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Mecitözü-Konaklı (Çorum) çevresinin
hidrojeolojisi ve yeraltısuyu kalitesi

Bu çalışmada Çorum'a bağlı Mecitözü ilçesi île
Konaklı köyü arasında kalan yaklaşık 130 km2'lik
bir kesimin jeoloji ve hidrojeolojisi yapılmıştır. Ça-
lışma alanında temeli Karbonifer-Triyas yaşlı De-
vecidağ karışığı oluşturmaktadır, Geçirimsiz olan
bu birimin üzerinde uyumsuz olarak Üst Jura-Alt
Kretase yaşlı Avkad ve Elmapınar üyelerinden olu-
şan Ferhatkaya formasyonu yer almaktadır. Bunun
da üzerine Eosen yaşlı Çekerek formasyonu gel-
mektedir. En üstte ise kumîaşı ve çakûtaşından olu-
şan Kmaterner yaşlı almyonyerakr. İnceleme alanı-
nın yeraltı suyu potansiyeli açısından Ferhatkaya
formasyonu'nun kireçtaşlan ve alüvyon önem ta-
şır. Ferhatkaya formasyonu9nun yüzey ile irtibatlı
olduğu kesimlerde serbest aMfer, üzerinde marnlı
seviyeleri fazla olan Çekerek formasyonu ile örtülü
olduğu alanlarda ise basınçlı akifer oluşturmakta-
dır. Alüvyon birimleride serbest akifer özelliğinde-
dır. Kireçtaşlarının toplam gözeneklilikleri % /-%
49 hidrolik iletkenlikleri 10~5-10^ m/s, alüvyonda
ise gözeneklilik % 24-% 36, hidrolik iletkenlik 10-
3-10'2 m/s arasında değişmektedir. İnceleme ala-
nındaki yeraltı sulan genellikle benzer kimyasal
bileşim ve özelliklere sahiptir. Sularda Ca ve
HCO3 diğer iyonlardan daha fazladır. Hemen he-
men bütün sular CaCO/lı sulardır. Suların elekt-
riksel iletkenlikleri (EC) 377-972 pmho/cmf sert-
likleri 21,5-41FSP arasında değişir. Kimyasal tah-
lilleri yapılan sular Su Kirliliği Yönetmeliğine gö-
re Yüksek Kaliteli Yeralttsulan fdır. Avkad üyesi ü-
reçtaşlannda yaygın bir karstlaşma mevcuttur. Ge-
lişen bu karstlaşma sonucu uvala, dolin, lapya vb.
karst şekillerinin oluştuğu gözlenmiştir.

Giriş
İnceleme alanı; 1/25000 ölçekli Çorum G34-Cİ, c4, d2, d3

paftalarında Çbrom linin 25 km ko.zeydogesim.da, Çorum-
Samsun ve Çorum-Amasya karayolları arasında yer almakta-
dır (Sekili).

Bu çalışmada yaklaşık 130 km2 İlk inceleme alanında bu-
lunan, litoloji birimleri, stratigrafîk olarak ayırüanmış, 1/25000
ölçekli jeoloji haritası yapılmış ve türlü aklferler belirlenmiştir
(Şekil .2}.. Farklı birimlerden alman numunelerin laboratuvarda
toplam gözeneklilik ve .hidrolik ietkeolMeıi tayin edilmiştir..
Arazide-, sondaj kuyularında yapılan pompa testleri ile akifer
özeliği taşıyan birimlerin, hidrojeoloji karakteristikleri, belir-
lenmiştir. İnceleme alanında gözlenen türlü karst şekillerinin
oluşumunu etkileyen faktörler :ile farklı .akîferlerde depolanan
yeraltı suyunun, akım yönü ve soların kimyasal özellikleri
açıklanmıştır.

Mecitözü (Çorum) meteoroloji, istasyonunum 1992 yılı ve-
rilerine göre yılık yağış miktarının 440,10 mm ve ortalama sı-
caklığın %36 *C olduğu, inceleme alanında,, Tnomtfowaite yön-
temi ile buhariaşma-terkme değerleri hesaplanmış ve deneştir-
meli nem bilançosu yapılmıştır.

Sondaj kuyusu, adi kuyu. ve- kaynaklardan -alman su. numu-
nelerinin kimyasal, tahlilleri ile suların türlü diyagramları çizil-
miş ve 'bunlar kullanım amacına ,gö:re yorumlanmıştır.

İnceleme alanı, civarında önceki yıllarda jeoloji ve- hidroje-
oloji amaçlı çalışmalar' yapılmıştır. Jeoloji .amaçlı ilk çalışma
Lalın (1940) tarafından yapılmıştır. Daha sonra. bunu. Yücel
(1943),,, Demirci ve Oiğ, (1970), Alp (1972), Ozkazanç (1972),
özcan ve Diğ, (1960)*nin.jeoloji, Öncel (1992)9in jeofizik ve
özbey ve Baltan (1966), Tanrıverdi (1971) ve Koçbay
(1994)'m hidrojeoloji, .amaçlı çalışmadan izlemiştir.

Jeoloji
Çorum ili. Mecitözü ilçesi sınırlan, içerisinde yer alan çalış-

ma alanında Karbanifer-Kuvatemer yaş aralığındaki birimler
yizeylemektedir (Şekil. 3). Bunlardan ̂ en altta kireçtaşı bloklu,
volkanik matriksli kumtaşı ve metamorfik şistlerden, oluşan
Devecidağ Karışığı yer alır. Karışığın, içerdiği kireçtaşlan Kar»
bonifer-Triyas yaş .aralığını, verdikleri için karışığa bu yaş •ve-
rilmiştir (özcan vdt 1980). Devecidağ Kaoşığı'nıo üzerine
açısal uyumsuzlukla Ferhatkaya Formasyonu gelmektedir
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(Alp, 1972)., Farklı, özellikteki, kkeçtaşlanndan ol.Uig.au Ferhat-
kaya Formasyonu Koçbay (1994) tarafından Avkad iyesi ve.
Elmapmaır iyesi olm.ak. üzere iki iyeye ayrılmıştır. Avkad iye-
si .genel olarak tek düze- bir .kireçtaşından oluşmaktadır. Taze
yiz i gri, beji, pembemsi renkli, şiddetE tektonlzmaya uğradık-
ları için kıvrımlı» kırıldı ve çaiaklı.dır,. Tabaka kalınlıkları çok
değişkendir, Birimin yaşı Ost Jura-Alt Kretase'dir (özcan vd»
1980). Elmapınar iyesi, ise- taban kısnunda aralarında yer yer
silis banttan görülen areniük kumtaşı ile mikridk kireçtaşı
özelliğindedir. Kireçtaşlan koyu. gri,, bazen pembe ve kiri ye-
şil, :mikrifik seviyeler- ince-orta 'tabakalı,, arenitik seviyeler ka-
ta, tabakasız ve mikritik. kesim içerisinde mercek veya ara ta-
baka görünümündedir. Birimin yaşı Ost Jura-Alt Kretase*dir
(Ozean vd, 1980).

Çalışma alanmdaki düzlüklerde» .Ferhatkaya .Formasyonu
kiıeçtaşlarıniîi özerinde uyumsuz olarak kumlası, kil,, marn ve
konglomeradan oluşan Çekerek. Formasyonu yer alır., Tabanda
çakütaşı ve gevşek çimentolu,, çörilü kireçtaşlan. ile başlayan
birimin üzerine mavi, yeşil renkli mam-kumtaşı ardalanmalı
birimler gelmektedir. Kumtaşlan yer' yer nıakro fosilidir. Ara-
larında bazı kesimlerde çok. ince tabakalı tüf ve gri kireçtaşı
bantları vardır. Genellikle denizel ve sığ ortamda oluşan bu ka-

ya türleri, düşey olarak, ağdalanmalar gösterir. Birimin yaşı Eo-
sen (LUtesiyen)'dîr (özcan vd. 1980).

Alandaki volkanik kay açlar Koçbay (1994) tarafından Çe-
kerek Formasyonu*nım Eskice Üyesi olarak ayrfanmista. Bu
birim andezit,, bazalt ve tüflerden. meydana gelmiş olup, Çeke-
rek Formasyonu ile aynı yaştadır.

İnceleme: alanımın en. genç bîrimi olan. alüvyon ise: Sağmal«
cıözü deresi, boyunca dar bir alanda çökelmiştir.

özelikle kireçtaşlaımda görülen 'Saıriklı,, çatlaklı ve kıv-
rımlı yapı .Alp'in Orojeoezke bağlı, olarak, gelişmiştir.. Avkad
Üyesi kireçtaşlannda ölçülen 272 adet çatlak konumundan ya-
rarlanılarak çizilen, kantar ve gjül diyagramlarından hakim
doğrultulara, K29° D, K73° ve K430B olduğu belirlenmiştir
(Koçbay, 1994).

Hidrojeoloji
inceleme alanınm 1/25000 ölçekli jeoloji ve eş basınç yü-

zeyi haritası yapılmıştır (Şekil 2). Bu çalışmalar sırasında ka-
yaçlarm hidrojeoloji özellikleri, akiferin beslenme ve boşalım
koşullan île su noktalan, belirlenmiş ve sulardan bazılarının
kimyasal tahlilleri, yapılarak değerlendirilmiştir.
Kayaçlann hidrojeoloji özelikleri

Kayaçlann hidrojeoloji özellikleri belirlenirken akifer

oluşturabilecek alüvyon, ve kireçtaşlan üzerinde, ayrıntılı ola-

rak durulmuş,, geçirimsiz özellikteki, şistler, geçirimsiz-yan ge-

çirimii özellikteki fliş oluşukları ve volkaniüer üzerinde durul-

mamıştır.

Kireçtaşlan yttzeylendikleri teşkillerde serbest akifer,,,

Üzerlerinin fliş oluşuklan ile kaplı, oldukları alanlarda ise asılı

artezyen özelliğinde basınçlı akifer oluşturdukları belirlenmiş

ve bu birimlerden derlenen örneklerin türlü özelikleri araştı-

rılmıştır. Bu amaçla gözeneklilik» hidrolik iletkenlik ve elek

analizi deneyleri yapılarak,, bunların diyagramları çizilip yoru-

ma gidilmiştir. Ayrıca, yapılan pompa deneyleri ile kireçtaşı

akiferinm karakteristikleri ortaya konmuştur.

Serbest, .akifer oluşturan alüvyondan alınan numunelerin

elek analizi deneylerine göre; etkili tane çapının Ö.Ö8 mm-0.28

mm, ortalama tane çapının 0.17 mm-1.02 mm, boylanma sabi-

tinin. 157-329, düzen katsayısının ise 3.75-10.50 arasında de-

ğiştiği belklenmiştir. Bu sonuçlara göre; alüvyonun boylan-

ması zayıf, dizen katsayısı > 2, olduğundan taneler farklı çap-

larda ve gözeneklilik düşüktür (Castany, 1969). Sıkılamamış

malzemeden alman (1.0-5D mler arası derinlikten) numunele-

rin sıkılama yöntemi ile toplam gözeneMilMerînm %24-%36

arasmda değiştiği, sıkılamış kayaçlann (kireçtaşı) ise özgül

ağırlık yöntemi, ile gözenekUlMerinin %l-%4 arasmda değiş-

tiği belirlenmiştir.

Sabit, seviyeli permametre ile alüvyona ait malzemede ya-

pılan deneyler sonucu, hidrolik iletkenlik katsayısının 10"3-

10"2 m/s, ldreçtaşlarmda çeşitli derinlMerde yapılan, basınçlı

su. deneyleri sonucunda hidrolik ilefcnlMerinin ise 10

Şekil 2. İnceleme akmuun jeoloji ve hidrojeoloji haritası.

KASIM 1997
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Şekil 3» İnceleme alanmtn geneİİepirikniş sfratâgrafik kolon kesifi.

m/s arasında değiştiği tespit edilmiştir (Demirci vd, 1970). Bu.

değerlere göre kireçtaşları yan geçirindi özelliktedir (Castany,

1982). Kireçtaşı akiferinde yapılan pompa testlerinin sonuçla-

rı Jacob yöntemi, ile değerlendirilmiş ve yapılan hesaplar sonu-

cunda hidrolik iletkenliğin 9.12 x 10-5 m/s-1.63 x Ifr4 m/s,

transmisivitenin ise 8.65 x 1Ö"3 nı2/s~l.Q7 x 1Ö~2 m2/s .arasında

'değiştiği belirlenmiştir..

Su noktaları
Akarsular

.İnceleme alanının tek akarsuyu, olan Sağmalcıözii deresi,,

inceleme alanı dışında bulunan Sağmaca Kaynağı'ndan bes-

lenmektedir. Bu kaynağın suyunun Çorum iline su temini için

kuUanüması nedeni ile devreye verilen, su miktarı geçmiş se-

nelere oranla oldukça azalmıştır. Bu nedenle beslenimi. iyice

azalan, başka, beslenme kaynağı olmayan- ve- soyu çevre halkı

tarafından sulamada kollanılan dere yaz aylarmda genellikle

kurudur.

Kaynaklar

Çalışma döneminde (1992) debisi 1-3 Fs arasında değişen

birkaç kaynak ile çok sayıda,,, debisi 0,1-1 l/s arasında değişen

ve kimisi kurumuş olan kaynaklar tespit edilmiştir, Bunlardan,

ölçüm, yapılabilenlerde debileri ölçülmüş ve bazılarından kim-

yasal tahlil içim. numuneler alınmıştır., Kaynakların birçoğunun

kireçtaşlaonda. ve kireçtaşı-fliş .kontağından çıktığı görülmüştür...

Adi kuyular

İnceleme alanında kullanma ve sulama amacıyla açılmış

çok sayıda, adi, kuyu bulunmaktadır. Bu kuyuların derinlikleri

2-1.5 m .arasında olup çoğu alüvyon ve fîiış birimlerinde bazıla-

rı ise- kireçtaşlaonda açılmışlardır..

İnceleme döneminde bu kuyulardan bir kısmının kuru ol-

duğu,. b:ir kısmının ise suyunun oldukça, .azaldığı gözlenmiştir.

Buna. son yıllarda yağışın çok az olması ve akiferlerden çok su

çekilmesinin neden okluğu düşünülmektedir.

Sondaj Kuyuları

İnceleme .sahasında. Devlet Su İşleri.,, iller Bankası ve yöre
halkı tarafından açılmış sondaj kuyuları mevcuttur.

Devlet Su. İşleri tarafından. 1969-72 yıllan, .arasında 9 adet

arastama kuyusu açılmıştır. Bu kuyuların 7' 'tanesinden halen

içme: ve sulama suyu temini için. yararlanılmaktadır... Tanrıver-

miş ve Çitli köyleri sınırları .içerisinde olan bu ku.yul.ann- derin-

likleri 120-183 m. arasındadır ve basınçlı kireçtaşı akiferinden

su temini sağlanmaktadır (Şekil 4).. Kuyuların verimim 20-60

l/s, arasmda değişmektedir.

iller Bankası tarafından 1991-92 yıllarında Çorum iline su

temini için. Konaklı köyü şuurları içerisinde bulunan Değir-

men tepenin kuzey eteklerindeki kireçtaşlarmda 6 .adet sondaj

kuyusu açılmıştır. Kuyuların, derinlikleri 140-166 m .arasında

değişmekte: olup verimli 4Öj~6Ö l/s .arasındadır..

Bölge .halkı tarafından açılmış olan' derinlikleri 10-40 m,

verimleri, ise 5-15 l/s arasmda değişen sondaj kuyuları da mev-

cuttur. Derinliği az olan bu kuyularda, bazılarının yaz. ayların-

da kuruduğu .görülmüştür.

Yeraltı suyunun, beslenmesi

Yeraltına süzülen, su miktarı; yıllık yağış (P), beslenme

yüzdesi (k) ve mostra .al.an.ma (A) bağlı olarak, değişmekte ve

bu, değerlerin çarpımı ile hesaplanabilmektedir.

K A S Î M İ 097
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İnceleme alanıma yılık toplam yağışı 1992. yılı için.
•440.10 mm'dir. Beslenme yüzdesi değerleri ise literatür1 çalış-
ması ve arazi gözlemleri sonucu belirlenmiştir.

Şistlerin mostra, alam yaklaşık 1.5 km2 kadardır ve beslen-
mesi sadece -yağıştan olmaktadır1,. Yağıştan ortalama sttzulme-
yi %2 kabul edersek Q^ = 13.20' m3/yü bulunur.

Kireçtaşlan inceleme alanında en geniş yayılıma sahip

olan ve 'hidrojeoloji açısından en önemli birimlerdir.. İnceleme

alanının, yaklaşık. 45' Km2'lik bir kesimini kaplayan bu birim-

ler yarık,, çatlak ve erime boşlukları nedeniyle yüksek ikincil

gözeneklilik ve bundan dolayı, da yüksek geçirimliliğe sahip-

tirler. Beslenme sadece yağıştan olmaktadır.. Yağıştan ortala-

ma süzilmeyi % 30 kabul edildiğinde Q^ = 5.94x10*

m?/yıl'du\
Çok az geçiriml-geçtrimsiz özellikteki 63 km2'lik mostra

alanı olan İliş oluşuklarında yağıştan ortalama süzülme. % 3
kabul edildiğinde Q t e = 0.84x10* m%ıl bulunur.

İnceleme alanında yaklaşık 10 km2'lik alan kaplayan vol-
kanitlerîn yağıştan ortalama süzülme miktarı % 4 kabul edil-
miş ve Q^ = 0.18x10 m/yıl bulunmuştur;

Mostra alanı yaklaşık 12..5 km olan. ve yağıştan ortalama
süzülme miktarını % 5 olarak kabul, edebileceğimiz, alüvyonda

, s 0.28x10* mVyıFdur,,
Bu. değerlere göre mceleme alanında yağıştan toplam, sü-

zülme miktarı 7.24x10 m/yâ, kaynaklar, sondaj, kuyuları ve
adi. kuyulardan boşalan su miktarı, ise. Q^ = 9.46x10 m/yıl
olarak hesaplanmıştır.

Yukarıdaki değerler dikkate alındığında yağıştan süzülen.

su miktarının boşalan suyu 'karşılamadığı görülmektedir. Bu

nedenle inceleme alanı dışında kuzey ve kuzeydoğuya doğru

yayılımın devam ettiği, bilinen, Mreçtaşlannm bu alanlardan, da

beslendiği anlaşılmaktadır.

Karstlaşma
Karşılaşabilir özelikteki kayaçların, CO2İİ suların kim-

yasal eritme ve fiziksel aşındumasıyla yeryüzü ve yeraltında,

ayırtman erime şekilleri, kazanmaları 'karşılaşma olarak ifade

edilmektedir.. Kayacın, ve- suyun 'kimyasal bileşimi, süreksiz-

likler ve ikim. şartları kaısüaşmadaki başlıca faktörlerdir.

inceleme alanında bulunan birimlerden Âvkad üyesi, kıreç»

taşlannın f aylı, kırıldı, çatlaklı, olması ve CaCO3 oranının or-

talama % 88 olması sonucu; uvala, dolin, lapya gibi karst se-

kileri yaygm olarak gelişmiştir. Karstlk sekilerin oluşumu.»

birimin akifer özelliğine sahip olmasında da başlıca etkendir.,
Yapılan jeofizik rezistivite çalışmaları sonucuna .göre karst

taban düzeyi yüzeyden, ortalama 150 m. derinliktedir. Kireçtaş-
lannda bu derinlğe. kadar' 500-550 ofamjn rezistivite değere
bu derinlikten sonra ise 850-1000 ohmm .gibi. yüksek. ıezisti-
vite değerleri elde edilmiştir (öncel, 1992).

Yeraltasuyu kimyası ve kalitesi
İnceleme alannidaki bazı sondaj kuyularından,, adi kuyu-

lardan ve kaynaklardan alman sulatın kimyasal, tahlilleri yapıl-

mış ve banlar1 çeşitli, diyagramlarla değerleediriip, yorunüanmıştır.

Yarı logaritmik SchoeHer diyagramında, sulardaki, iyonla-
rın sıralanmasının genel olarak rCa>rMg>rNa>rR ve
rHCO3+rCO3>rCl>rSO!3 şeklinde olduğu belirlenmiştir (Scho-
eHer, 1962),.

Bu daram suların bir kireçtaşı akiferi ile köken bakımın-
dan ilişkili olduğunu göstermektedir.. Bazı sularda ise rMg'un.,
rCa'dan fazla olduğu tespit edilmiştir. Bunun, da kireçtaşmda
bulunan çatlak, ve- kırıkları dolduran dolomitten geldiği söyle-
nebilir (Şekil 5).,

Piper diyagramına, göre sular; Ca+Mg>Na+K özelliği ile
karbonatlı ve sülfattı sular grubunda, sadece'KK.15 nolu su ise
karışık sular grubunda yer almaktadır (Şekil 6).

İnceleme alanındaki sularm sulama suyu olarak sınıflama-

ları Wilcox ve ABD Tuzluluk Laboratuvan diyagramları ile

yapılmıştır.

Wilcox diyagramına göre,; SKİ, K29, K40, K48, K51,

K71, KK8 ve KK15 nolu sular çok iyi-iyi, SK4 ve SK8 nota

sular ise iyi-kullanılabik sular sınıfına girmektedir1 (Şekil 7)..

ABD Tuzluluk Laboratuvan diyagramında da SKİ, K29»
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Şekil 6. İnceleme alanındaki sularım Piper Diyagramı.

K4Ö, K48, K51, K71, KK8 ve KK15 uole sular Qj-S,, SK4 ve

SK8 .oolu suların ise C3-S1 sınıfında oldukları belirlenmiştir

(ŞeîdlS).

İçilebilmc diyagramında suların, tamamı devamlı Içilebilen

solar grubunda yer almaktadır. Bunlardan K4Ö ve K48 nolu

sular 1. Kalite (iyi), SKİ, SK4, SK8, K29, K51, K71, KK8 ve

KK15 nolu suların ise 2. kalite (oldukça iyi) aralısında yer al-

dıkları görülmüştür (Şekil 9),

inceleme alanındaki yeraltı suknnm elektriksel iletkenlik-

leri (EC) 377-972 /ımfao/cm, sertlikleri 21.5-41.,0 FS° arasında

değişir. £48 (Taflu su", K29, £40, £ 5 1 , £ 7 1 , £ £ 8 "sert su",

SKİ .(16768.X S£4, S£8 ve £ £ 1 5 nolu sular "Çok sert su" sı-

mfinda yer alır (Erguvaolı ve Yüzer, 1973).

incelemesi yapılan yeraltısulannın içme suyu -aç.ısından

-delerlendirilmesi,. TSE (1986) içme Soyu. Stendariarı ve Çev-

re Müsteşarlığının (1988) Su Kirliliği Yönetmetiğîode ki ye-

ralüsuyu kalite Mterlerine göre yapümışttr.

Çevre Müsteşarlığının (1988) Su KMiliği YonetmeliEm.de

yeraltısulan kalite kriterlerine göre iç sınıfa ayrılmıştır. Biralar;

Sınıf YAS I: Yüksek kaliteli yeraltısulan.

Sınıf YAS II: Orta kaliteli yeraltısulan

Sınıf YAS ffl: Düşök kaliteli yeratosulandır.

Tahlilleri yapılan soların sadece ikisinde çok düşük deri-

Şekü 7. İnceleme alanındaki suların Wïkox Diyagramı..

simde: NH3, NQ2-, NO3 gibi. azot bileşiklerine rasdamnakla bk-
likte bûltta sular1 TSE (1986) İçme Soyu. Standardına, uygundur
ve Çevre Müsteşarlığı Su Kirliliği Yönetmeliğine göre "Yük-
sek Kaliteli Yeraltısulan" sınıfında yeralmaktadır... Buna göre
bu sular içmesuytı ve .gıda sanayiinde kull.anilab.ileo, sulardır1,.

Sonuçlar
.İnceleme al.an.ia.da. yeraltı suyu depolama ve sağlama, açı-

sından önem. taşıyan birimler' alüvyon ve Ferhatkaya .Formas-

yonu ktreçtaşlandır. Diğer birimlerin yeraltı suyu potansiyeli-

ne önemli katkıları yoktur.

Yapılan jeofizik çalışmalar ve alanda açılmış olan kuyular-

da yapılan pompa testleri ve çeşitli ölçtimler sonucunda Avkad

üyesi, kireçtaşlarının karstik özellikte olduğu ve yeraltı, suyu

içerdiği belirlenmiştir. Bu kireçtaşlarmın hidrolik iletkenliği

10~3-l(H m/s arasındadır ve yeraltı suyu genel, .akım yönü gü-

neydoğudadır.

AMfeıin .inceleme alanı içerisinde- yağıştan beslenme .mik-

tarı, boşalan suyu karşılamamaktadır. Bu. nedenle inceleme
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alanı dışmda kozey-kıı,zeydO'ğeya do,ğm yaydımı devam eden
kireçtaşlannıiî bu alanlardan da beslendiği anlaşılmaktadır.

İnceleme alanındaki sularda Ca ve HCÖ3 iyonları diğer
iyonlardan daha fazladır. Bu akiferin kireçtaşından oluşmasın-
dan ieıi gelmektedir., Bazı sularda. Mg, Camdan fazladır,.

Yeraltı sul̂ armm elektriksel fledoenlikleıi (EQ 377-972
/ımho/cm, sertükleri 21.J-41 FS° »asmda değişmektedir. Bu-
na göre K48 "Tatlı. su",,.K29, :K40̂ , K51, K7I, KK.8 "sert se",
SKİ (16768), SK4, SK8 ve KK15 BOIU, sular aÇok sert su" sı-
nıfında yer akr.

tnoelenen sulardan KK$ ve KK15 HOIU adi kuyularda, çok
diştk derişimde- NH3» NO2 i i NO:

!3 .gibi azot bileşiklerine rast-
lanmakla bMikte bit in sel» TSE'nin (19S6) tçmesuyu Stan-
dartlarına uygundur.

Su Kirliliği Kontrole Yönetmeliği'ndeki Yeraltısuyu Kali-

te: Kriterlerine göre incelenen yeraltı suları "Yüksek Kaliteli

Yeralüsulan" smıfuıdadu:.

Son yıllardaki yağışm .azlığı, akiferio oesfcnimin.in sa. olu-

şu ve aşunı pompaj, nedeni ile koyelardaki dinamik seviyelerde

bir dişiiş izlenmektedir. Bölgenin içme ve kullanma soyo iM-

yacmı karşılayabilmek için akiferin daha fazla beslenmesi ve

ihtiyaç: fazlası pompajları engellemek gerekmektedir.
CaCÖ3 oranının % 88 olduğu Avkad üyesi kireçtaşlan ile

CaCO) oranının % 77 olduğu Elmapınar üyesi kireçtaşlannda
yaygın bir karstlaşmanm geliştiği ve. uvala, dolin, lapya ve dü-
zensiz, kart şekillernım oluştuğu tesbit edilmiştir..
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