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BOĞSAK KARST KAYNAĞI (MERSİN-TAŞUCU) ÖRNEĞİNDE BÎR
KARST KAYNAĞI VE AKÎFERİNÎN JEOHİDROLOJİK ANALİZİ
Geohydrological analysis of a karst spring and its aquifer on. the example of Boğsak
karst spring (Mersin-Taşucu)

Turgut ÖZTAŞ ÎTÜ Maden Fak. JeoLMüh. Böl., İSTANBUL

ÖZ: Mersin iline bağlı Taşucu bucağının 10 km. batısındaki Boğsak köyü .giri.sin.de yer alan Boğsak kaynağı,, bazı yıllardaki
yaklaşık 10 m.3/sn'lik boşalımı ve İl ay boyunca süregiden aşın tuzlu niteliği ile bilimsel açıdan, son. derece ilginç bir karst
kaynağıdır.

Boğsak karst kaynağı; bir tek yeraltı drenaj alanından değil,, değişik kotlarda yer alan ve statik yeraltı su düzeyleri
aşıldığında sularını sadece bir noktadan, olmak üzere komşu, drenaj alanlarından sadece birine boşaltan, bir çok kapalı yeraltı
drenaj alanından (çanak) oluşan ve yerel, geçirimsiz seviyeler içeren bir' karst akiferinin suyunu drene etmektedir.

Kaynak debisinin, azalma dönemindeki regresyon analizi, klâsik, yöntem, çerçevesinde fakat daha farklı bir yol izlenerek
yapılmış ve önerilen yolun, daha güvenli olduğu sayısal olarak kanıtlanmıştır, Kaynağın debi-zaman ilişkisini yansıtan
eşitlikten hareketle,, birinci aşamada karst akiferin hidrolik katsayılarını ifade eden iletimlilik, depolama ve geçirimlilik
katsayıları güvenli yönde kalarak sınır değerleriyle hesaplanmış,, ikinci aşamada, ise bölgesel meteorolojik su bilançosuna
dayanılarak Boğsak. karst kaynağı akiferinin olası yayılıra alanının alt ve üst sınır değerleri belirlenmiştir. Tüm hidrolik
parametrelerin ve akifer boyutlarının gözönüne alınmasıyla. Boğsak karst kaynağı akiferinin su potansiyeli ile statik ve
dinamik rezervi, bulunmuştur.

1/10.000 ölçekli, ayrıntılı genel jeoloji ve karst jeolojisi çalışmalarının meteorolojik, ve hidrolojik analizler ile
laboratuvar deneylerinden sağlanan verilerle sentezini baz alan. bu. .çalışma sonunda Boğsak karst kaynağı ve akiferinin
temel hidrolik karakteri ortaya çıkarılmıştır.

ABSTRACT: The Boğsak. karst spring is at 'the entrance Boğsak village, al 10 km, distance on. W of Taşucu subprovince.
It has 10 m.3/s discharge in .some years and a strong saliniz.ati.on is effective on. 11 months, in per year.

An aquifer model possessing many closed underground drainage areas (bowls) taking place at different elevations»
which, is proposed drains their water to only one neighbouring underground, drainage area .from only one point, when the
grounwater level of the static reservoir exceeded. This new aquifer model, which, explains both the discharge of the Boğsak
karst spring and the process of the saltation,, will open new sights in to karstic hydrogeology and the general
hydrogeologic s todies.

It is concluded that, trying; to prevent the encroachment, of seawater to the spring will be unsuccesfull and uneconomic
in general. Therefore., leaving the spring in its own. flow condition is useful only in January and February» when it has
maximum discharges and discharging the fresh, water by a possible production well located at 1 km distance on SW of the
spring with. 250-300 m. depth, is probably the most economical and realistic solution.

The- defiencies of the classical way in. the analysis of discharge of a karst spring depending on the time in decreasing period
of spring discharge are explained numerically such .as .shown in. the example of the Boğsak karst spring. One of the most
important defiencies in violating assumptions regarding 'the relations described in. teh discharge equations, The proposed
approach and the classical approach are applied to the discharge in decreasing period. Comparison of the results shows the
validity of the approach proposed in this study, Based on all data determined above, the total, static and dynamic rezcrves of the
ground water in. aquifer- have- been calculated, from the hydraulic parameters and. the dimensional properties of the aquifer.

GİRİŞ

Mersin ili Taşucu bucağının 10 km. batısındaki

Boğsak köyü girişinde ve kıyıya 120 m..., dik mesafede yer

alan Boğsak karst kaynağı, bazı. yıllardaki yaklaşık 10

m3/snlik boşalımı, ve 11 ay boyunca süregiden aşın tuzlu

niteliği ile bilimsel ve ekonomik açıdan, büyük önem taşır

•(Foto 1, 2, 3). Tuzluluk nedeninin ve kaynaktan, sürekli

yararlanabilme imkânının araştırıldığı bir çalışma,,, bu

yazının konusunu oluşturan kaynağm ve akiferinin

jeohidrolojik özeliklerinin sayısal olarak belirlenmesi

birinci derecede öoem taşıyacaktır1 (Öztaş, 1989).

BOĞSAK KÂRST KAYNAĞI VE AKİFERİNİN

HİDROJEOLOJİK YAPISI

250 m. uzunluğunda küçük bir1 dere ile Boğsak körfezine

boşalan Boğsak kaynağı, Üst Permiycn'in üst, istifini

oluşturan dolomit-rekristalize kireçtaşı ağdalanmasının alt

seviyelerinden çıkar (Çizelge 1). HIdrojeol.oj.ik açıdan yerel

geçirimli-düşük erimeli kaya ortam (Gç̂ j) oluşturan bu isti-

fin altında yine Üst Permiyen yaşlı olan ve alt istifi

oluşturan kumlu kireçtaşı-fosilli kireçtaşı ardalanması. yer

.alır. 90 m... dolayında, kalınlığı olan ve KD'ya eğimli bir1 nor-

mal fay ile kesilmiş bulunan, bu istif, bir yerel geçirimsiz-
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Foto 1.. Boğsak karst kaynağı ve yakın, dolayı (Sol üstle. Silifke deltası)
Photo 1. Boğsak karst. spring and new surrounding (Silifke delta at left top.)

orta erimeli kaya. ortam (Gço) oluşturur... Ortamın daha alt
seviyelerine inildikçe, öoce yine yerel geçirimsiz-orta
erimeli kaya ortam (Gço) niteliği taşıyan, yaklaşık 70 m.
kalınlığındaki Üst Devoniyen yaşlı kumlu fosilli kireçtaşı-
kumtaşı ardalanmasına, sonra, da tamamen geçirimsiz erim-
esiz kaya ortam. (Gz) niteliği gösteren Alt Silüriyen yaşlı
killi şistlere- geçilir. Bu nedenle, özelde Kaynak yerinde,,

' genelde de tüm inceleme alanında, sözkonusu kireciaşı ve
dolomitler içinde dolaşan, karst yeralüsuyu Alt Silüriye'de
tutulmakta ve hatta, yer yer Üst Devoniyenin kumlası ta-
bakalarının zon oluşturduğu üst ve orta seviyelerinden
aşağılara inememektedir. Diğer bir ifadeyle, bu geçirimsiz
seviyeler (Gz), Boğsak karst kaynağı, akifer (1er) inin 'taban

(lar)mı oluşturmaktadır (Öztaş, 1989).

Yapısal ve litolojik özellikleri gözönüne alındığında
bir karst akiferi oluşturmaya elvirişli olan yaklaşık 160 m.
kalınlıktaki bu ortamda. Üst Devoniyendin, yerel
geçirimsiz seviyeler ile kısmen veya tamamen dolgulu,
olan süreksizlikler içermesi nedeniyle, Boğsak karst kay-
nağı akiferinin en alt 70 m."sini. oluşturan kesim, içinde ve-
rimli bir yerallısuyu depolanması beklenilmemelidir. Bu
alt akifer bölgesini, genelde karst yeraltısuyu dolaşımının
hemen, hemen hiç olmadığı bir pasif yeralüsuyu deposu, ol-
arak düşünmek daha gerçekçi olacakta*.

.Akifer ortamı oluşturan kireçtaşlarını dolomit ve
geçirimsiz seviye dokanaklannda, süreksizlikler boyunca

Foto 2, Boğsak kurst kaynağına ınansaptan bakış.,
Photo 2,. View of Boğsak karst spring at flow bed.

F o to 3. Boğsak kırsi kaynağından memba yönünde bakı ş.
Fiıo to 3. View of Boğsak karst spring at flow direction.,
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Çi/t'ljje .1. locclcıııc ÜIJUIIHH gciiclicsiırıIiBiş karsl hidrojeolojisi kesiü.

Table !.. Generalized hydrogcological section of karslic media at studied area.
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çizgisel karşılaşma boşlukları ve mağaralar görülür.,
Öncelikle KB-GD doğrullulu genç oblik faylar ile oblik. ve
enine çatlaklar boyunca başlayan karşılaşmanın daha
derinlerdeki gelişimi, bölgesel karşılaşma özelliğinin bir
sonucu olarak, KD-GB uzanımh yaşlı oblik ve boyuna
faylar' ile boyuna çatlaklar ve tabaka doğrultulan boyunca
süregider. Karstlaşmanm gelişim gösterdiği bu.
doğrultular, doğaldır ki aynı zamanda karst yeraltısuyu
dolaşımının da esas doğrultulandır.

Boğsak karsl kaynağı akiferinin boyut.ve yayılımını
belirlemek amacıyla, akifer tabanını oluşturan geçirimsiz-
erimesiz kaya ortamın, hidrojeolojik kesitlerden hareketle
geçirimsiz taban topografyası, haritası, hazırlanmıştır. Bu
haritada; Boğsak. karst. kaynağı akiferinin tüm inceleme
alanında süreklilik göstermekle birlikte tek ve sürekli bir
yeraltı drenaj alanından oluşmadığı, fakat değişik kotlarda
yer alan. ve belirli bir seviyeye kadar yeraltısuyu ile heıza-
man doygun bulunan,, bu seviye aşıldığında da suyunu
yalnız bir noktadan ve komşu drenaj alanlarından sadece bi-
risine boşaltan birçok kapalı yeraltı drenaj alanından
(çanak) meydana geldiği ortaya çıkarılmıştır (Harita 1).
Görüldüğü gibi, inceleme .alanının KB ve B'sındaki 10 ve
11 Nolu çanaklardan başlayan yeraltısuyu akışı 2 No'lu
çanakta toplanmakta ve buradan, da Boğsak karst kaynağı
boşalım noktasından 1 No'lu çanağa geçmektedir.

Boğsak. karst .kaynağının oluşumuna açıklık getiren bu
.karst akiferi modelini ve yeraltısuyu akış yönlerini
inceleme alanı genelinde, destekleyen bazı önemli veriler
şunlardır:

a) Geçirimsiz taban topografyası haritasına bakıl-
dığında, başlangıçta KB'dan GD;1ya yönlenmiş olan karst
yeraltısuyu akışının, derinlere inildikçe KD'ya doğru yön
değiştirmesi, bölgesel karşılaşma ve karst gelişim modeli
ile son derece büyük bir uyum içindedir.,

b) Kocakoyak obrukları, Saçmalıseki obruklarından
sonra. sulu. hale gelmekte- ve Saçmalıseki obruklarının suyu-
nu kaybetmesinden soma bile uzun süre sulu kalmakladır.

c) Boğsak. vadisindeki obruklardan, önce Ob4 obruğu
sulu hale gelmekte ve bunu Obl, Ob2 obrukları
izlemektedir. Obruklar hemen hemen aynı zamanda susuz
hale gelmektedir. Bu durum, öncelikle 7 Nolu çanaktan su
geliriyle doğrudan ilgilidir.

ç) Şiddetli yağışlar sonrasında Eğribük karst
kaynağında da akış görülmesi, 4 Nolu çanaktaki statik,
yeraltısuyu düzeyinin ani yükselimiyle, bu çanağın aynı
zamanda GD'dan 1 Nolu çanağa, yeraltısuyu geçirmesiyle
ilgilidir...

d) Yağışlar sonrasında Boğsak kaynağı debisinde
görülen ani .artış, yakın çanaklardan çabuk su gelişinin

neticesidir. Debide önce azalma sonra yeniden artma olup.
uzak çanaklardan toplanarak gelen su miktarını gösterir.
Nihayette az debiyle uzun sûre akış ise öncelikle yüksek
kotlu çanaklarda ve giderek düşük kotlu çanaklarda ortaya
çıkan dinamik yeraltısuyu miktar ve hareket hızındaki
azalmanın doğal bir sonucudur,.

BOĞSAK KARST KAYNAĞI BOŞALIMINI^
KARAKTERİ

Boğsak kaynağı debi değerlerinin kaydedildiği .Şubat
1977-Aralık 1981 tarihleri arasında en düşük debi değeri
0,048 m3/sn ile Ekim 198 l'e en yüksek debi değeri ise 9,
871 m3/sn ile Ocak 1978'e aittir. Ortalama, yıllık debi 1»
05 n^/sn'dir. 1977-1981 yıllarını kapsayan ölçüm
dönemi, uzun yıllar ortalamasının altında kalan 16 yıllık
bir kurak dönemin yağışlı yıllarına rastlamaktadır (Şekil
1). Yıllık debi değişimleri biribirine son derece benzer' bir
gidiş göstermektedir (Şekil 2).

Kaynak debisinin aylık değişim grafiğine göre, Aralık
ayında, artmaya başlayan debi Ocak, ayında en yüksek
değerine ulaştıktan sonra. Ağustos ayma. kadar hızla
azalmaktadır. Eylül-Kasım. döneminde da.h.a yavaş azalım
gösteren debi, Ekim-Kasım aylarındaki, en düşük değerde
hemen hemen sabit kalmaktadır (Şekil 31.

AA\ ar IX

Vtllor

Şek il !.. Taşucu ve Silifke devlet meteoroloji
istasyonları verilerine göre ortalama
yağışın ve ortalama yağıştan eklenik
sapmanın yıllık değişimi.,

Figure I... Annual change of average precipitation and
cumulative deviation from, mean
precipitation due to data of Taşucu and
Silifke meteorological stations,.
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Pratik olarak yağış düşmeyen Temmuz-Eylül
dönemini izleyen. Ekim-Kasım ayı yağışlarının, kurak, yaz
ayları sonrasındaki ilk yağışlar olması nedeniyle,, sadece
karst ortamının kısmen suya doygunluğu, sağlanmakta ve
dolayısıyla yeral.li akışı oluşturabilecek miktarda, bir yağış
suyu akifere ulaşamamakladır. Aralık ayındaki yağışlar,
karst ortamdaki mevcut su. doygunluğunun azlığı ve karst
yeraltısuyu düzeyi kotunun düşük oluşu, nedeniyle, kaynak

debisini beklenenin alLnda etkilemektedir. Ayrıca grafik-
lerden görüldüğü gibi, debi ve .akışın zamana gpre incelen-
erek aralarındaki ilişkinin araştırılması, özellikle elde. sey-
rek aralarla yapılmış debi ölçümleri bulunması halinde,
genellikle şimdiye kadar'.alışılagelen debi-yağış inceleme-
sine göre daha yararlı ve daha gerçekçi .sonuç vermektedir.

Ocak-Kasırn dönemi için kaynak debisinin sürekli
azalma içinde olduğu grafiklerden görülmekle birlikte»
ilgili analiz yöntemlerinin uygulama varsayımlarının bu
azalma dönemi için. geçerliliğinin kontrol edilmesi
•.̂ orunludur. Ocak ve Şubat aylarındaki aşırı yağışlar,,
Temmuz ve Ağustos aylarındaki aşırı, buharlaşma, sulama
amacıyla su çekimi ve turizmden kaynaklanan geçici
büyük nüfus artışına bağlı fazladan su. tüketimi gibi neden-
ler, kaynak debisinin "ek besleme ve boşalma olmadan
azalması" temel varsayımına aykırı olduğu için., hesa-
plamalarda bu aylar gözönüne alınmamış ve karst or-
tamının sadece kendi özelliklerine bağlı olarak, doğal
boşalımın matematik ifadesi, belirlenmiştir. Debi değerleri,
olarak, aylık ağırlıklı istatistik ortalama değerler kul-
lanılmıştır,, öngörülen bu yol ve eskiden olduğu gibi var-
sayımlara uygunluk, irdelemesi yapmaksızın mevcut, debi
ölçümlerinin tümünün her ay için doğrudan kullanıldığı
klâsik yol ayrı ayrı izlenerek boğsak karst kaynağı debisi-

nin .azalma dönemindeki istaüstik-matematik bağıntısı
hesaplanmış ve bu bağıntının aşağıdaki TISON eşitliğine
uyduğu saptanmıştır (Çizelge 2)..

2,10
Qı = : ^— (i)

(l+0,0084.t)2

Bu çalışmada öngörülen ve klâsik yol izlenilerek
yapılan hesaplamalar, elde edilen sonuçların korelasyon.
katsayılarından ve standart sapmalarından görüleceği gibi,
öngörülen, hesaplama yolu lehinedir (Çizelge 2).

Elde edilen, eşitlik türü, karst kaynaklarının azalma
dönemindeki boşalım, eğrilerinin, logaritmik doğrusal
olmaktan çok, azalma dönemi başlangıcında önce
doğrusal, fakat sonra zaman, eksenine giderek asimptoük
bir yaklaşım içinde eğrisellik kazandıkları yolundaki genel
görüşü, de sayısal, olarak ayrıca, desteklemektedir.

BOĞSAK KAMST KAYNAĞI AKÎFERİNİN
KARAKTERİ

Boğsak karst kaynağı aki.feri.nin karakterini belirlemek,
üzere gerçekleştirilen çalışmaların birinci aşamasında .karst
akiferin ilctimlilik (T, Transmissibilitc) ve depolama (S)
katsayıları hesaplanmış, ikinci aşamada ise akiferin
boyutsal büyüklükleri ile so potansiyeli ve genel
yeraltısuyu. özellikleri açığa çıkarılmıştır.

Birinci Aşama. Çalışmaları

Theis ve Jacob yöntemlerinin Mijatovic tarafından
geliştirilen ve karst kaynaklarının azalma, dönemindeki
debi~.za.man ilişkisine uyarlanan bağıntılarla, sözkonusu
ilişkiyi yansıtan Tison bağıntısının ve aşağıdaki diğer

1979 Y l | l a r 19B0

Şekil, .2. Boğsak karst kaynağı debisinin ve bölgesel yağısın zamana, göre değişim grafiği
Figure 2. Change in time of discharge of Boğsak karsı spring and regional precipitation.
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eşitliklerin kullanılması sonucu, karsı akifeıin iletimülik
(T) ve depolama (S) katsayıları hesaplanmıştır (Mijatovic,
1975; Karanjac, 1977; Birsoy, 1982).

Qt : Karst kaynağının herhangi bir "t" anındaki
azalma dönemi bağıntısına göre hesaplanan

boşalım değeri, m3/sn.

a : Boşalım katsayısı, gün"1

V| : Karst akiferinde "t" anında »depolanmış

" yerâltısuyu hacmi (dinamik rezerv, aktif

hacim),, m3'.

Ar0 : Karst akiferinde w0" .anında {azalma dönemi

başlangıcında) depolanmış yeraltısuyu

yüksekliği (depolama indisi)» m...

Art : Kart akiferinde "t" anında depolanmış

yeıaltısuyu yüksekliği (depolama indisi),m.

AR : Karst kaynağının .azalma döneminde başlangıç

ile herhangi bir "t" anı arasında oluşan dinamik

rezerv değişimi yüksekliği.,» m.

A : Karst akiferin yayılıra alam, km2.

İnceleme alanının tüm yeraltı drenaj alanını

içermemesi ve KB'dan açık bulunması nedeniyle, "A"

değeri sayısal olarak değil, simgesel olarak eşitliklerde yer

almıştır. Sözü edilen tüm bağıntılar 30 Şubat-30 Kasım

arasındaki .azalma dönemi gözönünde bulundurularak bir

çizelge şekline getirilmiş ve buradan hareketle öncelikle

AR: f (log t) grafiği hazırlanmıştır. Grafikten sağlanan. AK

ve t0 değerleri Mijatovic'in aşağıdaki uyarlanma

bağıntüanna konularak T ve S hesaplanmıştır.

T : Karst .akiferin iletimlilîk katsayısı, m3/sn/m...

OOÎ^I Karst kaynağının ortalama yıllık debisi, m3/sn...

AR ; Rezerv değişim yüksekliği farkı, (A"1) m.

S : Karst akiferin depolama katsayısvboyutsuz

t0 : ARo=O için grafikten okunan t=t 0 değeri, gün

x : En uzak beslenme noktasının, karst kaynağına
olan yeraltı drenaj haiü boyunca veya doğrudan
harita üzerinden ölçülen yatay uzaklığı, m,.

EşitlikleMeki Q o r t değeri, 1977-1981 yıllan arasındaki

debi değerlerinin güvenli aylık istatistik ortalamalarından

hareketle hesaplanan alt. ve üst sınır değerleri ifade

etmektedir. Boğsak karst kaynağının min. ve max. yıllık

ortalama debileri, sırasıyla 0,75 m.3/sn.. ve 1,55 nı3/sn"dlr.

Bu veriler ışığında "5" eşitliği,

Tmin = (0,027.A) nı3/sn/nı;

Q m i î l = 0,75 m3/sn için .(7)
Tmax = (0,056.A)m3/snı/m;

Q m a x = 1,55 m3/sn için..... (8)

şeklinde hesaplanan karst akifere ait iletimlilîk katsayısı
değerlerinin alt -ve üst sınırlarını .ifade edecektir.

Karst akiferin depolama katsayısını (S) hesaplamak
için "6n eşitliği, T m | n ve T m a x değerleri için ayrı ayrı
kullanılmıştır. Sonuçta, S m in ve S max şeklinde ifade
edilen ve karst akifere ait. depolama katsayısının alt ve üst
sınırlarını gösteren aşağıdaki büyüklükler elde edilmiştir.

Şekıî 3. *Boğsak Karst kaynağı debisinin, yağış ve
akışın aylık ortalama, değerlerinin Değişim
grafikleri ve debis.in.in azalma dönemine ait
doğrusal, olan. Maillet ve olmayan Tison
eğrileri.

Figure 3. Mean monthly .graphics of discharge of
Boğsak karst spring, precipitation and
runoff, also Maillet curve in linear and Tison
curve in nonlinear...
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Çizelge 3. Boğsak karst kaynağı akiferime- ait hidrolik
katsayıların,, buharlaşmadan artakalan yağış
fazlasının tümüyle yeraltına sızdığı
varsayımına, göre hesaplanan, en. küçük olası
değerleri

Table 3. The sallest possible value for hydraulic
ooeffi.clen.ts belonging to aquifer of Boğsak
karst spring with. the. acception of complete
percolofion into underground, of
precipitation remained from evaporation..,

yüksek (Qrnax) ve en düşük (Qmin) ortalama, yıllık debiler-
inin,,, yukarıda açıklanan şekilde bulunacak olan yıllık
boşalım miktarına oranı ise,, Boğsak. karst .kaynağı, akiferi-
nin en büyük, ve en küçük olası yayılıra, alanlarının güvenli
yönde bir ifadesi olacaktır,. Çünkü» su bilançosundan
sağlanan '"akış1"' değerinin. % 100'üniin bu .hesaplamada ye-
raltına sızdığı varsayılmıştır. Eğer nakış"m %50'sinin ye-
raltına sızdığı kabul edilseydi,, aşağıdaki yayılım Mam
değerlerinin 2 kez büyütülmesi gerekirdi..

Aiiax 165 km2

^min 80 km2

Boğsak karst akıierı yayılım alanının en. küçük ve en,
güvenli yönde hesaplanan bu olası değerlerinin bile, 9,8
km2lik '" Boğsak deresi sistemi ana drenaj alanı"ndan ve
inceleme alanı içinde sadece 33 km2lik D bölümü bulunan
Boğsak kaynağının basamaklı çanaklar şekilde karst
akilerinin yeraltı drenaj alanından çok daha büyük olduğu
açıkça görülür,

Depolama, katsayısının hesaplanabilmesi için, gerekli
olan "xn parametresi, inceleme alanı için geçerli oransal
ilişkiden hareketle hesaplanmış ve yeraltı drenaj haltı
boyunca olan uzaklığı nxd", doğrudan harita, üzerinden
ölçülen yatay uzaklığı ise "xy" olarak, ifade edilmiştir.
Buna. göre;
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Çizelge 2. Boğsak karst kaynağı debisinin, azalma
dönemindeki "debi-zaman" ilişkisinin
.klasik ve öngörülen sistemlere göre
hesaplanan, değerlerinin, karşılaştırılması

Table 2. Comparision of the calculated values due to
classical and proposed systems of the
relationship between discharge and time in
regression period of the discharge of Boğsak
karst spring.

Smin 0,049 A
^mim için....... (9)

S.max 0,101 A,
T.max için.... ,..(10)

İletimlilik ve depolama katsayılarına ait ifadelerde
yeralan "A" ve 'V değerleri, sırasıyla "km^" ve "km"'
olarak alınacaktır.

İkinci Aşama Çalışmaları:

İletimlilik ve depolama katsayısı ifadelerinde yer' alan
ve karst akiferin yayılım alanını, gösteren "A" simgesinin
sayısal değeri,, bölgesel buharlaşma kayıplarının yağıştan
olan farkını işaret eden. ve- so bilançosunda sadece "akış*'
olarak adlandırılan,,, gerçekte ise yüzey-yüzeyaltı-yeraltı
akışları toplamından oluşan sayısal değer kullanılarak
belirlenmiştir. Sözkonusu "akış"1 değeri,, 1977-1981
dönemi için 296,2 mm/yıTdır.

Güvenli, yönde kalınarak yüzey-yüzeyaltı akışının hiç.
oluşmadığı ve 296,2 mm/yıllık ortalama so yüksekliğinin
tümüyle yeraltına, geçerek karst akiferi beslediği ve
tümüyle Boğsak karst kaynağı olarak boşaldığı var-
sayılırsa, karst akiferin yayılım alanından boşatabilecek, en
fazla, su miktarını ifade eden bu değerin, 296,2mm/yıriık.
su yüksekliği ile karst akiferin. yayılım alanının çarpılması
sonunda, elde edileceği görülür. Boğsak karst kaymağınım en



olarak hesaplanmıştır.

Eide edilen Q m i n , A m İ 0 i A m a x ile y ayılım alanı
büyüklüğüne bağlı olan x^ ve xv değerleri, iletimlilik ve

depolama katsayılarını veren 7, 8,. 9, 10 eşitliklerinde
yerine konarak sonuçlar bir çizelge şeklinde gösterilmiştir
(Çizelge 3). Çizelgedeki sayısal büyüklüklerin,» su
bilançosundaki "akışsın %100'ünün yeraltına, sızdığı
varsayımıyla yapıldığı unutulmamalıdır. Halbuki karstik
serbest akiferler için yaygın bir görüş içinde % 70-90

dolayında değişen r'akış'nagö.re "sızma" yüzdesi, genelde
yarı basınçlı karstik akifer niteliğindeki Boğsak karsı
kaynağı akiferi için doğal olarak daha da düşük
olduğondan, bilanço .akışının sadece %50'sinin yeraltına
sızdığı varsayılarak yapılacak yeni bir hesaplama, tabii ki
be çizelgedekilerden daha farklı sayısal değerler üretecektir.
Bu durumda; "À", "xj", "xy" ve T' değerleri 2 kez
büyürken, "'Sll: değeri 2 kez. küçülecektir...

Boğsak karst kaynağı akifeıinin hidrolik parametreleri-
nin ve yayılım alanının güvenli yönde hesaplanan
değerlerinden hareketle, .karst Aferin su. potansiyeli ve bu-
nun, ne kadarının statik rezerv, ne kadarının da. dinamik re-
zerv oluşturduğu, ortaya çıkarılmıştır. .Bu amaçla aşağıdaki.
eşitlikler1 kullanılmıştır.

R t

R t

A.e.S : .... (11)

R d + R s » (12)
R t

A

Akiferin toplam su potansiyeli (rezervi), m3

Akiferin yayılım alanı, m2

S

e

Rd
R s

.Akiferin depolama, ka.tsa.yisi, boyutsu

Akifer kalınlığı, m.

Dinamik, rezerv, m3

Sililik rc/erv, m3

Boğsak karst kaynağının basamaklı, çanaklar
şeklindeki, karst akiferinde, can.ald.ar' içinde herzaman mev-
cut olan ve diğer çanaklara bocalamayan yeraltısuyu mik-
tarı (statik rezerv), önce inceleme alanı genelinde, sonra
tüm karst akiferi kapsayan, olası yayılım alanları için ayrı
ayrı hesaplanmıştır (Çizelge 4), Bu çizelgeye göre Boğsak
karst .kaynağı akiferinin toplam, yeraltisuyu rezervinin
%95'i dinamik rezerv, %5'i statik rezerv şeklindedir.

Karst yeraltı suyunun hidrolik eğiminin, statik rezer
alanlarında Boğsak vadisi yeraltısuyunun ortalamı

hidrolik eğimine, bu. alanlar1 dışında 'da yeraltı drenaj hatt
boyunca uzanan geçirims.iz taban eğimine uyduğı
varsayılarak, 11 Nolu çanağın boşalım noktası ile Boğ.sa]
karst kaynağı arasında yer alan. ana drenaj hattı boyunca
inceleme «alanı genelindeki karst yeraltisuyu hidrol.il
eğimi %5,5 olarak, belirlenmiştir,

Akifer kalınlığının ortalama değeri olan 160 m. ve
iletimlilik katsayısının en büyük ve en küçük, değerleri
gözönünde tutularak, %100 sızma durumu için. hesaplanan
geçirimlilik katsayısı (perméabilité, K) ve karst
yeraltisuyu hızı değerleri aşağıda, gösterilmiştir.
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Bilanço akışının. %1001ünün yeraltına sızdığı
varsayımıyla varılan bu sonuçlar, akışın %50'sinin
yeraltına sızdığı varsayımıyla yeniden yapılacak
hesaplamalarda, doğaldır ki 2 kez daha büyük değerlere
ulaşacaktır. Boğsak karst kaynağı akiferine ait tüm
karakteristik özellikler ve akışın %100rünün yeraltına
sızdığı varsayımına göre hesaplanan olası değerler bir
çizelgede toplu olarak sunulmuştur (Çizelge 5)

SONUÇLAR

B<o çalışmada elde edilen en önemli sonuçlar aşağıda
.maddeler faalinde özetlenmiştir.

1. Bir karst kaynağı analizinin» ancak akifer
ozellikl.eri.nin. ve- meteorolojik durumun tanımlanmasıyla
anlam kazanabileceği ve analiz öocesi yapılacak veri
ayıklama, işleminin önemi sayısal olarak gösterilmiştir,

2. Basamaklı çanaklardan oluşan, yeni bir akifer ortam
modeli geliştirilmiş ve bu model çerçevesinde şekillenen
farklı düşünce yaklaşımının kaynak, analizi üzerindeki
etkisi irdelenmiştir.

3. Kaynak analizinin, akifer özelliklerinin ve
metorolojik durumun birlikte değerlendirilmesiyle,,
kaynak ve akiferinin jeofaidrolojıik büyüklükleri sayısal.
olarak saptanmıştır..
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Kmax = 5,8 JO" 2 m3/so/m2

K min = 1,4.10-2 m3/siVm2

Vmax = 275 m/gün

Vmio. = 65 m/gün




