alanındaki çeşitli anomalileri tespit
etmek için, rezidüel anomali haritası üzerinde M M1, N - N1, O - O1, P - P1, Q - Q1, R - R1 ve S
- S1 olarak yedi farklı profil alınmıştır (Şekil 4). Bu
profiller manyetik anomalilerin yönüne dik olarak
alınmıştır. Profil sonuçları, çalışma alanında toplam
otuz dokuz (39) anomali ortaya çıkarmaktadır (Şekil
7). Tespit edilen anomaliler tepe ve çukur dağılımdan

Şekil 6- Çalışma alanı boyunca çizgisellik trendini gösteren Gül
diyagramı.
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Şekil 7- Çalışma alanındaki profillerin grafikleri.

meydana gelmektedir ve anomaliler 1 - 39’a kadar
işaretlenmiştir.
3.4. Manyetik Kaynakların Derinliği
Manyetik anomaliler; çalışma alanı etrafındaki
nedensel kütleler veya manyetik kaynakların derinliği
belirlemek için spektral analize tabi tutulmuştur (Şekil
20

8). Spektral analiz sonucu, iki manyetik kaynağı
göstermektedir: 1,27 ile 1,96 km arasında değişen
daha sığ gövdeler ve 2,01 ile 4,27 km arasında değişen
daha derin gövdelerdir (Çizelge 1). Bununla birlikte,
spektral analiz tekniğiyle elde edilen merkeze olan
derinlik, çalışma alanı boyunca 9,79 ile 15,75 km
arasındaki aralığı göstermektedir (Çizelge 1).
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Şekil 8- Alanın spektral gösterimi.

Sonuç olarak, çalışma alanının kabartma haritası,
manyetik kaynakların tepe noktasına kadar olan
derinlik kullanılarak oluşturulmuştur
(Şekil 9).
Çalışma alanının kuzeybatı - güneydoğu yönünde
uzanan güney ve orta kesiminde temel derinliği daha
derinken, Kutawenji, Lafiaji, Koton - Karfi ve Lapai
gibi alanın diğer kısımlarında daha sığ kaynaklara
sahiptir (Şekil 9). Dahası, manyetik kaynakların
tepe noktasındaki derinliğin 3 - B yüzey grafiği, alan
içindeki tepeler (yükselmeler) ve depresyon (çukurlar)
gibi yapısal özelliklerin varlığını göstermektedir.
Agaje, Egbako, Olle, Mopa ve Abaji bölgeleri
çevresinde, görünür lineer depresyonlar bulunmaktadır
ve bu alanlar, diğer alanlara göre örneğin düşük
sedimanter kalınlıklar ile bağlantılı olarak ilgili
yükselmeler (pikler) olan Kutaeregi, Paiko, Lapai,

Lafiagi, Aiyegunle ve Koton - Karfi alanlardan daha
fazla sediman olduğunu ortaya koymaktadırlar (Şekil
10). Bu tepelerin (yükselmelerin) varlığı, bu alanların
çevresinde çok sayıda sokulum kayaç olduğunu
işaret etmektedir; sonuç olarak bu alanlar, depresyon
özelliğine bağlı olan alanlardan tektonik olarak
daha aktiftirler. Kogbe (1989) göre, bu tanımlanan
magmatik sokulumlar genellikle dayk ve sill’lerde
oluşmaktadır.
3.5. Termomanyetik Özelliklerin Hesaplanması
3.5.1. Curie İzotermi Derinliği
Curie izotermi derinlik sonucu; Kutiwenji,
Egbako, Lapai, Paiko, Olle, Mapo ve Baro alanlarında
21
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Çizelge 1- Spektal analizden tahmin edilen termomanyetik parametreler.
Spektral Analiz
Anomali

Derinden itibaren sığa
(km)

Merkeze Derinlik
(km)

Curie Derinliği
(km)

Jeotermal Gradient
(oC/km)

Isı akısı
(mWm2)

1

2,89

13,17

23,45

24,733

61,834

2

3,4

12,04

20,68

28,046

70,116

3

3,53

14,18

24,83

23,359

58,397

4

1,27

12,53

23,79

24,380

60,950

5

3,22

11,88

20,54

28,238

70,594

6

3,47

14,24

25,01

23,191

57,977

7

3,45

13,91

24,37

23,800

59,499

8

2,58

12,36

22,14

26,197

65,492

9

2,84

11,49

20,14

28,798

71,996

10

3,59

15,75

27,91

20,781

51,953

11

3,2

13,18

23,16

25,043

62,608

12

1,96

12,29

22,62

25,641

64,103

13

3,06

14,41

25,76

22,516

56,289

14

3,55

13,98

24,41

23,761

59,402

15

2,16

10,67

19,18

30,240

75,600

16

3,23

11,94

20,65

28,087

70,2179

17

4,09

13,86

23,63

24,545

61,363

18

2,14

12,09

22,04

26,316

65,789

19

4,27

14,21

24,15

24,017

60,041

20

3,88

13,72

23,56

24,618

61,545

21

2,31

12,88

23,45

24,733

61,834

22

2,56

11,96

21,36

27,154

67,884

23

3,89

12,75

21,61

26,839

67,099

24

3,07

13,29

23,51

24,670

61,676

25

3,74

13,15

22,56

25,709

64,273

26

2,18

11,87

21,56

26,902

67,254

27

2,56

14,33

26,1

22,222

55,556

28

1,69

14,04

26,39

21,978

54,945

29

1,73

12,81

23,89

24,278

60,695

30

2,85

13,45

24,05

24,116

60,291

31

2,01

13,21

24,41

23,761

59,402

32

1,32

11,66

22

26,364

65,909

33

2,84

10,79

18,74

30,950

77,375

34

1,86

12,31

22,76

25,483

63,708

35

2,92

13,18

23,44

24,744

61,860

36

2,97

14,07

25,17

23,043

57,608

37

1,73

11,45

21,17

27,397

68,493

38

2,88

13,82

24,76

23,425

58,562

39

3,16

12,99

22,82

25,416

63,541

Ortalama

2,82

12,97

23,12

25,277

63,173
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Şekil 9- Alandaki manyetik kütlenin sığdan derine gösterimi (kontur aralığı~0.1m).

Şekil 10 - Alandaki derinden yüzeye gerçek görünüm modeli.

22,60 ile 27,91 km arasında değişen daha derini
ortaya çıkarmaktadır; diğer kısımlarda Curie
izotermi derinliği daha sığdır ve 19,18 ile 22,20 km
aralığındadır (Çizelge 1, Şekil 11). Alandaki Curie
izoterminin ortalama derinliği 23,12 km'dir. Buna
ek olarak; 3B yüzey grafiği, çalışma alanı boyunca

yükselme ve depresyon varlığını göstermektedir (Şekil
12). Ancak, Kutiwenji, Egbako, Lapai, Paiko, Baro,
Mopa, Agaje ve Olle bölgeleri çevresinde görünür
lineer depresyonlar bulunmaktadır ve daha düşük
değerlerle bağlantılı olarak yaygın yükselmeler (pikler
/ tepeler) olan Lafiagi, Isanlu - Esa, Gulu ve Abaji gibi
23
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Şekil 11- Alanın Curie derinliği haritası (kontur aralığı ~0.4m).

Şekil 12- Alanın Curie derinliği gerçek görünüm modeli.

(Şekil 12) diğer alanlardan; bu alanlar Curie nokta
izotermine daha yüksek derinlik ortaya koymaktadır.
Bununla birlikte, çalışma alanı boyunca temelin tepe

24

noktasından Curie derinliğine kadar derinlik saçılım
grafiği, 0,1356'lık çok zayıf bir korelasyon değeri ile
doğrudan bir ilişkiyi göstermektedir (Şekil 13).

MTA Dergisi (2021) 165: 13-30

Şekil 13- Alandaki Curie derinliği ve taban rölyefinin karşılaştırılması.

3.5.2. Jeotermal Gradient
Tanaka vd. (1999)’ya göre elde edilen çalışma
alanı boyunca jeotermal gradientlerin sonucu ortalama
25,27 °C/km; genelinde 21,98 ile 30,95 °C/km
arasında değişmektedir. (Çizelge 1). Emujakporue ve

Ekine tarafından (2014) Nijer Deltasında 23,56 °C
ortalama jeotermal gradient ile karşılaştırıldığında;
Lafiagi Isanlu - Esa, Egbe, Abaji ve Gulu bölgelerinde
ortalama jeotermal gradient 25,27 °C/km (Şekil 14)
ile 25,76 ile 30,95 °C/km arasında değişen nispeten
yüksek jeotermal gradient değerlerine sahiptir. 3B

Şekil 14 - Alandaki jeotermal gradient haritası (kontur aralığı~0.4°C/km).
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yüzey grafiği; çalışma alanı boyunca yükselme ve
depresyonların varlığını göstermektedir (Şekil 15).

mWm2 arasında değişmekte olup; ortalama 63,17
mWm2'dir (Çizelge 1). Çalışma alanındaki diğer
alanlara kıyasla kuzey ve güney kesimlerde ısı

3.5.3. Isı Akısı

akısı daha düşüktür (Şekil 16). Ayrıca, ısı akısının

Tanaka vd. (1999)’ya göre elde edilen ısı akısı
değerleri çalışma alanı genelinde 51,95 ile 77,37

3B yüzey grafiği, çalışma alanı boyunca pik
noktaları (yükselmeler) ve depresyonların varlığını

Şekil 15- Jeotermal gradiyentin gerçek görünüm modeli.

Şekil 16- Çalışma alanının ısı akısı (kontur aralığı~ 1.5mWm2).
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Şekil 17- Jeotermal gradientin gerçek görünüm modeli.

göstermektedir (Şekil 17). Lafiagi Isanlu - Esa,
Egbe, Abaji ve Gulu bölgeleri çevresinde görünür
lineer depresyonlar vardır ve bu alanlar, yaygın
yükselmelerin (piklerin) olduğu daha düşük değer
oranla Kutiwenji, Kutaeregi, Paiko, Lapai, Egbako,
Mapo ve Olle bölgeleri gibi diğer bölgelere göre daha
yüksek jeotermal gradient göstermektedir. (Şekil 17).
3.5.4. Curie Derinliği ve Jeotermal Gradientin
Korelasyonu
Çalışma alanı boyunca Curie noktası izotermi ile
jeotermal gradient arasında yaklaşık 1 korelasyon
değeri ile ters mükemmel bir ilişki vardır (Şekil

18). Yüksek Curie noktası derinliğinin belirlenmiş
alanları, önemli ölçüde düşük jeotermal gradient
göstermektedir (Kutaeregi, Koton - Karifi ve Baro).
Bu alanlar az sediman tabakalanmasına (daha sığ
derinlikten temele kadar) sahipken, düşük Curie nokta
izotermi derinliğine sahip alanlar yüksek jeotermal
gradient göstermektedir. (Isanlu - Esa, Pategi ve
Aiyegunle). Nwankwo ve Ekine (2010), Ikumbur vd.
(2013) ve Anakwuba ve Chinwuko (2015) gibi bazı
önceki yazarlar, yüksek jeotermal gradient değerleri
ile karakterize edilen sedimanların, düşük jeotermal
gradient değerlerine sahip olanlara kıyasla daha erken
olgunlaşma eğiliminde olduğuna inanmaktadır.

Şekil 18- Curie derinliği ile jeotermal gradiyent arasındaki ilişki.
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4. Tartışma
4.1. Jeotermal Enerji Potansiyelleri ve Etkisi
Tanaka vd. (1999)’ya göre hesaplanan
termomanyetik özellikler bölgede ortalama 23,12
km Curie izotermi derinliği, 25,27 °C/km jeotermal
gradient ve 63,17 mWm2 ısı akısı değerlerini
göstermektedir (Çizelge 1). Bu değerler jeotermal
enerjinin iyi kalitede olduğunu göstermektedir.
Değerler, çalışma alanı boyunca jeotermal enerji
araştırmasında olası alan için genelleştirilmiş bir
harita üretilmesinde kullanılmaktadır.
Üstelik bu çalışmada elde edilen tüm sonuçlar ve
çıkarımlar birleştirildiğinde; Lafiagi, Pategi, Bida,
Baro, Koton - Karfi, Egbe, Isanlu-Esa, Abaji, Paiko
ve Agaje gibi bölgelerin yüksek jeotermal enerji
potansiyeline olası yol açabilecek, nispeten yüksek
jeotermal gradient ve ısı akısı özelliklere sahip olduğu
sonucuna varılmaktadır (Şekil 19) çünkü alanın uzak
kuzeydoğu ve güneybatı kısımları temel kayalar ile
kaplanmıştır. Ancak Egbako, Kutiwenji, Kutaeregi,
Lapai, Mopa, Olle ve Aiyegunle çevresinde düşük
jeotermal enerji potansiyeli vardır (Şekil 19). Çalışma
alanında çıkarılan jeotermal enerjinin, formasyondan
ve muhtemelen temel kompleks kayaçlarda bulunan
uzun ömürlü uranyum, toryum ve potasyum

izotopların
parçalanmasından
olabileceği unutulmamalıdır.

kaynaklanmış

Genel olarak, bu çalışma, jeotermal enerji
kaynaklarının temel kayaların altında kalan bölgelerde
bulunabileceğini
göstermektedir
ve
Chukwu
vd. (2017), Abraham vd. (2014) ve Anakwuba
ve Chinwuko, (2015) tarafından yapılan önceki
araştırmalarla desteklenmektedir. Ülkemiz olan
Nijerya'daki bu sayısız bolluğa rağmen, jeotermal
enerji arama çalışmalarına çok az dikkat edilmektedir
veya hiç önem gösterilmemektedir. Sonuç olarak,
Nijerya'da termomanyetik özellik bilgilerinde bir
boşluk bulunmaktadır ve çalışma alanı bir istisna
değildir. Ayrıca ülkemizde petrol ve gaz üretimindeki
düşüş ile petrol ürünlerinin arama sırasında ve
sonrasında çevresel etkileri dikkate alındığında,
enerji ihtiyacımızı karşılamak için jeotermal enerji
olarak adlandırılan bu alternatif enerji kaynağının
araştırılmasına gereklilik oluşmaktadır.
5. Sonuçlar
Manyetik anomalilerin kapsamlı analizinden sonra
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
1. Manyetik anomali haritaları; kıvrımlanmanın kanıtı
olan yükselme ve depresyon tanımlamasıyla iki
yaygın yapısal özelliği göstermektedir.

Şekil 19- a) Şekil 14’teki jeotermal gradiyent, b) Şekil 16’daki ısı akısı ve c) çalışma alanındaki olası jeotermal enerji potansiyel haritası.
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2. Üretilen çizgisellik haritaları ve Gül diyagramı,
çalışma alanının belirgin eğimlerle KD - GB'de
aşırı derecede faylı olduğunu gösterirken, küçük
eğimler ise D - B ve KB - GD boyunca meydana
gelmektedir.
3. İki katman derinlik modeli belirlenmiştir: daha sığ
gövdeler 1,27 ile 1,96 km arasında değişmektedir;
daha derin gövdeler 2,01 ile 4,27 km arasında
değişmektedir.
4. Hesaplanan termomanyetik özellikler, bölgedeki
ortalama 23,12 km Curie izotermi derinliği,
25,27 °C/km jeotermal gradient ve 63,17 mWm2
ısı akısı değerlerini göstermektedir. Bu değerler
jeotermal enerjinin iyi kalitede olduğunu işaret
etmektedir.
5. Hesaplanan sonuçlar ve modeller, jeotermal enerji
potansiyellerini tanımlamada spektral analizin
verimliliği hakkında bilgi sağlamaktadır ve bu
nedenle Nijerya ve ötesinde benzer jeolojik yapıya
sahip diğer alanlarada uyarlanabilecektir.
Katkı Belirtme
Araştırmacılar, bu araştırma için alınan dokuz
aeromanyetik verinin kullanımına yönelik nazik
rızaları ve onayı için Abuja Nijerya Ulusal Jeolojik
Araştırma Ajansı’na minnettar olmaktadırlar. Buna
ek olarak, Nijerya Federal Eğitim Koleji Umunze
yönetimine bu çalışmanın tamamı boyunca izinleri ve
destekleri için teşekkür etmektedirler.
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