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Ö!Z : Yeryüzündeki maden, kuşaklan genellikle uzunlamasına,, eğrisel. veya dairesel yer şekilleri ile ilgili olarak belirirler.
Bunun nedeni,, magma ayrışması sürecine bağlı olarak, minerallerin zengin olduğu eriyiklerin bu zayıf noktalardan yerin üst
kabuğuna geçerek ya bu var1 olan çizgisel şekiller boyunca veya volkanitler şeklînde katılaşmasıdır.

Bu şekiller önemli jeolojik anomalilerdir ve maden içerebildikleri için derinliğine araştırılmaları gerekir.

LANDS AT verilerinden potansiyel maden bölgelerinin saptanması daha önceki deneyimlerle kanıtlanmıştır. Bunlara
benzer olarak bîr Nijerya LANDSÄT fotoğrafında yapılan dcğerlcndirme,Doğu Nijerya'nın Gongola eyaletindeki bazı yerlerin,
yüksek mineralizasyon potansiyeli olduğunu, göstermektedir.

ABSTRACT: Most of the mineralization zones are related to linear and curvilinear features. This is. due to1 the magma
differentiation process where by the mineral rich fluids either solidify along existing lineaments (fractures) forming linear
features, or intrude into the upper crust as igneous bodies forming; curvilinear features.,

These linear1 features are conspicious and easily recognized on remotely .sensed data which invites the attention to the
anomalous geologic features :fcr detailed investigation.

Previous experiements to identify mineral target areas on LANDSAT imageries give encouraging results.

Similarly; a Nigerian LANDSAT image interpretation indicates areas of high, potential for mineralization in South
Gongola State,, Eastern Nigeria.

G.ÎRİŞ
Yüzeydeki jeolojik çizgisel şekiller yer kubuğunun iç

yapısını yansıtırlar. Başka bir deyişle, bu şekiller yerin
kabuğunu» devamlı eriyik, halde bulunan derinliklerine
bağlayan yollan veya zayıf kuşakların varlığını göste-rirlcr.
Derinlerdeki bu cevher karışımlı eriyik» devamlı basınç
alımda ve devinim durumunda olduğundan hem ka-rasal hem.
de okyanus, kabuğundaki zayıf noktalardan dışarı, çıkma
eğilimindedir. Bu zengin, mineralli eriyiklerin bir bölümü ka-
buk içine kırıklar boyunca dağılırken çizgisel şekilleri, diğer
bir bölümü de intmsif gövdeler şeklinde yüzeye çıkarak
eğrisel veya dairesel şekilleri meydana getirirler.

Netice itibariyle, madem kî mineralleşmc bu çizgisel
ve eğrisel. ve de dairesel şekiller' boyunca bulunuyorlar-; bun-
lar uzaktan, algılama yöntemleriyle kolay, ekonomik ve hızlı
bîr .şekilde araştırılıp saptanabilirler.. Çünkü, söz konusu
yerşekilleri uzaktan, algılama verilerinde çok açık bir durumda
belirirler.

Lathram ve Grye (1973) Alaska da. LANDSAT
fotoğraflarından çizgisel şekillerin bir çalışmasını yaptılar
ve neticeyi Sutherland - Brown ve digerlerinin( 1971) British
Colombiyası'ndaki maden, konsantrasyon bölgeleri ile

karşılaştırdıklarında, gördüler ki, maden konsantrasyonu gra-
ben tipi kırılmaların birbirlerini ortogonal (dikgen) olarak
kesmeleri ile ilgilidir.

Rowan ve Lathram'ın (1980), uzay fotografl.armd.an
elde ettikleri çizgisel. .şekillerin modeli Kutina'nın (1969)
Birleşik Amerika'nın batı yöresi için geliştirmiş olduğu de-
neysel "Makaslama Stres Ağı" ile karşılaştırıldığında, bu
modeller arasındaki yönleşme ve bireysel elemanların,
aralıkları şaşırtıcı bir bağlantı .göstermektedir. Buna ek. ola-
rak, uzay fotoğraflarında çizgisel modeldeki çok .sayıda
çizgisel şekil yüksek, mineralizasyon bölgelerinden geçer ve
bunların çok sayıda kesişmiş olanları gene zengin maden ya-
taklarının bulunduğu; yerlerle, çakışırlar. Offield ve diğerleri
(1977) geliştirilmiş bir Güney Brezilya LANDSAT fotoğrafı
özerinde çalışma yaparak,, doğu yönlü bir ana çizgisel şekil
boyunca, zengin maden yatakları keşfetmişlerdir.

Kısacası, yukarıdaki, örneklerden de anlaşılacağı üzere,
uzay fotoğraflarından çizgisel yer şekilleri ve 'büyük boyutta-
ki yer kabuğa yapısal elemanları yorumlanması ve bunların
neticesi olarak maden yataklarının saptanması önemini
çoktan ispat, etmiştir.
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Bu. nedenle çalışma, bölgesinde (Şekil. 1) önceki
örneklere benzer teknotik oluşumların varlığı ve onların
geçerliliklerinin yukarıda, sözü edilen teori ve örneklerle, sap-
tanmış olması.bu çalışmayı haklı kılacak yeterli delil
sayılabilir.

DOĞU NÎJE'RYANIN LANDSAT FOTOĞRAFI
YORUMU

Nijeryanm doğusunda KB-GD doğrultusunda hüküm
süren, bir- asal stres nedeniyle» kırıklar KKD-GGB ve KKB-
GGD doğrultusunda gelişmişlerdir. Ana kırılmalara daya-
nılarak önerilen bu. asal stres yönü (aj) Benue grabeni tortul-
larını kıvnmlandırmaya neden olan kompresyon doğrultusu
ile de çakışır., Bunun böyle oluşunun nedeni Nijeryanın batıda
Batı Afrika kratonu ile Güneydoğuda Kongo kratonu arasında
yer alan Pan-Afrikan oynak zomında olmasındandır. Nijer-
ya Vıın Paleozoik kayaları, üzerinde yapılan yeni çalışmalar

gösteriyor ki, birkaç kez yinelenen orojenik olaylar ve bun-
lara bağlı plutonik evreler yaklaşık 2000 - 600 milyon yıl
kadar sürmüştür ki, bunlar bölgedeki kayaların yapısı üzerinde
oldukça etkili olmuştur.. (Grant, 1971; Trasvel ve Cope,
1963; Oversby, 1975; Van Brcmcen ve diğerleri» 1976).,

Şekil 2 Nijerya'nın Gongola eyaletindeki Paleozoik
yaşlı kayaları kapsayan E 2351 - 08902 nolıı LANDSAT
fotoğrafından çizilmiştir. Yukarıda sözü edilen İki asal
doğrultudaki kırıklardan başka DKD - BGB ve B KB - DG D
doğrultulu kırıklar da göze çarpmaktadır. Güneybatı köşede
birkaç Doğu-Bab. doğrultulu kırıklar gözlenmektedir ki, bun-
ların bu kayalarda sık gözlenen, eklemler olduğu
düşünülmektedir. Kuzeydoğu, köşede çizgisel şekillerin tümden
yok olmasının nedeni Benue nehri tortullarının buraları
örtmesindendir. Bölgedeki mineralizasyon ve bunların
çizgisel şekillerle ilgisi konusunda, Wright (1970), Sclıııil-
ing'in (1967) global mineral 'kemerleri görüşüne uygun ola-
rak Nijerya'nın altında jcoşimik bir yığılmayı varsaymak-
tadır.

Şekil L Çalışma yeri ve Wright'in. (1970) Nijerya üzerindeki böyük çizgisel şeMlleri...
Figure 1. The Location map o the study area and Wright's (1970) Mega-Linear features over Nigeria...
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(Şeklî. 1) Wright (1970) bu tıp yığılmaları çok, eski,, de-
rinliğine giden kırık sistemlerinin bölgedeki dairesel yapıları
baştan başa kesmesine bağlamaktadır. Bu, düşünceye göre tekto-
nik çatı ile mineralizasyon arasında yakın bir ilişki vardır,

Onun KB - GD doğrultusunda tasarladığı çizgi ile Oban
- Nguroje çizgisi bölgede kesişir ki bu da bölgenin mineral,
potansiyelini onaylayan bir varsayımdır.

Çalışma yerinde çizgisel varlıkları oldukça açık olan
bir- eğrisel (A) ve- bir de dairesel (B) şekil saptanmıştır (Şekil
2). Ne yazık ki, A'daki eğrisel şeklin jeolojik oluşumu
hakkında hem siyak beyaz, hem de renkli kompozit LAND-

SÄT1 fotoğraflarından gerekli bilgi elde edilememiştir. Bunun-
la beraber bir dairesel, zayıflık zonu boyunca en-échelon
kırıklarının biraraya geldiği gözlenmektedir. Radar
fotoğraflarında 'kırık çizgilerin, daha açık-seçik ve çok sayıda
görülmelerine karşın jeolojik yönden bir ek bilgi elde edile-
memiştir. Ayrıca,, A' eğrisel çizgisinin içinde ve dışında bir
litolojik ayrıntı da saptanamamıştır. Ama bütün bunlara
rağmen» açık olan. şey eğrisel bir çizginin Yarlığıdır ki,
önemli olan da, bu ve 'bunun 'birkaç asal kırık ile bir baştan
obur başa katedilerek kesilmesidir. Bu da Lathram ve -Grye
(1973) ve Rowan ve Lathram'ın (.1980) modellerine göre

Şekil 2. Doğu Nijerya'nın E2351-08502 nolu LAND S AT fotoğrafı yorum, haritası. Kesintili çizgiler şüpheli, kesintisiz
çizgiler ise asal kırıkları gösteriyor. A,, B, C, D,,, E ve F harfleri seçilmiş hedef maden, araştırma, bölgeleridir. ®ı asal
stres doğrultusunu göstermektedir.

Figure 2., Interpretation of Landsat image E2351 - 08502 of Eastern Nigeria. Solid, lines, major, dashed lines are minor frac-
tures.. A, B, C, D, E. and F -are. selected target .areas for mineral exploration;. <j\ showing the principal stress direction,
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bölgenin, maden yatakları bakımından yüksek potansiyelli
olduğunu göstermektedir ve bu nedenle de derinliğine
araş firılrnası gerekmektedir.

Granitik bir pluton ile ilgili olabileceği düşünülen B1

deki dairesel şekil LANDS AT1 renkli komposit fotoğrafından
çok. ayrıntılı saptanırken,, siyah-beyaz MSS Bant 7'de daha az
belirgindir. Bu şekli çevreleyen çizginin iç ve dışındaki litolo-
jilerin ayrımlılığı bütün LANDS AT bantlarında, görülebil-
mektedir. Diğer taraftan;, radar fotoğrafına a kırıklar oldukça be-
lirgin olduğu halde,, litolojik ayının yapmak olanaksızdır.

LANDSAT fotoğraflarında dairesel şeklin birkaç
kırıkla kesildiği gözlenirken büyük ölçekli (1/25.000) hava
fotoğraf çalşması birçok, volkanik tıkacın varlığını ortaya
çıkardı.. ;;

Volkanik tıkaçların açık renkleri asitik kökenli ol-
duklarını göstermektedir Ye bunlar kırıklarla doğrudan ilgili-
dirler. Bu nedenle B"! bölgesi de maden yatakları yönünden
yüksek potansiyelli olup detay .araştırması önerilmiştir.

C, D, E, ve F harfleri ile işaretlenen yerlerde de
birçok birbirini kesen asal çizgisel şekiller olduğundan bu,
bölgeler de potansiyel maden arama hedefleri olarak-
scçilmiştir. Bu bölgeler aynı Sutherlan-Brown ve diğerlerinin
(1971) Britanya Koloınbîyası'ndaki birbirini kesen graben
tipli ortogonal yapılara benzemektedir.

SONUÇ

Şurası bilinen bir gerçektirki; mineralizasyon ile
çizgisel, dairesel ve eğri sel yerşekllleri arasında yakın bir
ilişki vardır. Bu şekiller konumlarmdaki özel ilişkiye göre
maden yalakları yönünden önemli ipucu vermektedirler.

Bu çalışmada bazı ycrşekîllcri birliktelik modellerinin
dünyanın çeşitli yörelerinde uygulanarak olumlu sonuçlar
alınmış tiplerinin Nijerya'nın Doğu bölgesinde de uygulana-
rak allı maden potansiyeli bölgesi bulunmuştur. Bulunan po-
tansiyel bölgelerden ikisi mevcut modellere uygun düşmesi
nedeniyle, diğer dört tanesi de bu modellere benzer prensi-
plerden esinlenerek seçilmiştir.

Esas neticenin alınması için Jeolojik, arazi çalışmaları
yapılıp jeofizik ve jeoi.si.mik çalışmalar1 ile desteklenmesi ge-
rekmektedir.
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