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Durağan Olmayan Yeraltı Suyu Hareket Denklemi

Zekâi Şen

Su Vakfı

1. Giriş

Yapılacak kabullerin ışığı altında durağan 
olmayan yeraltı suyu hareketinin denklemi-
ni çıkarmak mümkündür. Şekil 1’de verilen 
ve basınçlı bir akifere tam nüfus eden kü-
çük çaplı bir kuyu düşünelim. Akifer kalın-
lığı, m, hidrolik geçirimliliği K, depolama 
katsayısıda S olsun. Kuyudan çekilen suyun 
sabit debisi de Qw ile gösterilsin. Kuyudan 
pompa vasıtası ile su çekilmesi ile birlikte, 
kuyu civarında bir düşüm konisi meydana 
gelir. Yeraltı suyunun radyal olarak kuyuya 
doğru aktığını var sayalım. Yeraltı suyunun 
konsantrik ve r ile r + ∆r yarıçaplarında iki 
silindirik kesitten geçen debiler göz önünde 
tutulur. Akım durağan olmadığından dolayı 
bu iki silindirik yüzeyden geçen akımların 
debileri birbirine eşit değildir. Arada belirli 
bir fark vardır. İşte bu fark, o iki konsantrik 
silindir yüzeyin arasındaki akifer hacminde 
bulunan sudan kaynaklanır. Bu fark, aradaki 
akiferin depolama özelliğinden kaynaklana-
rak ∆t zaman süresinde ortaya çıkar. Bu za-
man süresinde piezometrik seviyede meyda-
na gelen farkta, ∆h = h(r,t) - h(r, t +∆t)’dir. 
İki silindirik yüzey arasında süreklilik denk-
leminin uygulanması ile

[Q(r,t)-Q(r+∆r,t)]x∆t = Sx2πr∆r[h(r,t)-h(r,t+∆t)] (1)

elde edilir. Burada, Q(r,t) ve h(r,t) sırası ile r 
mesafesinde t anındaki debi ve piyezometre 

yüksekliğini gösterir. Bütün bu denklemler-
de, r kuyu merkezinden akifer içinde düşü-
nülen bir noktaya kadar olan yatay radyal 
mesafeyi gösterir. Limit olarak (∆t→0) ve 
(∆r→0) uygulanması ile Denklem (11) aşa-
ğıdaki kısmi türevli diferansiyel denklemi 
haline dönüşür.

∆rr

Q(r+∆r, t)Q(r)
K, S m

S ( r, t )Başlangıç 
piyezometresi

Qw

Geçirimsiz tabaka

Geçirimsiz tabaka

Şekil 1. Basınçlı akiferde kuyuya doğru durağan olmayan 
akım

∂Q(r,t) 
∂r  = 2πSr ∂h(r,t) 

∂t
 (2)

Konsantrik silindirik yüzeyden geçen 
Q(r,t) ise

Q(r,t) = 2πr x m x Vf(r,t)  (3)
şeklinde yazılabilir. Burada, Vf(r,t), r rad-
yal mesafe ve t zamanındaki özgül veriyi 
gösterir. Bununda, Darcy kanununa göre 
Vf(r,t) = K ∂h(r,t)/∂r olarak yazılması düşü-
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nülebilir. Bu ifadenin Denklem (3)’de yeri-
ne konulması ile 
Q(r,t) = 2πrmK∂h(r,t)/∂r = 2πrT∂h(r,t)/∂r (4)

elde edilir. Denklem (4)’deki T iletgenlik 
katsayısının Denklem (2)’de yerine konul-
ması ile 

∂2h(r,t)/∂r2+1/r ∂h(r,t)/∂r = (S/T)∂h(r,t)/∂t  (5)
bulunur. Bu denklem bir basınçlı akiferdeki durağan 
olmayan yeraltı suyu akımını ifade eder. Eğer başlangıç 
piezometre yüksekliği ho ise, herhangi bir noktadaki t 
zaman sonraki düşüm s(r, t) = ho - h(r,t) olup, düşümler 
cinsinden Denklem (5) şöyle yazılabilir. 

∂2s(r,t)/∂r2+1/r ∂s(r,t)/∂r = (S/T) ∂s(r,t)/∂t   (6)

2. Akifer parametrelerinin tesbiti

Yapılan birçok arazi çalışması sonunda 
elde edilen verilerden akifer parametreleri-
nin tespiti için gözenekli ortam kabulü ya-
pılır. Bulunması istenen akifer parametreleri 
arasında porozite, hidrolik geçirimlilik, ilet-
kenlik katsayısı, depolama katsayısı, özgül 
verim, gecikmeli verim indeksi ve sızma 
faktörleri bulunur. Arazide elde edilen za-
man-düşüm verilerinden uygun bir matema-
tik modelinde alınması ile parametrelerin 
değerleri tespit edilebilir. Bu modeller akifer 
parametrelerine ilave olarak, kuyu ile ilgili 
bazı büyüklük ve pompa karakteristiklerinin 
de bulunmasına yarar. Böylece, tüm olarak 
bir yeraltı suyu haznesinin planlanmasında 
debiler, düşümler veya mesafeler ile işletme 
kuralları belirlenebilir. Şen(1995) tarafın-
dan belirtildiği üzere tam anlamı ile uygun 
bir akifer sınaması yapılınca, aşağıdaki bil-
giler elde edilir.

a) Depolama ve iletim katsayıları ile öz-
gül verim ve sızma faktörü gibi akifer 
parametrelerinin tahmini,

b) Geçirimli ve geçirimsiz tabakalar me-
safe, yön ve doğal durumlarının tespit 
edilmesi,

c) Kuyu etrafındaki yanal değişimler,
d) Kuyu kayıpları, güvenilir debi, özgül 

düşüm ve özgül kapasite gibi kuyu ile 
ilgili büyüklüklerin tespiti

Çok sayıda değişken jeolojik yapının bu-
lunması durumunda bile akifer parametre-
lerinin belirlenmesi için uygun matematik 
modellerin seçilmesi, gerekli kabullerin ya-
pılması, en geçerli başlangıç ve sınır şartla-
rının yapılması lazımdır. Bunların sonucun-
da, bu modeller vasıtası ile uygun çözümler 
elde edilebilir. Bir kuyuya doğru olan dura-
ğan olmayan akım halinde yapılması gerekli 
olan kabuller şunlardır.

a) Akifer malzemesi homojen ve izotrop-
tur,

b) Akifer alansal olarak çok uzanımlı, ya-
tay ve her yerde eşit kalınlığa sahiptir,

c) Akım tabakalar halinde (laminer) ve 
Darcy kanunu geçerlidir,

d) Sınama esnasında kuyu debisi sürekli 
olarak sabit kalır,

e) Akiferin doygun tabakasını kuyu tama-
men delerek tam nüfuz eder haldedir,

f) Kuyu çapı son derece küçük ve en ke-
siti daireseldir,

g) Kuyudan debinin çekilmeye başlama-
sı ile beraber akiferin cevabı aniden 
olur. Bunun anlamı akiferden kuyuya 
su akımının aniden olmasıdır,

h) Kuyu kayıpları diye bir şey yoktur,
i) Akifer parametreleri uzay ve zaman-

dan bağımsızdır,
j) Yeraltı suyu sıkışabilir ve akifer mal-

zemesi de elastik davranışa sahiptir.

Akifer türüne bağlı olarak bu kabullerin 
ışığı altında literatürde değişik kişiler tara-
fından sunulmuş çözüm yöntemleri bulun-
maktadır Mesela, serbest yüzeyli akiferler 
için teorik ve uygulamalı çalışmalar Boul-
ton (1954, 1955, 1963); Neuman (1972); 
Streltsova (1972, 1973) ve, Krozynski and 
Dagan (1975) tarafından; basınçlı akiferler 
için Theis (1935); Jacob (1940, 1950); Wal-
ton (1962); Şen (1986) ve, Marie ve Hollett 
(1996) tarafından verilmiştir. Sızdırmalı aki-
ferler için ise teorik çözümler Hantush and 
Jacob (1955), Hantush (1956, 1957, 1959, 
1960, 1961a, 1961b, 1964, 1966, 1967a, 
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1967b) ve Şen (1998) tarafından sunulmuş-
tur. Akifer parametrelerinin değişik şart-
lar altında tespit edilmesi Ferris, Knowles, 
Browne ve Stallman (1962); Kruseman ve 
Rider (1979); Rushton and Holt (1981); Şen 
(1986); Corbitt (1990) ve Harlow and Leca-
in (1993) gibi araştırmacılar tarafından ta-
mamlanan çalışmalarda verilmiştir. Genelde 
akifer parametrelerinin tespitinde kullanılan 
yöntemler Şekil 2’da verilmiştir. 

Akifer modelleri

Sızdırmalı akifer modelleri

Hantush-Jacob Modeli Hantush  dönüm 
noktası modeli

Hantush  mesafe-
eğim modeli

Jacob doğrusu yükselme modeli

Basınçlı akifer modelleri

Theis (1935)
tip eğrisi

Jacob (1946) 
doğrusu

Şen (1988) 
boyutsuz doğru

Birleşik değişken-
düşüm

Mesafe-
düşüm

Zaman-
düşüm

Şekil  2. Akifer parametrelerini tesbit etmek için değişik 
modeller

10.1. Theis modeli

Denklem (6)’nın ısı transferi denklemle-
rine benzediği Theis (1935) tarafından fark 
edilmiş ve böylece izotrop ve homojen aki-
fer ortamlar için uygun şartlar altında dura-
ğan olmayan yeraltı suyu akımının çözümü 
basınçlı bir akifer için 

s(r,t) = h-h(r,t) = Qw/4πT W(u) ve

W(u) = e
u

du
uu 


    (7)

şeklinde verilmiştir. Burada Qw kuyudan çeki-
len debi miktarını gösterir. W(u)’ya, u boyut-
suz zaman faktörüne karşı gelen kuyu denkle-
mi adı verilir. Denklemdeki W(u)’nin integrali 
üssel olduğundan sonsuz serilere açılması ile 
yaklaşık olarak aşağıdaki seri elde edilir. 

W(u) = -0,5572-Ln(u)+u-  u
2  

2,2
+  u3  

3,3
+  u4  

4,4
+...  (8)

Boyutsuz zaman faktörü ve kuyu fonk-
siyonunun akifer parametrelerine bağıntılı 
açık ifadeleri 

W(u) = 4πT 
Qw

 s(r,t) ve u = r2S 
4tT  (9)

dir. Theis boyutsuz tip eğrisi Şekil 3’de ve-
rilmiştir. Bu eğrinin çizilmesi için gerek-
li sayısal değerler W(u)’nun u ile değişimi 
olarak Ekler kısmında ayrıntılı bir şekilde 
sunulmuştur.

0.1 1 10 1E+21E+31E+41E+51E+61E+71E+81E+91E+10
-------> Dimensionless time (1/u)

1E-5

1E-4

1E-3

0.01

0.1

1

10

1E+2

---
---
->
We
llf
un
cti
on
[
W(
u)]

Boyutsuz zaman faktörü, (1/u)

K
uy

u 
fo

nk
si

yo
nu

, W
(u

)

Şekil 3. Theis boyutsuz tip eğrisi

2.2. Doğru (Jacob) metodu

Bu metot, kuyu fonksiyonu değerlerinin 
yarı-logaritmik eksen takımında boyutsuz 
zaman faktörüne karşı çizilmesi ile elde edi-
lir. Denklem (7)’de, Theis tarafından dura-
ğan olmayan yeraltı suyu akımı için verilen 
ifadede, daha sonra Cooper ve Jacob (1946) 
kuyu fonksiyonu değerinin, u’nun 0,01’den 
küçük değerleri için ihmal edilebilecek ka-
dar küçük olduğunu görmüştür. İşte böyle 
bir ihmal sonrasında Denklem (8)’deki kuyu 
fonksiyonu aşağıdaki şekli alır.

W(u) = -0,5772 - Ln(u)   (10)
Denklem (9)’dan, u ve W(u) değerleri-

nin bu son ifadede yerlerine konarak basit 
işlemlerin yapılması sonucunda 

s(r,t) =   Q  

4πT
{-0,5772-Ln(r2S/4tT)} (11)
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elde edilir. Bu denklam dahada basitleştiri-
lerek 

 s (r,t) = 2,3Q  

4πT
 log 2,25Tt

r2S
  (12)

şeklini alır. Bu son denklem ile ifade edi-
len Jacob metodunun farklı üç uygulaması 
vardır. Bunlar zaman-düşüm, mesafe-düşüm 
ve t/r2 şeklinde ifade edilen birleşik değiş-
kenin düşümle değişmesi şekilleridir. Bütün 
bu yöntemler, zamanın büyük yani boyutsuz 
zaman faktörünün küçük olması durumları 
için geçerlidir. Bu durumlarda Theis eğri-
sinin sağ uç noktasının bir başka ifadesidir. 
Bunlar yarı-logaritmik eksende Şekil 4’de 
görüldüğü gibi bir doğru halindedirler. 

1E-10 1E-9 1E-8 1E-7 1E-6 1E-5
--------> Dimensionless time (u)
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20

30
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n
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Boyutsuz zaman faktörü, (1/u)

K
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nk
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, W
(u
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Şekil 4. Jacob doğrusu

Bu üç yöntemde, Denklem (8)’den anla-
şılacağı üzere r’nin küçük ama t’nin büyük 
değerleri için geçerlidir. 

Zaman-düşüm yaklaşımı bir ana kuyudan 
sabit debi çekilmesi ve bir gözlem kuyu-
sunda yeraltı suyu seviyesinin ölçülmesi ile 
elde edilecek veriler kullanılarak uygulanır. 
Bu modele göre, uzun zaman sonra elde edi-
len veriler yarı-logaritmik bir kâğıtta işaret-
lendiklerinde, zamanın logaritması ile dü-
şüm noktaları arasından bir doğru geçirilir. 
İşte bu doğru biri eğim, Δs, diğeri de zaman 
ekseni üzerinde beliren kesim, to olmak üze-
re iki sayısal değerin okunmasına müsaade 
eder. Zaman eksenindeki bu kesim noktası 

düşümün sıfır olduğu durumu verir. Büyük 
eğimler düşük özgül verimlerin olduğuna 
delalet eder. Bunun diğer anlamı, hidrolik 
geçirgenliğin az olmasıdır. Bununla doğru 
orantılı olarak ilgili olduğundan, iletkenlik 
katsayısı da düşük değerdedir. T ve S’nin 
açık ifadeleri aşağıda verilmiştir

 T = 2,3Q  
4πΔSt

 ve S = 2,25t0T 
r2   (13)

Grafikten Δst eğimi, bir tam logaritmik 
devire düşey eksende karşı gelen düşüm far-
kı olarak okunur. Yukarıdaki denklemde Q 
ve r doğrudan arazi ölçümleri olarak belir-
lidir. S ve T ise hesaplanması gerekli akifer 
parametreleridir. 

Düşüm konisinin zaman ve mekan olarak 
değişime uğradığı bilinmektedir. Mekanla 
ilgili değişimleri ölçmek için akiferin deği-
şik yerlerine gözlem kuyuları yerleştirilir. 
Uzunca bir zaman geçtikten sonra bu gözlem 
kuyularında gözlenen düşümlerin logaritmik 
mesafelere karşı yarı-logaritmik eksen takı-
mında işaretlemeler yapılırsa yine bir başka 
doğru elde edilir. Uzun zaman gerekmesinin 
sebebi durağan veya sanki-durağan yeral-
tı suyu akımına ulaşılmak içindir. Denklem 
(12)’den düşümün mesafe ile ters orantılı 
olduğu görülür. Bu sebeple buradaki doğru 
negatif eğim verir. Bu doğrunun düşümün sı-
fır olması durumuna karşı gelen yatay ekseni 
kestiği nokta, doğrudan akiferin tesir yarıça-
pını verir. Bu yöntemin kullanılması için en 
azından üç adet gözlem kuyusunda ölçümle-
rin yapılması lazımdır. Denklem (12)’nin ba-
sit işlemlere tabi tutulması sonucunda kısaca 

 T= - 2,3Q  
2πΔsr

 ve S = 2,25t0T 
r0

2  (14)

bulunur. Burada, ro ve to sırası ile tesir yarı-
çapı ve düşümlerin aynı anlı olarak değişik 
gözlem kuyularında ölçülmesi zamanını ve-
rir. Bu son ifadedeki ilk denklem sağ tarafta 
eksi işarete sahiptir ama T’nin hesabı artı 
işaretli olur, çünkü Δsr eğimi eksi işaretine 
sahiptir. Denklem (13)’deki T ve S ifadeleri-
nin Denklem(13)’dekilerle karşılaştırılması 
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ile yarı-logaritmik kâğıttaki mesafe-düşüm 
doğrusu eğiminin zaman-düşüm eğrisinin 
iki katına eşit olduğu anlaşılır. 

Üçüncü Jacob yönteminde birleşik değiş-
ken logaritmasının yatay eksende, düşümler 
ise düşey eksende gösterilmek sureti ile yine 
bir doğru ortaya çıkar. Birleşik mesafe-za-
man değişkeni t/r2 olarak hesaplanır ve de-
ğerler değişik zamanlarda yapılan ölçümler 
olabilir. Yarı-logaritmik kâğıtta elde edilen 
doğrunun eğimi Denklem(12)’den 

Δsr/t = 2,3Q  

4πT
  (15)

olarak elde edilir. Buradan da T iletkenlik 
katsayısının ifadesi 

T = 2,3Q  
4πΔS

 (16)

olur. Denklem (12)’nin biraz işleme tabi tutul-
ması ile de depolama katsayısı S 

 S = 2,25 T t
2r









   (17)

elde edilir. Burada (t/r2)o değeri doğrunun 
t/r2 eksenini kestiği noktadır. Bu kesim nok-
tasının her hangi bir fizik anlamı bulunmaz, 
sadece matematik bir tariftir. 

Tüm Jacob doğru yöntemlerinin eğimle-
rinin kıyaslanması ile 

Δst = 
Δs1 

2  = Δs(t/r) (18)
olduğu anlaşılır. Bu bakımdan, zaman-dü-
şüm ile birleşik değişken eğimlerinin eşit 
olduğu görülür. 

Her üç Jacob yöntemi aynı veri dizileri ol-
masına karşılık aynı akifer parametre değer-
lerini vermez. Yüzey altı jeolojisinin kom-
pozisyonuna göre her bir yöntemden elde 
edilen parametre tahmin değerleri birbirin-
den birazda olsa farklıdır. Akifer, Theis çö-
zümü yapılırken kabul edilen şartların hep-
sine tam anlamı ile uyarsa ve bu arada tam 
izotrop ve homojen ise, her üç yaklaşımdan 
da elde edilen akifer parametre tahminleri 
birbirine eşit çıkar. Bunlar arasında sadece 

bir gözlem kuyusuna gerek göstermesi ba-
kımından arazide en ekonomik olarak kulla-
nılabileni, zaman-düşüm yöntemidir. Buna 
karşılık mesafe-düşüm yaklaşımının kul-
lanılması çok pahalıdır. Çünkü en azından 
üç tane gözlem kuyusunun inşa edilmesini 
gerektirir. Ancak bu yöntem de diğerlerin-
den elde edilemeyen akifer tesir yarıçapının 
değerini bulmaya yarar. Birleşik değişken 
yöntemi de aynen mesafe-düşüm yöntemi 
kadar gözlem kuyusuna gerek gösterir. Bu 
yöntemde, sınama sırasında elde edilen tüm 
verilerin kullanılmasını temin etmesi bakı-
mından, akifer parametrelerinin belki de en 
güvenilir olan sayısal değerlerini verir. 

3. Mühendis ve araştırıcıların dayanışması

Yeraltı suyu potansiyelinin belirlenmesi 
için seçilecek çalışma grubunun belirlen-
mesi çok önemlidir. Burada takımdan araş-
tırıcılar, mühendisler ve teknisyenler anla-
şılmaktadır. Jeoloji, hidroloji, fizik, kimya, 
matematik ve istatistik temel bilimleri hak-
kında bilgi sahibi kişiler, yeraltı suyu araş-
tırma ve değerlendirme çalışmaları için en 
uygun olanlardır. Genel olarak pratikte, jeo-
loji yorumlamaları, yeraltı suyu bölgelerinin 
belirlenmesi ve konumların tespiti için bir 
jeolog veya tercihen hidrojeolog gereklidir. 
Ancak, yeterli bilgisi olmayan su mühen-
disleri ve sondajcılar ile jeofizikçiler de bu 
işlerde kullanılabilir. Tespit edilen yeraltı 
suyu haznelerinin modellenerek en iyi işle-
tim çözümlerinin bulunması için fizikçi ve 
matematikçiler ile bilgisayarcılara da gerek 
vardır. Bunlardan ilki, yeraltı suyu paramet-
relerinin tespiti için analitik çalışmalar ya-
pabilir. Bu analitik çalışmaların çoğu, pra-
tikte bulunan heterojen ve anizotropluk işin 
içine katılmadan yapılmıştır. Bu sebeple de, 
sonuçların yorumlanmasında ve sayısal de-
ğerlendirilmesinde yaklaşıklıklar daima söz 
konusudur. Yeraltı suyu taşıyan tabakanın 
gözenekli, çatlaklı, erime boşluklu (kars-
tik), buzul artığı kayaç veya püskürük/baş-
kalaşmış kristalli kayaç, çatlaklı kayaç gibi 
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durumlara hiç bakılmaksızın, çoğu zaman 
aşağıda izah edilecek olan ve yeraltı suyu 
hidroliğinin ilk dinamik modellemesi olan 
Theis tip eğrilerinin kullanılmasına yöneli-
nir. Hâlbuki bu analitik çözüm birçok başka 
kabulün yanında, homojenlik ve izotropluk 
kabullerini de içerir. Bu kabuller, gözenek-
li yani taneli (poröz) ortamlarda yaklaşık 
olarak geçerlidir, ama çatlaklı ve çözülme 
boşluklu akifer ortamlarında öyle değildir. 
Analitik denklemleri çıkaranlar veya kulla-
nanların çoğu jeolojik bilgilerden mahrum 
olduklarından dolayı, yapılan sayısal he-
saplamalarda o derece doğru olmaz. Yapılan 
yaklaşıklıklar her bir yeraltı suyu hesaplama 
adımında artarak kendini gösterir. Yakla-
şıklık dolayısı ile gerekli talebin karşılana-
maması ve yeraltı suyunun en iyi biçimde 
işletilememesi durumlarına varılır. Bu gibi 
durumlarda, klasik yöntemlerin ne gibi ka-
buller ve yaklaşımlar içerdiğini düşünmeden 
uygulamak yerine, incelenen yeraltı suyu 
sorununun değişik fizik, hidrolojik ve jeo-
lojik yönlerinin araştırılması ile yeni yön-
temlere gidilmeye de çalışılmalıdır. Yeraltı 
sorunlarına sayısal yaklaşmadan önce, sözel 
ve mantıksal açılardan yaklaşmanın fayda-
sı vardır. Bu düşünceler daha sonra tatbik 
edilecek olan analitik yöntemlerin hangi sı-
nırlar için geçerli olduğunun da tespit edil-
mesine yarar. Tabiattan elde edilen verilerin 
mekanik olarak hazır klasik bir modele ta-
şınarak uydurulması ve ona göre yorum ve 
sonuçların değerlendirilmesi yararlı olmaz. 
Burada sözel ve mantıksal yaklaşımlardan 
kasıt sayısal yöntemlerin uygulanmasına ze-
min hazırlayacak tüm fizik ve jeolojik bil-
gilerin toplanarak sınıflandırılmasıdır. Bu 
hedefe ulaşmak için tecrübeli hidrojeolog, 
hele kuvvetli bir fizik ve matematik geçmi-
şi de varsa, çok yararlı olur. Benzer şekilde, 
gerekli jeoloji bilgileri ile teçhiz edilmiş bir 
inşaat mühendisi de yeraltı suyu sorunları-
nın çözümlenmesinde yardımcı olabilir veya 
esas rol oynayabilir. Değişik akifer matema-
tik modellerinin uygulanması öncesinde, 

sayısal olmayan bilgilere mümkün olduğu 
kadar fazlaca ulaşmaya gayret edilmelidir.
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