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Abstract. in natural unchanged by man environment conditions, groundwater level fluctuations 
indicate the relationship between incoming and outgoing components of the groundwater budget. 
The known Water Table fluctuation (WTf) method postulates that rises in unconfined aquifers are 
caused by recharge water arriving to the water table. Here a variant of WTf method is proposed 
which is based theoretically on the one-dimensional partial differential equation of groundwater 
flow (1). When this equation is discretized and presented in terms of measured water level changes 
ΔH and time intervals Δt it converts into equation (2), where ΔQ is the groundwater flow formed 
on the place (inflow - outflow). determination of groundwater flow by darcy’s law is a laborious 
and expensive approach. instead, this water budget element ΔQ is defined approximately using the 
water level hydrograph. it is supposed that during the dry season recharge is not occurring. on the 
hydrograph a continuous drawdown is outlined, which is called “recession curve”. The slope of 
this curve is characteristic for the groundwater flow formed on the place. a second approximation 
is assumed that the local groundwater flow is constant during the year. This assumption is justified 
by the fact that the water table fluctuates parallel to itself and hydraulic gradients does not change 
significantly during the year. The groundwater balance is performed annually. in particular wet 
year the recession curve may not be well expressed. in such occasions it is recommended to use the 
slope of the curve from another year. required are the data of measured water levels and the value 
of the specific yield Sy. an eXcel spreadsheet is elaborated for automatic calculations. as final 
result the temporal distribution of groundwater recharge is obtained, as well as the cumulative an-
nual recharge value [mm/year]. also, the quantity of groundwater flow [mm/year] and the module 
of groundwater flow [l/s.km2] are estimated. if data on precipitations are involved, then the coef-
ficient of infiltration is calculated (recharge as % of annual precipitation). all results are presented 
in eXcel table and graphics (fig. 2 and 3). reliability of the results depends to a grate extend on 
introducing a proper value of Sy.
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Резюме: измененията на нивото на подземните води в наблюдателен кладенец се анализират 
за приблизително определяне на основните елементи в годишния им воден баланс. анализът 
им се основава на диференциалното уравнение за движението на безнапорен подземен 
поток, което се дискретизира чрез измерените промени на нивото и интервалите от време 
между измерванията. Величината на формиращите се в разглеждания участък подземни 
водни количества (разликата между притока и оттока) се определя приблизително чрез 
интензитета на понижаване на нивото през засушлив период, когато се предполага, че липсва 
инфилтрационно подхранване. Върху построения хидрограф на нивото това е т.н. „крива на 
изтощаване”. наклонът на тази крива характеризира формиращия се на това място подземен 
отток. друга условност на метода е приемането за постоянство на подземния поток, като се 
има предвид слабото изменение на хидравличните градиенти през годината.

разработен е алгоритъм за обработка на режимните данни, който е осъществен 
в eXcel таблица. необходимите входни данни за прилагане на подхода са: измененията 
на нивата през годината и величината на коефициента на водоотдаване на водоносния 
хоризонт. автоматично се изчертава ходографната крива на нивото, избира се сегмент от 
нея, представляващ така наречената „крива на изтощаване” и се осреднява нейният наклон. 
В таблицата се изчисляват и се представят резултатите за инфилтрационното подхранване за 
периодите на измерване и неговата сумарна годишна величина, както и сумарната величина 
на подземния отток При наличие на данни за валежите се изчисляват още коефицинтът на 
инфилтрация и модулът на подземния отток. достоверността на получените резултати в 
голяма степен зависи от реалната стойност на въведения коефициент на водоотдаване.

Ключови думи: подхранване на подземни води, баланс на подземни води, колебания 
на водно ниво

Въведение
количественото изучаване на естествените ресурси на подземните води е свър-
зано с определяне на приходните и разходни елементи в баланса на водоносния 
хоризонт. В най-общия случай основни елементи в приходната част са: инфил-
трационното подхранване от атмосферни води; филтрацията от повърхностни 
водни тела (реки и водоеми) към водоносния хоризонт; притокът от съседни 
(в план) водоносни хоризонти; изкуствено попълване на водоносния хоризонт. 
В разходната част на баланса главни елементи са: естествения подземен отток 
на водоносния хоризонт (дрениране в хидрографската мрежа); подхранване-
то на по-дълбоко залягащи водоносни хоризонти, чрез протичане през слабо 
пропускливи слоеве; изпарение и транспирация от нивото на плитко залягащи 
подземните води; изкуствена експлоатация и дренаж на подземните води. Оп-
ределянето на всички тези елементи изисква задълбочени, трудоемки и скъпо 
струващи хидрогеоложки проучвателни работи, придружени от моделни из-
следвания. големият брой на действащите фактори е предпоставка за натрупва-
не на грешки и несигурност в крайните резултати за водния баланс.

съотношенията на приходните и разходни елементи на водоносния хори-
зонт в крайна сметка намират израз в измененията на водното ниво. В естестве-
ни, ненарушени от човешката дейност условия, ходографът на нивото отразява 
периодите, в които преобладава попълване или изразходване на „подземния 
резервоар”. ето защо, колебанията на нивото можем да разглеждаме като син-
тезиран, динамичен индикатор за водния баланс във всяка точка на водоносния
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хоризонт. тук предлагаме един сравнително прост и надежден практически 
подход за приблизителна оценка на баланса на подземните води, чрез анализ на 
ходовата крива на подземното водно ниво. 

Хидрогеоложка и хидродинамична обосновка на метода
разглеждаме водоносен хоризонт със свободно водно ниво, който получава пов-
семестно инфилтрационно подхранване от валежи и снеготопене, а главният 
разходен елемент е подземният отток, който се генерира върху площта на хори-
зонта и в крайна сметка се дренира в речната мрежа (фиг.1).

теоретичната постановка на предлагания метод се основава на частното 
диференциално уравнение на Бусинеск за едномерен подземен поток:

         (1)

където:
Sy - коефициент на водоотдаване (specific yield);
H - хидравличен напор (hydraulic head);
b - дебелина на водоносния пласт (thickness of the aquifer);
к - коефициент на филтрация (hydraulic conductivity);
х - разстояние (distance);
t - време (time);
r - интензитет на инфилтрационно подхранване (recharge rate).

лявата част на уравнението изразява изменението на водното ниво в пла-
ста. Първият член в дясната страна фактически представлява изменението на 
водното количество (разликата между притока и оттока) по пътя на филтраци-
ята.

ако дискретизираме хидродинамичния процес в реални стъпки по време 
и пространство, можем да запишем горното уравнение в следния алгебричен 
вид:

    t*rt*QH*Sy ∆+∆∆=∆     (2)

Фиг. 1. Принципна схема за формирането на естествените ресурси на грунтовите води.

fig. 1. Principle scheme of groundwater resources formation.
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т.е. промяната на нивото в разглеждания пункт на водоносния хоризонт за пе-
риод от време Δt е резултат от изменението на водния обем (вследствие разлика 
между приток и отток) за това време и водния обем, получен от инфилтрация за 
същото време (спасов 2010).

Формирането на подземния отток от дадена територия се изразява чрез 
увеличение на разхода на подземния поток в посока на движението на водата. 
По пътя на филтрацията, във всяко следващо сечение на пласта, оттокът пре-
вишава притока и така възникват естествените ресурси на водоносния хори-
зонт (лебедев, 1963). както се вижда от уравнение (1), строгото определение 
на подземния поток изисква данни за филтрационните свойства на пласта и 
за действащите хидравлични градиенти, а това е свързано със скъпо струващи 
хидрогеоложки проучвания.

В предлагания тук подход подземният отток се определя приблизително 
с помощта на ходографа на нивото в наблюдателен кладенец. За целта разглеж-
даме периоди от годината, през които се предполага, че е прекратено инфилтра-
ционното подхранване, достигащо водонаситената зона. В нашите климатични 
условия това може да бъде летният засушлив сезон или периодът на зимното 
маловодие. Отсъствието на подхранване се бележи върху ходографа със срав-
нително дълготрайно и равномерно понижение на нивото. този низходящ клон 
на кривата характеризира изтощаването на водоносния хоризонт и в литерату-
рата е познат под името “recession curve”. При липса на инфилтрационно по-
дхранване (r = 0) уравнение (2) добива вида:

    t*QH*Sy ∆∆=∆     (3)

и понеже промяната на нивото през същия период е непрекъснато пони-
жение, то горното равенство можем да запишем като:

    t*Q)h(*Sy ∆∆=∆−     (4)

където (-Δh) е понижението на водното ниво, дължащо се на подземния отток.
като заместим (4) в (2), за инфилтрационното подхранване можем да запи-
шем:
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където : ΔH e наблюдаваното изменение на нивото в сондажа за време Δt;
∆h – изменение на нивото, дължащо се само на оттока през същото време.

В уравнение (5) неизвестна е величината ∆h/Δt. Определяме я графично 
от кривата на изтощаване (Биндеман, 1952), която апроксимираме с права 
линия (Spassov,1963). наклонът на тази линия, в същност е търсената вели-Spassov,1963). наклонът на тази линия, в същност е търсената вели-). наклонът на тази линия, в същност е търсената вели-
чина ∆h/Δt. Замяната на кривата на изтощаване (recession curve)  с права линия е 
едно донякъде субективно приближение. ако няма добре очертан праволинеен 
участък, препоръчително е да се апроксимира долният, по-полегат участък на 
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кривата, който в по-чист вид отразява процеса на изтощаване на водоносния 
пласт. Обикновено, водното ниво се колебае във вертикална посока успоредно 
само на себе си, поради което хидравличният градиент на водоносния хоризонт 
не се променя значително. това дава основание да считаме, че естественият 
подземен отток е сравнително постоянен във времето, а следователно можем да 
приемем ∆h/Δt като константна положителна величина.

ако разгледаме процеса в неговата последователност във времето, 
то за сумарното инфилтрационно подхранване r ще е валидно уравнението:

    ( )hH*St*rr y Σ∆+Σ∆=∆Σ=    ( 6 )

където:
ΔH са измененията на нивото в кладенеца за отделните интервали на из-

мерване Δt;
∆h са височините водонаситен слой, еквивалентни на подземния отток 

през същите интервали от време Δt.
дименсиите на величините в дясната страна на уравнението са дължи-

ни и представляват височини спрямо избрана базисна (референтна) равнина. 
умножени с коефициента на водоотдаване Sy, тези височини се привеждат към 
дебелини плътен воден слой r. изборът на стойността на водоотдаването е от 
решаващо значение за достоверността на крайните резултати. кто множител, 
този параметър променя правопропорционално стойностите, както за подхран-
ването, така и за оттока на подземните води, а следователно и на произтичащи-
те от тях модул на подземния отток и коефициент на инфилтрация. Проблемът 
за правилния избор на коефициента на водоотдаване е сложен и многофакто-
рен. Обширен преглед на методологията за неговото определяне е направен от 
Healy&cook (2002). тук само ще подчертаем, че коефициентът на водоотдаване 
трябва да отразява литоложките особености на отложенията, в които се извърш-
ват колебанията на водното ниво, а не толкова на основния продуктивен пласт. 
трябва да се има предвид, че при кватернерните грунтови водоносни хоризон-
ти, най-горните слоеве се характеризират с по-дребнозърнест зърнометричен 
състав и съответно по-малка величина на Sy.

Водният баланс се анализира година по година. крайните резултати 
включват оценка на инфилтрационното подхранване на водоносния хоризонт, 
неговите естествени ресурси, изразени като разход на подземния поток, като 
модул на подземен отток. При наличие на данни за валежите се изчислява и 
инфилтрационният коефициент.

За улеснено приложение на метода е разработен алгоритъм, който се из-
пълнява чрез известното microsoft приложение eXcel. разработени са два ва-
рианта на програмата - за анализ на баланса при плитко и при дълбоко залягане 
на водното ниво. В райони със сравнително дълбоко залягане на водното ниво, 
където колебанията се извършват в диапазона на дълбочини под 2,5-3,0 m, загу-
би от евапотранспирация на подземните води са малко вероятни. В тези случаи 
подхранването е или положителна величина или нула. В местата, където нивото 
заляга плитко и се колебае в диапазона от 0 до 2,5-3,0 m под повърхността е 
възможна евапотранспирация от подземните води, чрез кореновата система на 
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растенията. При тези условия в определени периоди е възможно да се получи 
отрицателно подхранване, т.е. евапотранспирация от подземните води. Все пак 
трябва да отбележим, че резултатите от предлагания метод са по-надеждни ко-
гато водното ниво се колебае в зоната под растителната коренова система.

Начин на приложение на метода
Потребителят въвежда необходимите входни данни в определени клетки (жъл-
ти) на изчислителния лист и получава резултатите в табличен (Фиг. 2 ) и графи-
чен вид (Фиг. 3). Подробни указания за използването на програмата, стъпка по 
стъпка, са дадени в самия eXcel електронен лист. Възможно е през някои по-
влажни години, поради честите валежи, да не се очертава добре „крива на из-
тощаване” (recession curve). В такива случаи препоръчаме от водно-балансовия 
анализ за някоя друга година, с добре очертана крива на изтощаване, да се вземе 
полученият там коефициент на наклона на апроксимационната линия и с него 
да се анализира баланса за разглежданата година. не е изключено изчислението 
да даде твърде високи стойности за подхранването и подземния отток. тогава 
в колона Q на таблицата се изписва предупреждение за възприет твърде голям 
коефициент на водоотдаване и за евентуално намаляване на неговата величина. 
друга причина за нереално високи резултати може да бъде изборът на твърде 
стръмен участък от кривата на изтощаване.

Приложеният тук илюстративен пример се отнася за наблюдателен пункт, 
разположен в грунтовия водоносен хоризонт на горнотракийската низина.

Коментар за входни данни и изходни резултати
дългогодишни режимни наблюдения се провеждат в агро-климатичната стан-
ция край гр. Пазарджик, които обхващат основните метеороложки фактори, 
влажността на почвите, включително и измененията на нивото на подземните 
води. За описания тук метод са използвани наблюденията за хода на нивото на 
грунтовите води и за падналите на място валежи през 1956 г. В дадения кон-
кретен случай данните са по десетдневки, но те могат да бъдат за периоди с 
нерегулярен брой дни, но не и по-продължителни от месец. За разглеждания 
едногодишен период са получени следните резултати за баланса на подземните 
води:

При годишна сума на валежите 631 mm
инфилтрационно подхранване 148 mm;• 
сумарен подземен отток 154 mm;• 
коефициент на инфилтрация 0,23;• 
модул на подземния отток 4,88 l/s.km• 2.

Предимства на метода
не се налагат обстойни хидрогеоложки поучвателни работи за уста-• 

новявяне на филтрационните свойства на водоносния хоризонт. необходими са 
само данните за измененията на нивото в единичен сондаж и за величината на 
коефициента на водоотдаване в зоната на колебание на водното ниво;

Прави се количествена оценка за подхранването на подземните води • 
и техният отток във всеки момент на годината, както и за сумарните количества
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Фиг. 2. електронна таблица за изчисляване на годишния баланс на подземните води по данни за колебанията на 
водното ниво. наблюдателен пункт в кв. ивайло, гр. Пазарджик. 

fig. 2. electronic spreadsheet for groundwater balance calculations using water level fluctuations. observation well at settle-
ment ivaylo near the town of Pazardzhik (Bulgaria). 

Фиг. 3. графични резултати за баланса на подземните води.

fig. 3. graphical results for the groundwater balance.

от началото на годината до същия момент. така всъщност приблизително се 
определят естествените ресурси на даден водоносен хоризонт;

Приложението на метода е улеснено от съставената електронна изчис-• 
лителна таблица в eXcel, като резултатите се представят в цифров и графичен 
вид.

Ограничения на метода
концептуалната и хидродинамична поста-
новка на метода изискват да бъдат изпълне-
ни редица условия, при наличието на които 
той може да се прилага успешно:

наблюдателният сондаж (пиезо-• 
метър) трябва да е достатъчно отдалечен от 
реки, канали, водоеми, дренажи и вододобив-
ни съоръжения, които биха могли да влияят 
върху водното ниво в измервателния пункт. 
Отдалечаването Х от граничното условие на 
водоносния хоризонт може да се прецени по 
формулата:

   
 ( ) 2/1

t*a*12X =
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където „а” е коефициента на нивопредаване (diffusivity);
a = T/ Sy; T - проводимост (transmissivity); 
t – време от началото на въздействие от страна на граничното условие;
Ориентировъчно, за средно проводими водоносни хоризонти отдалечава-

нето трябва да е от порядъка на 1500-2000 m. но като се има предвид допълни-
телното филтрационно съпротивление от заглиняването на речните русла, тези 
отстояния могат да бъдат и по-малки.

разположението на наблюдателния сондаж трябва да бъде представи-• 
телно (характерно) за сравнително обширна част от водоносния хоризонт за да 
може получените резултати да се разпространят върху тези площи;

Честотата на наблюденията трябва да е поне веднъж месечно за да не • 
бъдат пропуснати някои по-краткосрочни колебания на нивото;

ключов момент за достоверността на резултатите е величината на  ко-• 
ефициента на водоотдаване, която е трудно определима и е свързана с известна 
несигурност.

Заключение
Предложеният метод e твърде привлекателен за практиката, защото позволява 
да се прави оценка на баланса на грунтовите води само по данни за колебанията 
на водното ниво в наблюдателен кладенец и задаване величина на коефициен-
та на водоотдаване. Формиращият се подземен отток в разглеждания участък 
се определя приближено, чрез интензитета на понижение на нивото през за-
сушливи периоди или периоди на зимно маловодие, когато се предполага, че 
няма инфилтрационно подхранване на водоносния хоризонт. този интензитет 
се определя от наклона на кривата на изтощаване (“recession curve”). съставе-
ният изчислителен алгоритъм е компютърно реализиран в електронна таблица 
eXcel, съдържаща подробни указания за нейното използване. крайните ре-
зултати се получават цифрово и като графични диаграми. Определят се: инфил-
трационното подхранване, неговото разпределение през годината и годишната 
му сумарна величина в mm, сумарният годишен подземен отток в mm (естест-
вените ресурси), модулът на подземния отток в l/s/km2. При наличие на данни 
за валежите се определя и инфилтрационният коефициент (подхранването като 
% от годишната сума на валежите). ключова роля за достоверността на резулта-
тите играе въведената величина на коефициента на водоотдаване.
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