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ÖZ
Hidrojeolojik çal›ﬂmalarda evrik modelleme yaklaﬂ›m›, hidrojeolojik sistem için oluﬂturulan yeralt›suyu ak›m modelinde tan›mlanan hidrolik yük de¤erleri ile arazide gözlenen hidrolik yük de¤erleri aras›ndaki fark› minimum sa¤layacak ﬂekilde parametre optimizasyonu esas›na dayanmaktad›r. Bu yaklaﬂ›m; Afyon–ﬁuhut Ovas› üzerinde denenmiﬂ olup, iki aﬂamadan meydana gelmektedir. Birinci aﬂamada, Afyon-ﬁuhut Ovas› hidrojeolojik sistemin kavramsal hidrojeolojik yap›s› tan›mlanm›ﬂt›r. Heterojen bir yap› gösteren ﬁuhut Ovas› akiferi düﬂey ak›m bileﬂenini
de dikkate almak üzere 4 model tabakas›na bölünmüﬂtür. Her bir model tabakas›nda yer alan hidrojeolojik birimler litolojik özellikler göz önüne al›narak 7 farkl› zona ayr›lm›ﬂt›r. Her zon kendi içerisinde homojen hidrolik parametreler ile temsil edilmiﬂtir. MODFLOW modelinin gerektirdi¤i girdi ve ç›kt› dosyalar› oluﬂturulmuﬂ, bu girdi ve ç›kt› dosyalar›nda yer alan parametre ve hidrolik yük de¤erleri do¤rusal olmayan evrik optimizasyon yöntemi PEST
program›nda tan›mlanarak çal›ﬂt›r›lm›ﬂ ve akifer parametre de¤erleri hesaplanm›ﬂt›r. Hesaplanan parametreler,
model alan›nda yer alan kuyularda yap›lan pompalama denemesi verilerinin Neuman yöntemi ile de¤erlendirilmesi sonucu belirlenen hidrolik iletkenlik katsay›s› de¤erleri ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Neuman yöntemi ile çak›l ve tüf birimlerine ait hidrolik iletkenlik katsay›lar›, 0.35 ve 1.19 m/gün, PEST sonucunda ise 0.168 ve 0.88 m/gün olarak
bulunmuﬂtur. Hassasiyet analizleri sonucunda ovadaki akifer sisteminde kestirilen hidrolik yük de¤erlerinde meydana gelen de¤iﬂimlerde çak›l ve tüf birimlerine ait hidrolik parametrelerin bask›n oldu¤u belirlenmiﬂtir.
Anahtar Kelimeler: Evrik modelleme, hassasiyet analizleri, hidrolik parametreler, MODFLOW, PEST, ﬁuhut Ovas›.
ABSTRACT
In hydrogeological studies the, inverse modeling approach is based on nonlinear parameter optimization which minimizes the difference between the values of hydraulic head described in groundwater flow modeling and observed hydraulic head values. This approach has been applied to the hydrogeologic system of the Afyon-ﬁuhut Plain. This study consists of two stages. In the first stage, a conceptual hydrogeologic structure of the Afyon-ﬁuhut
Plain is constructed. The ﬁuhut aquifer was discredited into four model layers in order to consider the vertical flow
component. The model area is composed of seven hydrogeological zones, which represent the lithological units
in each model layer. The hydraulic parameters are assumed to be homogeneous within each zone. Input and output files of MODFLOW were prepared and the parameters and hydraulic head values in these files were identified in the PEST nonlinear inverse optimization program. The aquifer parameters were then estimated by PEST.
These parameters were than compared with hydraulic conductivity values estimated by the evaluation of the pumping test data by Neumann method. The hydraulic conductivity of gravel and tuft units were calculated as 0.35 and
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1.19 m/d by Neuman methods, 0.168 and 0.88 m/d by PEST. As a result of sensitivity analysis, the simulated
hydraulic head within the aquifer system in the ﬁuhut Plain is dominated by the hydraulic parameter of gravel and
tuf units.
Key Words: Inverse modeling, sensitivity analysis, hydraulic parameters, MODFLOW, PEST, ﬁuhut Plain.

G‹R‹ﬁ
Akifer sistemlerinde yeralt›suyu ak›m özelliklerini tan›mlamakta kullan›lan hidrolik parametreler
(depolama ve hidrolik iletkenlik katsay›lar› vb.),
ortam›n fiziksel özelliklerine (izotrop, anizotrop,
homojen veya heterojen) ba¤l› olarak konum ve
zaman içerisinde de¤iﬂik de¤erler almaktad›r.
Yeralt›suyu ak›m sistemleri ile ilgili ak›m problemlerinin çözümünde kullan›lan bu parametreler genellikle laboratuvarda noktasal örnekler
üzerinde yap›lan ölçümlerden elde edilebildi¤i
gibi arazide bir veya birden fazla pompalama
kuyular›nda yap›lan akifer testleri sonucunda elde edilen düﬂüm-zaman iliﬂkilerinin de¤erlendirilmesi ile belirlenmektedir. Pompalama denemeleri ile belirlenen akifer parametreleri akiferin
ancak pompalama kuyusunun etki yar›çap› içerisindeki alan› temsil etmektedir. Bununla beraber, pompalama denemelerinden elde edilen
verilerin de¤erlendirilmesinde kullan›lan analitik
yöntemler ise (Thiem, 1906; Theis, 1935; Hantush and Jacob, 1955; Hantush, 1961, 1964;
Boulton, 1970; Neuman, 1972, 1974, 1975; Moench, 1994, 1995) ancak belirli s›n›r koﬂullar›nda geçerli olmaktad›r. Bu yöntemlerin dayand›¤›
genel varsay›mlar ise;
a. Akifer sonsuz yay›l›ma sahiptir,
b. Akifer homojen, izotrop ve pompalaman›n etkiledi¤i bölge içerisinde üniform kal›nl›¤a sahiptir,
c. Pompalama verdisi sabittir,
d. Pompalama kuyusu akiferin tüm kal›nl›¤› boyunca aç›lm›ﬂ olup, kuyuya do¤ru olan ak›m
yatay olmas› ﬂeklinde s›ralanabilir.
Yukar›da s›ralanan varsay›mlar nedeniyle analitik yöntemler, ak›m alan›ndaki belirli fiziksel koﬂullar için geçerli ve kullan›lan yöntemde belirlenen parametrelerin geçerlili¤i, akifer ortam›n›n
yukar›da tan›mlanan genel varsay›mlar›na ne
ölçüde uydu¤una ba¤l› olmaktad›r. Evrik modelleme tekni¤i ile akifer ortam›n›n tüm s›n›r koﬂullar›n›, heterojenli¤ini, düﬂey ve yatay ak›m koﬂullar›n› ve akiferin de¤iﬂen hidrojeolojik etkiler

alt›ndaki durumunu göz önüne alarak, hidrojeolojik sistem için geliﬂtirilmiﬂ kavramsal yap›ya
en uygun parametre de¤erlerini belirlenmesi
mümkün olmaktad›r. Ayn› zamanda bu yöntem
ile düﬂümün alansal yay›l›m›ndan yararlan›larak
akifer parametrelerinin alansal da¤›l›m› belirlenebilmektedir. Bunun yan›nda, analitik yöntemlerde hesaplamas› yap›lan parametre say›s› iki
veya üç parametre ile s›n›rl› olmas›na ra¤men,
evrik modelleme de s›n›rl› de¤ildir ve tek çözüm
elde edilebilmektedir.
Son y›llarda, analitik çözümlerin gerektirdi¤i ideal ortam koﬂullar›na karﬂ›l›k say›sal çözümlü
matematiksel modeller kullan›larak, birden fazla
akifer-akitard sistemleri, farkl› hidrolik iletkenlik
de¤erleri, karmaﬂ›k s›n›r koﬂullar› ve de¤iﬂik
beslenim-boﬂal›m süreçleri gibi de¤iﬂik hidrojeolojik koﬂullar modellenebilmektedir. Genellikle
fiziksel özelliklere ve deterministik diferansiyel
denklemlere dayanan matematiksel modeller,
sonlu farklar veya sonlu elemanlar yaklaﬂ›m› ile
çözülmektedir. Trescoot vd. (1976), akifer benzeﬂiminde sonlu farklar modelinin kullan›lmas›
konusunda say›sal çözümler üretmiﬂ, daha sonra McDonald ve Harbaugh (1988,1996), modüler sonlu farklar ak›m modelinin (MODFLOW)
oluﬂturulmas› ve geliﬂtirilmesi ile ilgili çal›ﬂmalar› gerçekleﬂtirmiﬂlerdir. Yayg›n olarak kullan›lmaya baﬂlanan yeralt›suyu ak›m modelleri, parametre tahmini amac›yla son y›llarda evrik modellere dönüﬂtürülmüﬂtür. Yeralt›suyu ak›m sistemlerinde, parametre tan›mlama-evrik problem
çözümünde kullan›lmak üzere numerik, analitik
ve istatistiksel yöntemler geliﬂtirilmiﬂtir. Bu yöntemler; yayvanlaﬂma (Emsellem ve de Marsily,
1971), çok amaçl› karar süreci (Neuman, 1973),
sonlu elemanlar yöntemi (DiStefano ve Rath,
1975), Gauss-Newton Yöntemi (McLaughlin,
1975), Gauss-Newton yönteminin sonlu elemanlar yöntemine uygulanmas› (Yoon ve Yeh,
1976), Newton-Raphson Yöntemi (Neuman ve
Yakowitz, 1979), ﬂeklinde s›ralanabilir. Cooley
(1977), akiferlerde iki boyutlu dengeli ak›m koﬂullar›nda yeralt›suyu parametrelerini hesaplamak için do¤rusal olmayan en küçük kareler
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yöntemini geliﬂtirmiﬂtir. Bu yöntemlerde uygulanan model programlar›na örnek olarak SUTRAINV (Piggott vd., 1994, 1996), MODINV (Doherty, 1990), MODFLOWP (Hill, 1992) ve PEST
(Doherty, 1994) gibi iki ve üç boyutlu do¤rusal
olmayan evrik say›sal modeller verilebilir.
PARAMETRE KEST‹R‹M PROBLEM‹
Evrik modelleme ya da parametre kestirimi, herhangi bir modelden elde edilen sonuçlar›n gözlenen ya da deneysel olarak elde edilen de¤erler ile uyumlu olmas›n› sa¤layan en uygun parametre de¤erlerinin belirlenme süreci olarak tan›mlanmaktad›r. Yeralt›suyu ak›m modellerinde
evrik çözüm yöntemleri, arazide ölçülmüﬂ yük
ve/veya ak›m de¤erleri ile model sonucunda hesaplanan yük ve/veya ak›m de¤erleri aras›ndaki
fark›n minimum bir de¤ere indirilmesini sa¤layan hidrolik parametre da¤›l›m›n›n belirlenmesinde kullan›lmaktad›r. Evrik problemlerin çözümünde kullan›lan yeralt›suyu ak›m denklemi, iki
boyutlu dengesiz yeralt›suyu ak›m› için aﬂa¤›daki do¤rusal olmayan k›sm› diferansiyel denklem
ile ifade edilmektedir (Khan, 1986):

σ 
σh  σ 
σh 
T (x, y, h )  +
T (x, y, h )  =

σx 
σx  σy 
σy 
σh
S (x, y, h ) m ϕ (x, y, t )
σt

(1)

T (x, y ) = K (x, y) b(x, y )
(Bas›nçl› Akifer)

Yeralt›suyu ak›m modellerinde, yeralt›suyu ak›m
sistemini tan›mlayan 1 nolu k›smi diferansiyel
eﬂitlikte, hidrolik yük de¤erleri, ba¤›ml› de¤iﬂken
olarak ele al›nmakta ve bilinen akifer parametreleri ve beslenim/boﬂal›m iliﬂkileri kullan›larak
hidrolik yükün konum ve zaman içindeki de¤iﬂimi hesaplanmaktad›r. Yeralt›suyu evrik problemlerinde ise, farkl› konum ve zamanlarda bilinen hidrolik yük de¤erlerinden hareket edilerek,
akifer parametreleri ile beslenim/boﬂal›m de¤erleri kestirilmektedir. Bu durumda kestirilen parametreler, genellikle hidrojeolojik özellikler olup
bu özellikler konuma ba¤l› birer fonksiyondurlar.
Evrik problemlerde parametre de¤erlerinin hesaplanmas› için, ilk olarak amaç fonksiyonu tan›mlan›r:
N

(

)

E = ∑ hoi − hi*
i =1

2

i =1,2,3,...N

(4)

Burada; E gözlenen ve model sonucunda hesaplanan hidrolik yük de¤erleri aras›ndaki farklar›n karelerinin toplam›, N de¤iﬂik lokasyonlarda veya zamanlarda yap›lan gözlem say›s›, hoi
gözlemlenen de¤iﬂken de¤erleri ve h*i model sonucunda hesaplanan de¤iﬂken de¤erleridir.

T (x, y, h ) = K (x, y)h(x, y, t , )
(Serbest Akifer)
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(2)

(3

Burada; h(x,y,t) hidrolik yük (L) veya t zaman›nda serbest akiferin doygun kal›nl›¤› (L),
ϕ ( x, y, t ) birim zamanda birim alandan gerçekleﬂen boﬂal›m veya beslenme miktar› (L3T–1),
K(xy) hidrolik iletkenlik katsay›s› (LT–1), b(x, y)
bas›nçl› akiferin kal›nl›¤› (L), S(x,y,h)=S(x,y), gözenekli ortam›n depolama katsay›s› (birimsiz),
T(x,y,h)=T(x,y) gözenekli ortam›n iletimlilik katsay›s› (L2T–1),

Yeralt›suyu ak›m sistemlerinde parametre kestirimin probleminde kullan›lan çözüm algoritmalar› do¤rudan (ﬁekil 1) ve dolayl› yöntemler (ﬁekil
2) olmak üzere olmak üzere iki gruba ayr›lm›ﬂt›r
(Neuman, 1973).
Do¤rudan çözüm yöntemi
Parametre tahmininde, do¤rudan çözüm yöntemi, bilinmeyen parametreler de¤erlerinin do¤rudan formülasyonunu gerektirir. Buna göre, hidrolik yük de¤erlerinin akifer sisteminde her hücrede gözlenebildi¤i varsay›l›rsa, yeralt›suyu
ak›m eﬂitli¤i sonlu farklar yöntemi kullan›larak
aﬂa¤›daki ﬂekilde ifade edilebilir:
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ﬁekil 2.

Dolayl› çözüm yönteminin ak›m ﬂemas›
(Sun, 1999).
Figure 2. Flowchart of the indirect method (Sun,
1999).

2 * (∆x)
2
S hik, +j 1 − hik, j + 2 × (∆x ) × ϕ + ε ik, +j 1 / 2
(∆t )
2

ﬁekil 1. Do¤rudan çözüm yönteminin ak›m ﬂemas›
(Sun, 1999).
Figure 1. Flowchart of the direct method (Sun, 1999).
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=
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olarak al›nm›ﬂt›r. 5a nolu eﬂitlikte eﬂitli¤in sa¤
taraf›na belirsizlikleri ifade etmek üzere εi,jk+1/2
terimi eklenmiﬂtir. Bu terim, gözlemler s›ras›nda
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meydana gelen hatalar›n yan› s›ra interpolasyon s›ras›nda meydana gelen hatalar› da içermektedir. Do¤rudan yaklaﬂ›mda evrik problemde model parametreleri ba¤›ml› de¤iﬂken olarak
tan›mlanmakta olup bu yaklaﬂ›m›n evrik problemlerde uygulanabilmesi için, bütün zaman
ad›mlar›nda ve bütün hücrelerdeki yük de¤erlerinin bilinmesi gereklidir. Bu nedenle, noktasal
olan bu de¤erler tüm hücrelere “kübik spline” ya
da “kriging” yöntemleri kullan›larak yay›lmaktad›r.
Hesaplanan ve gözlenen de¤erler aras›ndaki
fark›n minimizasyonu
Parametre kestiriminde dolayl› yöntem, yeralt›suyu ak›m denkleminin çözümü sonucunda hesaplanan yük (h*i) de¤erleri ile arazide de¤iﬂik
yerlerde gözlenen hidrolik yük (hoi) de¤erleri
aras›ndaki fark›n minimizasyonunu sa¤layan
akifer parametre de¤erlerinin belirlenmesi esas›na dayanmaktad›r. Optimizasyon model çözümü için kullan›lan algoritma, model sonuçlar›n›n
yeralt›suyu sisteminde gözlemlenen koﬂullar›
sa¤layana kadar hidrolik parametre de¤erlerinin
güncelleﬂtirilmesidir. Bu minimizasyon probleminde amaç fonksiyonu aﬂa¤›daki ﬂekilde ifade
edilir ve eﬂitlikte T, transpozu ifade eder.

(

) (ho

min J = hoi − hi*

T

i

)

− hi*

(6)

Genellikle, minimizasyon iﬂlemi s›ras›nda Gauss-Newton yaklaﬂ›m› (Yoon ve Yeh, 1976) kullan›lmaktad›r. Bu yaklaﬂ›m, parametrelerin ilksel
de¤erlerinin tahmini ile baﬂlar ve en uygun parametre de¤erleri belirlenene kadar devam
eder.
Hassasiyet Katsay›s›
Hassasiyet analizleri, herhangi bir sistemde ba¤›ml› de¤iﬂkenlerde meydana gelen de¤iﬂim sürecinde ba¤›ms›z de¤iﬂkenler olarak tan›mlanan
parametrelerin etkisini gösteren analizlerdir. Yeralt›suyu ak›m sistemlerinde ba¤›ms›z de¤iﬂkenler hidrolik iletkenlik (K), depolama (S) katsay›lar›, ba¤›ml› de¤iﬂkenler ise hidrolik yük parametreleridir. Yeralt›suyu ak›m problemlerinde
hassasiyet katsay›s›, evrik problemlerin çözümünde önemli rol oynayan düﬂüm ya da hidrolik
yük de¤erlerinin her bir model parametresine
göre k›smi türevi olarak tan›mlan›r (Mcelwee ve
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Yukler, 1978, 1982). Örne¤in, iletimlilik (T) ve
depolama (S) parametrelerinin düﬂüme ba¤l›
olan hassasiyet katsay›lar› aﬂa¤›daki eﬂitlikler
ile ifade edilmektedir.

U T ( x, t ) =

∂h (x , t; T, S, ϕ)
∂T

(7)

US ( x, t ) =

∂h (x , t; T, S, ϕ)
∂S

(8)

Burada; UT(x,t) iletimlilik parametresine ait hassasiyet katsay›s› ve US(x,t) depolama parametresine ait hassasiyet katsay›s›d›r.
Bu katsay›, akiferin hidrolik parametrelerini hesaplamak ve hesaplamalarda meydana gelen
çeﬂitli hatalar›n kayna¤›n› belirlemek için kullan›l›r. Ayn› zamanda, akifer parametrelerinin kalibrasyonu s›ras›nda hidrolik yük de¤erlerinde
nas›l bir de¤iﬂikli¤in meydana geldi¤ini de gösterir. Model alan›nda düﬂük hassasiyet bölgeleri genellikle hidrolik yükün konuma ( ∂h ∂x ) ve

zamana ( ∂h ∂t) göre de¤iﬂim de¤erlerinin küçük olmas› ile ilgilidir. Bu durum, hassasiyet katsay›n›n zamana ve konuma ba¤l› olarak de¤iﬂim gösterdi¤i anlam›na gelmektedir. 7 ve 8 nolu eﬂitliklerdeki gibi tan›mlanan hassasiyet katsay›s›n›n dezavantaj› hassasiyet büyüklü¤ünün
parametrenin birimine ve boyutuna ba¤l› olarak
de¤iﬂim göstermesidir. Yeralt›suyu ak›m modellerinde düﬂüm, tan›mlanan baﬂlang›ç ve s›n›r
koﬂullar›na ba¤l› olarak zaman›n ve konumun
bir fonksiyonu olarak hesaplanmaktad›r. Parametreye ba¤l› düﬂümün hassasiyet katsay›s› ise
ayn› koﬂullara ba¤l› olarak zaman›n ve konumun bir fonksiyonu olarak hesaplan›r.
EVR‹K MODELLEME UYGULAMASI:
AFYON-ﬁUHUT OVASI
Bu çal›ﬂmada, Orta Anadolu’nun bat›s›nda
Akarçay Havzas›’nda ve Afyon il s›n›rlar› içerisinde yer alan ﬁuhut Ovas›’ndaki hidrojeolojik
sistemde yeralt›suyu dolaﬂ›m›n› kontrol eden
akifer hidrolik parametrelerinin evrik modelleme
tekni¤i ile belirlenmesi amaçlanm›ﬂt›r. Çal›ﬂma
sahas› 38° 37’ ve 38° 22’ enlemleri ile 30° 30’ ve
30° 45’ boylamlar› aras›nda bulunmaktad›r.
Drenaj alan› 875 km2, ova alan› ise 180 km2’dir.
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Ovan›n topo¤rafik yüksekli¤i, 1120 m ile 1150 m
aras›nda de¤iﬂir (ﬁekil 3).
Genel Jeolojik Durum
ﬁuhut Ovas› ve genelinde Paleozoyik baﬂlang›c›ndan Kuvaterner’e kadar olan döneme ait kayaç topluluklar› bulunmaktad›r (Tezcan vd.,
2002) (ﬁekil 4). Çal›ﬂma alan›nda Paleozoyik
yaﬂl› temel kayaçlar, kireçtaﬂlar› ile temsil edilmekte olup formasyonun üst düzeylerinde kuvarsitler oldukça kal›nd›r. Bölgenin en yaﬂl› birimi olan kireçtaﬂlar› Efeköy yöresinde yüzeylenmekte olup koyu gri mavi renktedir. Ovan›n güneyinde geniﬂ bir alan› kaplayan Mesozoyik
yaﬂl› birimler, Triyas’dan Üst Kretase’ye kadar
ço¤unlukla rekristalize kireçtaﬂ› biriminden ve
altta k›rm›z› renkli çak›ltaﬂ› ile baﬂlayan ve üste
do¤ru kirli-sar› kumtaﬂ›, marn, ﬂeyl ardalanmas›ndan oluﬂan Üst Triyas-Jura yaﬂl› birimden
oluﬂmaktad›r. Tersiyer, ovan›n kuzey ve do¤usunda görülen Neojen’e ait kireçtaﬂlar› ile temsil
edilmektedir. Alüvyon; akarsu yataklar›nda,
havza içinde, ovalarda biriken kum, çak›l, mil türü pekiﬂmemiﬂ güncel çökellerdir. Baﬂl›ca çak›ll› kumlu seviyelerle temsil edilen olan alüvyon,
yer yer ince kil bantlar› içerir. Volkanik kayaçlar,
genel olarak Neojen’de meydana gelmiﬂ ve bü-

ﬁekil 3. Çal›ﬂma alan›n›n yerbulduru haritas›.
Figure 3. Lacation map of the study area.

tün sistem boyunca devam etmiﬂ büyük bir volkanizma faaliyetlerin ürünü olarak dasitik tüfler,
aglomeralar, trakitler ve trakit tüfler ﬂeklinde bölgede çok geniﬂ alanlar kaplad›klar› gibi, çok büyük ve yüksek da¤lar oluﬂturmuﬂlard›r.
Hidrojeolojik Yap›
ﬁuhut Ovas›’nda yeralt›suyu bak›m›ndan en
önemli formasyonlar, alüvyonun kum ve çak›ll›
serileri, yamaç molozu, Neojen’in tüf ve aglomeralar› ile Neojen ve Mesozoyik kireçtaﬂlar›d›r.
Ovada yeralt›suyu taﬂ›yan en önemli birim olan
alüvyon, kum, çak›l, killi kum, kumlu çak›l ve killerden oluﬂmakta olup kuzeyden güneye do¤ru
yay›l›m göstermektedir (DS‹, 1971). Alüvyonun
kal›nl›¤› ovan›n kenarlar›nda 10-30 m., ova ortalar›na ise 100-150 metre aras›nda de¤iﬂmekte
olup en yüksek kal›nl›k 25615 nolu kuyuda 160
m. olarak belirlenmiﬂtir. Kil, kum ve çak›l seviyeleri homojen bir yay›l›m göstermemekle beraber, genellikle bat›da, güneyde ve orta kesimlerde kum ve çak›llar, kuzeyde kum ve kumlu killi
seviyeler, kuzey ve kuzeydo¤u ise kil birimleri
hakim durumdad›r. Akiferin iletkenlik katsay›s›n›n (T) hidrojeolojik çal›ﬂma alan›nda aç›lan kuyularda yap›lan pompa testlerinin de¤erlendirilmesi neticesinde 150-700 m3/gün/m aras›nda
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ﬁekil 4. Çal›ﬂma alan›n›n jeoloji haritas› (Tezcan, vd., 2002).
Figure 4. Geological map of the study area (Tezcan, vd., 2002).
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de¤iﬂti¤i görülmüﬂtür. ﬁuhut Ovas›’nda akiferin
üst s›n›r› atmosfere aç›k olup serbest bir akifer
koﬂulu bulunmaktad›r.
Ovan›n kuzeyinde, A¤z›kara Köyü ile Efeköy
aras›nda baﬂlayan yamaç molozlar› do¤u-bat›
yönünde bir yay›l›m gösterir. Neojen yaﬂl› tüf ve
aglomera birimlerinde geliﬂen k›r›k ve çatlak sistemleri bünyelerinde yeralt›suyu taﬂ›maktad›r.
Neojen yaﬂl› bu birimler ovan›n daha çok do¤u
ve kuzeydo¤u bölümünde yay›l›m göstermekte
ve kal›nl›klar› 30-50 m. aras›nda de¤iﬂmektedir.
Ovan›n kuzey ve do¤usunda yay›l›m gösteren,
kal›nl›klar› 150-200 m. aras›nda de¤iﬂen Neojen
yaﬂl› kireçtaﬂlar›nda Alpin tektoni¤inin etkisiyle
meydana gelen k›r›k çatlak sistemleri bölgede
yeralt›suyunu besleyen önemli beslenme alanlar›n› oluﬂturmaktad›r. ﬁuhut Ovas›’n›n güneyinde, drenaj s›n›r›nda yüzeylenen tektonik birliklere ait Mesozoyik kireçtaﬂlar›, karstlaﬂman›n çok
geliﬂmiﬂ olmas›na karﬂ›n çok az bir alanda ve
birbirinden kopuk bloklar halinde yüzeylenmeleri nedeniyle önemli bir akifer birimi oluﬂturmamaktad›r. Bu birimlerin boﬂal›m› genellikle ovan›n güneyine, havza d›ﬂ›na gerçekleﬂmektedir
(Tezcan vd., 2002). ﬁuhut Ovas›’nda Balç›khisar bat›s›nda yer alan Üst-Triyas-Jura yaﬂl›
kumtaﬂ›-marn-ﬂeyl ardalanmas› geçirimsiz bir
yap› sunmaktad›r (Tezcan vd., 2002).
Kavramsal Model
Çal›ﬂma alan›ndaki akifer sisteminde yeralt›suyu ak›m hareketini ortaya koyan kavramsal modelin oluﬂturulmas› amac› ile ﬁuhut Ovas›’nda
aç›lm›ﬂ sondaj kuyular›na ait kuyu logu bilgilerinden ve jeofizik çal›ﬂmalar›ndan yararlan›lm›ﬂt›r. Bu amaçla çal›ﬂma alan› genelinde yay›l›m
gösteren jeolojik birimlerin düﬂey ve yatay yöndeki yay›l›m›n› ortaya koymak amac› ile kuzeygüney ve do¤u–bat› do¤rultulu jeolojik kesitler
çizilmiﬂ (bkz. ﬁekil 4) ve bu kesitlerden yararlan›larak yeralt›suyu dolaﬂ›m zonlar› ve bu zonlar› s›n›rland›ran geçirimsiz-yar› geçirimli birimler
tan›mlanm›ﬂt›r.Ova genelinde Kuvaterner yaﬂl›
alüvyon çökelleri morfolojik sistemdeki etken
olan, topografya, iklim ve paleoco¤rafyadaki de¤iﬂim süreçlerine ba¤l› olarak oldukça heterojen
bir özellik göstermektedir. Çal›ﬂma alan›nda
DS‹ taraf›ndan aç›lm›ﬂ kuyulara ait kuyu loglar›
ve jeofizik çal›ﬂmalar› da heterojen yap›y› belirgin bir biçimde göstermektedir. Heterojen bir yap› gösteren çal›ﬂma alan› ﬁuhut Ovas› akifer

sistemindeki düﬂey ak›m bileﬂenini de dikkate
almak üzere 4 model tabakas›na bölünmüﬂtür.
En alttaki tabakan›n kal›nl›¤› 100 m, ara tabakalar›n kal›nl›¤› ise 50 m olarak belirlenmiﬂtir. En
üstteki tabakan›n kal›nl›¤› ise su tablas›n›n konumuna ba¤l› olarak zamanla de¤iﬂim gösterdi¤i kabul edilmiﬂtir (ﬁekil 5).
Yeralt›suyu Ak›m Modeli
ﬁuhut Ovas›’nda serbest, yer yer bas›nçl› bir
özellik gösteren akifer, MODFLOW–96 3 boyutlu sonlu farklar ak›m modelinde (McDonald ve
Harbaugh, 1996) “serbest-bas›nçl› geçiﬂli akifer” olarak modellenmiﬂtir. Her bir hücrede hidrolik yük de¤eri hücre üst kotundan daha yüksek bir de¤ere sahip oldu¤unda bas›nçl› akifer
koﬂullar› varsay›lmakta ve akifer iletimlilik ve depolama katsay›s› parametreleri, hidrolik yükün
hücre üst s›n›r›ndan daha aﬂa¤›da olmas› durumunda ise serbest akifer koﬂullar› geçerli olmakta ve hidrolik iletkenlik ile özgül verim de¤erleri kullan›lmaktad›r. Kavramsal modelde tan›mlanan her bir tabaka, 100 m x 100 m boyutlar›nda 184 sat›r ve 111 sütundan, toplam
20424 hücreden meydana gelecek ﬂekilde hücrelere ayr›lm›ﬂt›r.
‹nceleme alan›nda yeralt›suyu ak›m› dengesiz
koﬂullarda meydana gelmektedir. Bundan dolay› beslenim ve boﬂal›m sürecine ba¤l› olarak
Ocak-1978 ile Aral›k-1997 y›llar› aras›nda yeralt›suyu seviyesinde meydana gelebilecek de¤iﬂimleri görmek için 228 adet stres periyodu belirlenmiﬂtir. Her bir periyot bir ayl›k dönemden
oluﬂmuﬂtur. Her periyot boyunca hidrolik yük
seviyesini etkileyecek olan beslenim ve boﬂal›m
(beslenme, buharlaﬂma-terleme, kuyular ile çekim, akarsu-akifer iliﬂkisi) süreçleri belirlenmiﬂtir
(ﬁekil 6).
Ova genelinde 1958–1997 tarihleri aras›nda kamu veya özel kuruluﬂlar taraf›ndan birçok sondaj kuyusu aç›lm›ﬂt›r. Aç›lan bu kuyularda DS‹
(Devlet Su ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü) taraf›ndan
1978 y›l›ndan baﬂlayarak farkl› zamanlarda
YAS seviye ölçümleri yap›lmaktad›r. Yeralt›suyu
ak›m modelinde ﬁuhut Ovas›’ndaki akifer sistemindeki ilksel hidrolik yük da¤›l›m›n›n
(h(x,y,t=0)) belirlenmesinde Ocak-1978 tarihinde kuyularda ölçülen YAS de¤erleri kullan›lm›ﬂt›r. Bu tarihte YAS gözleminin yap›ld›¤› sondaj
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ﬁekil 5. Afyon-ﬁuhut Ovas›’n›n kavramsal modeli (Diﬂli, 2000).
ﬁekil 5. The conceptual model of the Afyon-ﬁuhut Plain (Diﬂli, 2000).

kuyular›n›n konumlar› itibariyle akifer sistemindeki YAS da¤›l›m›n›n belirlenmesinde yeterli
olaca¤› kabul edilmiﬂtir. ﬁuhut Ovas›na ait topografya haritas›ndan eﬂ yükseklik e¤rileri çizilmiﬂ ve bu e¤rilere ait de¤erlerin her bir hücreye
kriging yöntemi kullan›larak yayma iﬂlemi yap›lm›ﬂt›r. Böylece çal›ﬂma alan›n›n yüzey kotu haritas› oluﬂturulmuﬂtur.
Yeralt›suyu ak›m modelinde her periyot için yeralt›suyuna yüzey suyundan olan beslenim miktar›, Penman Yöntemi (1948) kullan›larak belirlenen fazla su de¤erlerinin %87’si olarak modele aktar›lm›ﬂt›r. Hesaplamalarda, su y›l›n›n baﬂlang›c›nda (Ekim ay›) rezerv su miktar› 0 mm,
maksimum rezerv su miktar› ise 100 mm olarak
al›nm›ﬂt›r. Buharlaﬂma-terleme miktar›n›n en
yüksek de¤eri ise eksik su de¤eri ile tan›mlanm›ﬂ, buharlaﬂma etki derinli¤i ise MODFLOW
program›nda ortalama bitki kök derinli¤i olarak
kabul edilen 3 m. al›nm›ﬂt›r. Bu durumda yeralt›suyu seviyesinin yüzeye ulaﬂmas› durumunda
maksimum buharlaﬂma de¤eri kullan›lmaktad›r.

Su seviyesinin yüzeyden 3 m’den daha derinde
bulunmas› durumunda buharlaﬂma olmamakta,
yüzeyle 3 m aras›nda ise do¤rusal olarak azalan bir buharlaﬂma de¤eri kullan›lmaktad›r.
ﬁuhut Çay›’n›n hücrelere ayr›lan model alan›nda hangi hücrelerden geçti¤i belirlenmiﬂ ve
akarsu taban›n› oluﬂturan birim genellikle kumlu
çak›ll› tanelerden meydana geldi¤inden taban
malzemesinin hidrolik iletkenli¤i 0.1 m/g olarak
al›nm›ﬂt›r. Her bir hücrede akarsu kol uzunlu¤u
belirlenmiﬂ ve ortalama 5 m akarsu geniﬂli¤i al›narak süzülme yüzey alan› belirlenmiﬂtir. Modelde de¤iﬂken yük s›n›r› olarak tan›mlanan ﬁuhut Çay›’nda her bir periyot için akarsu su seviyesi, Selevir Baraj› giriﬂ noktas›nda yer alan
ak›m gözlem istasyonundan elde edilen akarsu
derinli¤i de¤erlerinin topo¤rafik e¤ime uygun
olarak akarsu taraf›ndan kesilen tüm hücrelere
da¤›t›lmas› ile belirlenmiﬂtir.
Ovada, DS‹ taraf›ndan 1978 -1997 y›llar› aras›nda sulama suyu temini amac›yla aç›lm›ﬂ son-
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ﬁekil 6. Her bir stres periyodunda etkili olan beslenim ve boﬂal›m süreçleri (Diﬂli, 2000).
Figure 6. Effective recharge and discharge processes within each stress periods (Diﬂli, 2000).

daj kuyular› bulunmaktad›r. De¤iﬂik tarihlerde
iﬂletmeye al›nan bu kuyular genellikle 5 ayl›k
sulama mevsiminde çal›ﬂmakta di¤er mevsimlerde ise kullan›lmamaktad›r. Ova genelinde yer
alan kuyulardan y›ll›k çekilen su miktar›n›n kuyu
say›s›na bölünmesi ile her bir kuyudan ortalama
çekilen su miktar› 32 l/s olarak hesaplanm›ﬂ ve
kuyular akifer sisteminden boﬂal›m› gerçekleﬂtirdi¤inden çekilen su miktar› modelde negatif
olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Modele her bir kuyu iﬂletmeye al›nd›¤› zaman eklenmiﬂ, devre d›ﬂ› kald›¤›nda ise ç›kar›lm›ﬂt›r.
Evrik Modelleme ile Parametre Kestirimi
Bu çal›ﬂmada, parametre kestirimi için PEST
(Doherty, 1994) (Parametre Kestirim Program›)
kullan›lm›ﬂt›r. PEST, her tür model program› ile
kullan›labilen bir do¤rusal olmayan optimizasyon program›d›r. Model ile hesaplanan ba¤›ml›
de¤iﬂkenler ile gözlemleri aras›ndaki fark› minimize edecek ﬂekilde, Gauss-Newton algoritmas› kullanarak model parametrelerinin optimizasyonunu gerçekleﬂtirir. Bu optimizasyon program›, model programlar›nda herhangi bir de¤iﬂikli¤e gerek olmaks›z›n her tür model ile birlikte
kullan›labilmektedir. PEST, parametre boyutland›rmada, hem bölgelendirme hem de ara-kestirim yöntemini kullanabilmektedir (Yeh, 1986).

Afyon-ﬁuhut ovas› hidrojeolojik sistemi üzerinde
hidrolik parametre de¤erlerinin belirlenmesinde
kullan›lan evrik modelleme yönteminde, hesaplanan ve gözlenen de¤erler aras›ndaki fark›n
minimum bir de¤ere indirgenmesi ve parametreleﬂtirme uygulamalar›nda ise bölgelendirme
yöntemi kullan›lm›ﬂt›r. Bölgelendirme yönteminde, her bir tabakay› oluﬂturan hidrojeolojik birimler, litolojik özellikler göz önüne al›narak 7 farkl›
alt bölgeye veya zona ayr›lm›ﬂt›r (ﬁekil 7). Evrik
modelleme sonucunda kestirilen parametre say›s› veya boyutu, zon say›s› ile temsil edilmiﬂ
(Emsellem ve de Marsily, 1971; Yeh ve Yoon,
1976; Cooley, 1977) ve PEST program›nda
kestirilecek olan her bir parametre grubu için
parametre say›s› maksimum 7 ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. Her zon kendi içerisinde homojen hidrolik parametreler ile tan›mlanm›ﬂ (Çizelge 1) ve
kil-silt gibi az geçirimli birimler geçirimsiz kabul
edilmemiﬂ, düﬂük iletkenlik de¤erleri (10-7
m/gün) ile temsil edilmiﬂtir. PEST program›nda
akifer parametre kestirim sürecinde ovada yer
alan 19065 ve 19061 nolu kuyularda gözlenen
YAS de¤erleri kullan›lm›ﬂt›r.
PEST program›nda kestirilecek parametrelere
ait baﬂlang›ç de¤erleri ile bu parametrelerin alt
ve üst s›n›r de¤erleri Çizelge 2’de, optimizasyon
sonucunda %95 güven aral›¤› ile hesaplanan
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ﬁekil 7. Katmanlarda litolojik özelliklere göre zonlar (Diﬂli, 2000).
Figure 7. Zones according to lithological properties in layers (Diﬂli, 2000).

Çizelge 1.Farkl› zonlar›n akifer hidrolik parametre
de¤erleri.
Table 1. Aquifer hydraulic parameters value of zone
regions.
Litoloji

K (m/gün)

sf

Çizelge 2. Parametrelerin ilksel, alt ve üst s›n›r
de¤erleri.
Table 2. Initial parameter data, minimum-maximum
limits.

sy

parametre de¤erleri de Çizelge 3’de gösterilmiﬂtir.
SONUÇLAR VE TARTIﬁMALAR
PEST sonucunda inceleme alan›nda yer alan
çak›l ve tüf birimlere ait hidrolik iletkenlik katsay›lar› için hesaplanan de¤erler 0.168 m/gün ve
0.881 m/gün’ olarak kestirilmiﬂtir (Çizelge 3). ‹nceleme alan›nda yer alan ve çak›l biriminden su
alan bir kuyuda yap›lan pompalama denemesi
verilerinin Neuman yöntemi ile de¤erlendirilme-

si sonucu bu birimlere ait hidrolik iletkenlik katsay›lar› analitik olarak hesaplanm›ﬂ ve hidrolik
iletkenlik de¤erleri 0.35 m/gün ve 1.19 m/gün
olarak bulunmuﬂtur. Analitik ve PEST yöntemi
ile hesaplanan hidrolik iletkenlik de¤erlerinin birbirinden farkl› olmas› tan›mlanan zon içerisinde
birimlerin heterojen bir özellik göstermesinden
kaynaklanmaktad›r. Analitik yöntem ile hesaplanan hidrolik iletkenlik de¤eri yaln›zca pompalama kuyusunun etki yar›çap› içerisinde kalan bölümü temsil ederken PEST yöntemi ile kestirilen
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Çizelge 3. Optimizasyon sonucunda belirlenen parametreler.
Table 3. Estimated parameters as a result of optimization.

hidrolik iletkenlik de¤eri o birimin tamam›n› temsil etmektedir.
PEST ile yap›lan hassasiyet analiz sonucuna
göre akifer sisteminde belirli ilksel ve s›n›r koﬂullar› alt›nda model taraf›ndan hesaplanan hidrolik
yük de¤erlerinin, model alan›nda hassasiyet katsay›s› en büyük olan çak›l biriminin özgül verimi
(sy1) ve hidrolik iletkenlik katsay›s› (hy1), tüf biriminin ise depolama katsay› (sf3) ve hidrolik iletkenlik katsay›s› (hy3) de¤erlerine ba¤›ml› olarak
de¤iﬂti¤i görülmüﬂtür. Bununla birlikte çal›ﬂma
alan›nda en düﬂük hassasiyet katsay›s›na sahip
kum biriminin (hy2, sf2, sy2) gözlem noktalar›nda model sonuçlar›nda (hidrolik yük seviyesi)
meydana gelen de¤iﬂim sürecinde etkin bir parametre olmad›¤› belirlenmiﬂtir (ﬁekil 8).

ﬁekil 8. Hidrolik parametrelerin hassasiyet katsay›lar›.
Figure 8.The sensitivity coefficients of hydraulic parameters.

ﬁekil 9a ve 9b de görüldü¤ü gibi, ovada yer alan
gözlem kuyular›ndaki (19065 ve 19061) yük de¤erleri (gözlemlenen hidrolik yük, hesaplanan
hidrolik yük), benzeﬂim süresince de¤iﬂik de¤erler almakta ve bu de¤erlerde, zamana ba¤l›
olarak de¤iﬂik oranlarda artma ve azalma meydana gelmektedir. ﬁekil 10a ve 10b incelendi¤inde gözlem kuyular›nda hesaplanan ve gözlemlenen hidrolik yük de¤erleri aras›ndaki fark
± 1.5 m aras›nda de¤iﬂiklik gösterdi¤i hesaplanm›ﬂt›r. Fark de¤erlerinde gözlemlenen sistematik olmayan de¤iﬂimlerin bir kaç nedeni olabilir.
Bu nedenlerden birincisi:
1. Bu çal›ﬂmada parametre kestiriminde zonlama yöntemi kullan›lm›ﬂ olup bu yöntem akiferin heterojenitesini ve hücreden hücreye
hidrolik parametrelerin de¤iﬂimini dikkate almamaktad›r. Özellikle zon s›n›rlar›nda hidrolik parametreler keskin bir ﬂekilde de¤iﬂmektedir. Bu da hesaplanan hidrolik yük de¤erlerini etkilemektedir.
2. Bununla beraber modele aktar›lan beslenme
ve boﬂal›m de¤erlerinde yap›lan hatalar bu

ﬁekil 9. (a) 19061 ve (b) 19065 no.lu kuyularda gözlemlenen ve hesaplanan yük de¤erleri.
Figure 9. Calculated and observed head data in wells
(a) 19061 and (b) 19065.
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ÖNER‹LER
Evrik yöntemlerde, simülasyon say›s›, parametre ve tabaka say›s›na ba¤l› olarak artmaktad›r.
Örne¤in, model alan› 4 tabakadan ve hesaplanmas› gereken parametre say›s› ise 10 tane oldu¤u varsay›l›rsa, her bir optimizasyon süreci
için modelin 20 kere çal›ﬂt›r›lmas› gerekmektedir. Bu süreç, günümüzün bilgisayar teknolojisine ba¤l› olarak birkaç gün almaktad›r. Bundan
dolay›, model mümkün oldu¤u kadar basit tutulmal›d›r. Bununla beraber, yeterli say›da gözlem
bulunmas› durumunda, düﬂey iletimlilik, akarsu
taban malzemesinin iletimlili¤i, buharlaﬂma etki
derinli¤i, beslenme miktar› gibi de¤erler de hesaplanmaktad›r.
KATKI BEL‹RTME

ﬁekil 10. (a) 19065 ve (b) 19061 no.lu kuyularda hesaplanan farklar (gözlemlenen yük-hesaplanan yük) ile benzeﬂim baﬂlang›c›ndan itibaren geçen süre aras›ndaki iliﬂki.
Figure 10. Relationship between the estimated differences (the observed head- the calculated
head) and time starting of the simulation in
wells (a) 19065 and (b) 19061.

farklara neden olabilecek di¤er bir neden
olabilmektedir. Bu hatalar, beslenme miktar›,
maksimum buharlaﬂma miktar›, akarsu beslenimine ait parametreler, kuyu çekimleri ve
bu etkilerin gerçekleﬂti¤i periyotlar›n belirlenmesinde yap›lan hatalard›r.
3. Son olarak hidrojeolojik yap›ya ait kavramsal
modelin temsil edicili¤i de bu farklar› ortaya
ç›kmas›na yol açabilir. Yeralt›suyu ak›m modelinde ﬁuhut Ovas›’nda ova s›n›rlar›n›n geçirimsiz s›n›rlar ile çevrili oldu¤u ve yanal
beslenimin olmad›¤› varsay›lm›ﬂt›r. Simülasyon baﬂlang›c›nda, ilksel hidrolik yük de¤erlerinin temsil edicili¤i de bu farklar› etkileyen
bir parametredir. Çünkü 1978 y›l›nda ﬁuhut
Ovas›’nda hidrolik yük da¤›l›m›n› kontrol
edecek say›da yeralt›suyu seviyesi ölçümleri bulunmamaktad›r. Bu durum ilksel hidrolik
yük de¤erinin interpolasyonunda hatalara
neden olmaktad›r.

Yazar›n, yüksek lisans tezinin bir bölümünü içeren bu araﬂt›rmada, Hacettepe Üniversitesi
Uluslararas› Karst Su Kaynaklar› Uygulama ve
Araﬂt›rma Merkezi (UKAM) ile Devlet Su ‹ﬂleri
(DS‹) Genel Müdürlü¤ü aras›nda yürütülen
“Akarçay Havzas› Hidrojeolojisi ve Yeralt›suyu
Ak›m Modeli” proje kapsam›nda toplanan jeolojik ve hidrojeolojik verilerden yararlan›lm›ﬂt›r.
Yrd. Doç. Dr. Levent TEZCAN (Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisli¤i Bölümü) çal›ﬂman›n her aﬂamas›nda yard›mc› ve yol gösterici olmuﬂtur. Yazar yukar›da ad› geçen kiﬂi ve kurumlara teﬂekkür eder.
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