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Abstract. The major supply item in equations on the water balance of river basins is the amount of 
precipitation, based on data obtained from weather stations. The main demand items are evaporation 
and transpiration (evapotranspiration), both associated with the heat balance. Determining the water 
balance components is of great importance for rational management of the water resources, and 
particularly for hydrogeological purposes – in order to assess correctly the groundwater recharge. 
As a major component of water balance, the actual evapotranspiration should be measured in a 
reliable manner. This study is based on Lefedzha river (Stara Reka) basin, located in the central 
part of northern Bulgaria. The climate of the area is temperate, and the maximum precipitation in 
the period of 2000 to 2013 was recorded in the months of May and September (with secondary 
maximums in June and July). The minimum recorded precipitation was in November. Lefedzha river 
is the largest tributary of Yantra river, but there is scarce information available on the groundwater 
resources of the area. In order to assess the water balance components, models of Turc (1954) and 
Turc-Pike (1964) have been used in the present study. These models relate the precipitation, air 
temperature, actual and potential evapotranspiration to runoff. The results in the present study focus 
on the spatial distribution of the actual evapotranspiration and total runoff in Lefedzha river (Stara 
Reka) basin. They are important for hydrogeological practice since the area has been poorly studied 
in relation to its groundwater resources. In order to derive point estimates for the runoff and actual 
evapotranspiration, long-term average climatological values of the precipitation and air temperature 
have been used. The present study makes use of a fundamental equation for long-term annual water 
balance of river basins formulated by Dooge (1992), namely: Q∆t = P∆t – ET∆t. The Turc Method 
(1954) for assessing the actual evapotranspiration (ET) has been widely used in various studies 
performed throughout Bulgaria. Here, the value of 0.9 for coefficient “c” in the equation of Turc 
has been replaced with c = 0.63. The value of 0.63 yields better results when estimating the actual 
evapotranspiration for Lefedzha river (Stara Reka) catchment area, based on data for the long-term 
annual river discharge received from hydrological gauge station №23100, located at Slivovitsa 
Village. The long-term average values of the actual evapotranspiration for the period of ∆t = 14 
years (from 2000 to 2013) are evaluated by means of the modified Turc Model (c = 0.63).They are in 
the range of 495 to 573 mm (the average for the area is 527 mm). The respective long-term average 
runoff values for Lefedzha river watershed for the same period are in the range of 92 to 406 mm 
(the average is 217 mm). In order to estimate the evapotranspiration and total runoff for the area, 
the precipitation and air temperature data obtained from the National Institute of Meteorology and 
Hydrology (NIMH) and the European Commission Joint Research Centre (JRC) were imported into 
GIS and processed accordingly.

Key words: river basin, water balance, actual evapotranspiration, total runoff, GIS, groundwater 
recharge
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Резюме. Основният приходен елемент в уравненията за водния баланс на речен басейн е 
количеството на валежите, измерени от метеорологични станции. Основните разходни елементи 
са изпарение от почвата и транспирация от растенията или общо т.нар. евапотранспирация, 
която е свързана с топлинния баланс. Определянето на водно-балансовите елементи е важно 
за рационалното управление на водните ресурси и в частност за хидрогеоложки цели – за 
правилното определяне на подхранването на подземните води. Като основен разходен елемент 
във водния баланс важно е действителната евапотранспирация да бъде достоверно определена. 
Получените резултати от настоящото изследване за пространственото разпределение на 
действителната евапотранспирация и общия отток от речния басейн на р. Лефеджа (Стара 
река) са важни за целите на хидрогеоложката практика, тъй като районът е слабо проучен 
по отношение на подземните води. Методът на Turc (1954) за оценяване на действителната 
евапотранспирация е широко използван в България при различни проучвания. В настоящото 
изследване стойността на коефициента „с”, която е 0,9 в уравнението на Turc, е заменена 
със стойност: с = 0,63. Това даде по-добри резултати при разпределянето на валежи между 
оттока и евапотранспирацията за водосборния басейн на р. Лефеджа (Стара река) въз основа 
на данните от хидрометрична станция № 23100 при с. Сливовица. Количествените стойности 
за действителната евапотранспирация по така модифицирания модел на Turc варират от 495 до 
573 mm (средно-площно 527 mm), а за общия отток от водосбора на р. Лефеджа стойностите 
са в интервала 92-406 mm (средно-площно 217 mm) за период от 14 години (2000-2013). В 
настоящото изследване за оценка на евапотранспирацията (ЕТ) и общия отток (Q) като входни 
данни бяха използвани средномногогодишната (за периода 2000-2013) сума на валежа и 
температурата на въздуха (предоставени от НИМХ-БАН). Те бяха импортирани и обработени 
в среда на ГИС.

Ключови думи: речен басейн, воден баланс, действителна евапотранспирация, общ 
отток, ГИС, подхранване на подземните води

УВОД
Основният приходен елемент в уравненията за водния баланс на територията на 
речен басейн са валежите (P), които се определят от метеорологични станции. 
Основните разходни елементи са действителното изпарение и транспирацията 
от растенията или общо т.нар. действителна евапотранспирация (ЕТ), която е 
свързана с топлинния баланс.

За многогодишен период уравнението на водния баланс в границите на 
водосборен басейн се записва с фундаманталното уравнение (Budyko, 1974; 
Dooge, 1992; Yates, 1997):
QΔt = PΔt +ETΔt  ,       (1) 
      
където: Q∆t – средномногогодишен общ отток от водосбора (повърхностен и 
подземен); P∆t – средномногогодишна валежна сума, ET∆t – средномногогодишна 
действителна евапотранспирация (сумарно годишно изпарение).

Отделните членове в балансовото уравнение се изразяват обикновено в mm 
воден слой. Водно-балансовото уравнение служи за проверка на получените 
стойности на отделните негови елементи или за определяне на липсващ 
компонент, ако са известни останалите.

Изпарението в един водосборен басейн се разделя на: 1) физическо – изпарение 
от повърхността на почвата, изпарение от водните обекти, интерцепция от 
растителната покривка; 2) транспирация – физиологичен процес на изпаряване 
на вода от растителността. От своя страна транспирацията е сложен процес и 
се поделя на устична и кутикулна транспирация и зависи от физиологичните 
и анатомични особености на растителността (Раданова, 2012); 3) сублимация 
– изпарение от снежната покривка. Зяпков (1967) използва термина „сумарно 
изпарение от речния басейн“, под който термин се разбира съвкупността от 
всичките видове изпарения за определен период от време от територията на 
речен басейн или това е т. нар. действителна евапотранспирация (Зяпков, 1967).

Познаването на изпарението и неговият режим е от основно значение не 
само за селското стопанство (с цел оптимизиране на напояването на отделните 
култури), но и за правилното управление на водните ресурси (повърхностни 
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и подземни), за изясняване на техния режим и за оценка на подхранването на 
подземните води.

Основни закономерности в разпределението на изпарението на територията 
на България дават Зяпков (1967), Хершкович и Стефанов (1982).

За приблизителното оценяване на ЕТ са разработени различни методи, но 
основно те могат да се поделят на: 1) методи, основани на водния баланс и 2) 
климатологични методи, даващи връзката между ЕТ и метеорологичните елементи 
– температура на въздуха, валежи, слънчева радиация (или по-точно слънчево 
излъчване) и т.н. В настоящото изследване действителната евапотранспирация 
(или сумарното годишно изпарение) се определя посредством климатологични 
методи.

Обектът на изследване бе водосборът на р. Лефеджа (Стара река) от 
поречието на р. Янтра. Целта на изследването бе да се даде количествена оценка 
на пространственото разпределение на действителната евапотранспирация (ЕТ) 
и общия отток (Q) за територията на водосборния басейн за период ∆t = 14 години 
(2000-2013).
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И КЛИМАТ
Проучваният район обхваща водосборния басейн на р. Лефеджа (Стара река), 
която е разположена в Северна България и е десен приток на р. Янтра. Това е 
притокът с най-голяма водосборна област от притоците на р. Янтра.

Проучваният речен басейн е с площ от 2426,42 km2, което представлява 
приблизително 31% от поречието на р. Янтра. На север граничи с водосбора 
на р. Русенски Лом, на изток с водосбора на р. Камчия, на юг с водосбора на р. 
Тунджа, на запад с басейна на р. Белица, която е част от водосборната област на р. 
Янтра. На северозапад поречието на р. Лефеджа граничи с водосборните басейни 
на малки реки, вливащи се директно в главната река - Янтра (Фиг. 1). С така 
описаните граници водосборният басейн на р. Лефеджа е развит върху части от 
северните склонове на Източна Стара планина (между Прохода на Републиката 
от запад и Западна Котленска планина), Централен и Източен Предбалкан, както 
и южните части на Източна Дунавска равнина. От главната Старопланинска 
верига в него се включват северните склонове на Елено-Твърдишката планина, 
западната част на Лиса планина, както и северозападните части на Котленска 
планина.

Водосборната област се характеризира с разнообразен релеф, който се 
променя от равнинен, хълмист, нископланински към планински от север на 
юг. Релефът се характеризира с редуване на ридове и височини със заравнени 
и ниски хълмове, до равнини. Средната надморска височина за цялото поречие 
на р. Лефеджа е около 429,66 m. Най-високо издигнатата част от басейна на р. 
Лефеджа е южната. Надморската височина намалява постепенно от юг на север. 
В района на Елено-Твърдишката планина надморската височина е около 1500 
m, а в Котленската и Лиса планина тя е около 839-1033 m. При вливането си в р. 
Янтра устието на р. Лефеджа е на кота около 40 m.

Територията, предмет на настоящото изследване, принадлежи към две 
климатични области – умереноконтинентална и планинска. Най-ясно е изразен 
умереноконтиненталният характер на климата, характеризиращ се със студена 
зима, топло лято, голяма годишна амплитуда и изразен максимум на валежите 
през месец май. В планинската климатична област попада най-южната част с 
надморска височина над 1000 m (северните склонове на Стара планина). По данни 
от НИМХ-БАН за периода 2000-2013 г. средните годишни суми на валежите в 
низинните и хълмистите части от басейна на р. Лефеджа са приблизително от 
655 до около 708 mm, а в Предбалкана и Стара планина (между 600 и 1500 m 
надморска височина) валежите нарастват до около 608 - 946 mm (средно около 
771 - 813 mm). За басейна на р. Лефеджа средната валежна сума е около 744 
mm. Средногодишната стойност на температурата на въздуха в низинните и 
хълмистите части от басейна на р. Лефеджа е приблизително около 11,3ºС, а 
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за земите с надморска височина между 600 и 1500 m годишната температура е 
около 10,6ºС. Вътрешногодишното разпределение на валежите и температурата 
на въздуха за периода 2000-2013 г. (по данни от НИМХ-БАН) показва максимум 
на валежите през месеците май и септември (с вторичен максимум през юни и 
юли) и минимум през м. ноември. Максимумът на средните температури е през 
м.м. юли-август и минимум през м. януари.

Фиг 1. Местоположение на водосбора на р. Лефеджа (Стара река)
Fig 1. Location of Lefedzha (Stara Reka) river basin

ИЗПОЛЗВАНИ МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНАТА 
ЕВАПОТРАНСПИРАЦИЯ И ОТТОКА ОТ РЕЧНИЯ БАСЕЙН
За оценяване на действителната евапотранспирация и общия отток от водосборния 
басейн са използвани полуемпирични методи, основани на връзката между ЕТ, Q 
и другите климатични елементи.

В литературата се срещат голям брой полуемпирични формули или 
математически взаимоотношения за оценка на ЕТ, в които взимат участие 
различни климатични фактори (Arora, 2002). Много автори са работили над 
едни и същи формули и взаимоотношения, доразвивайки ги за по-доброто им 
приложение към конкретните условия, в които ще бъдат използвани. Честа 
практика е първо да се оцени потенциалната евапотранспирация (PET) и от нея 
да се изчисли ЕТ. И тук възниква важен момент, а именно как да се редуцира 
потенциалната евапотранспирация до действителната за големи територии и за 
по-дълъг времеви отрязък. Решението на проблема дават Turc и Pike (Reynolds 
and Thompson, 1988; Yates, 1997), които предлагат основни емпирични модели за 
оценяване на ЕТ от водосборни басейни на годишна база. Те са търсили връзката 
между средномногогодишните стойности на ЕТ, PET и на валежите (P).
Модел на Turc
Turc (1954) приема ограничителна мярка за изпарението с увеличаване на 
валежите, т.е. действителното изпарение не е правопропорционално на 
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годишната сума на валежа и се ограничава при увеличаване на валежа. Той 
предлага следната зависимост въз основа на обширни хидрометеорологични 
данни от 250 речни басейна от различни климатични области (Turc, 1954):

      
        
                     (2) 

където EТ, L и P са съответно средногодишните стойности на действителната 
евапотранспирация, максималната възможна евапотранспирация (получена 
на базата кубично взаимоотношение със средната годишна температура) и 
валежите; „c” е калибрационен коефициент (Turc предлага c = 0,9 при липса на 
изследвания за този коефициент).

Параметърът L (в mm) се определя по:

      (3)

където T – средна годишна температура на въздуха, °C;
Уравнение (2) може да се запише и като общ отток от речния басейн. Turc 

(Yates, 1997; Kaczmarek and Krasuski, 1991) дефинира връзката между годишния 
отток, валежната сума и температурата на въздуха: Q = f(P, T). Моделът на Turc 
е разработен за конкретни хидроклиматични региони и съдържа коефициент на 
калибриране (c). Ето защо той трябва да се прилага внимателно за речни басейни, 
разположени в други климатични райони, различни от условията, при които е 
изведено уравнението. Отношенията между средногодишния отток, валежите и 
температурата на въздуха са дадени в уравнения (3 и 4):

         (4)









+×
−×= 5.022 )PLc(

L1PQ      

Важно уточнение е, че уравнения (2) и (4) могат да бъдат прилагани, ако 
е изпълнено условието: P>(1-c)0.5×L (Yates, 1997), т.е. моделът на Turc не е 
подходящ за аридни и полуаридни климатични зони. Той е приложим най-вече за 
региони с влажни климатични условия, какъвто е климатът в изследвания район.
Модел на Turc-Pike
По-късно Pike (1964), моделирайки общия годишен отток с метеорологични 
данни в тропичен климат, модифицира зависимостта на Turc (уравнение 2). 
Заменяйки ограничителната мярка на изпарението, установява, че използването 
на коефициент c = 1,0 вместо c = 0,9 е дало по-добри резултати за големи 
водосборни басейни в Malawi (разположена в южната част на Африка) (Reynolds 
and Thompson, 1988).

В действителност, докато моделът на Turc всъщност е една регресионна 
зависимост, то моделът на Turc-Pike има физическа същност, тъй като търси 
връзката между валежите и потенциалната евапотранспирация (PET), за да се 
оцени отношението между ЕТ и PET (Dooge, 1992; Yates, 1997):

                    (5) 
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където: P е сумата на валежите в mm; PET е потенциалната евапотранспирация в 
mm; ET е действителната евапотранспирация в mm; и „c” = 1,0.
Определяне на коефициента „c“ в уравнението на Turc за изследвания район
В настоящото изследване коефициентът „c“ в уравнението на Тurc се разглежда 
като свободен параметър, който се определя от уравнение (2):

         (6)
        
     

За да се оцени характерната стойност на коефициента „c“ за изследвания 
район, бяха използвани климатични данни от 20-ти век за температурата на въздуха 
и сумата на валежите (Колева, Пенева 1990; Кючукова, 1983). Действителната 
евапотранспирация е определена от картата за „Годишното сумарно изпарение“ 
в „Агроклиматичен атлас на България” (Хершкович и Стефанов, 1982). За всяка 
станция, разположена в Северна България около района на изследване, бяха 
получени стойности за коефициента „c“ (Таблица 1).

Ако разполагаме с данни за общия отток в изследваната територия, 
калибрационният коефициент „c“ може да се определи след заместване в 
уравнение (3):
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Или използвайки уравнение (1) и замествайки в уравнение (6):
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Резултатите показват, че стойностите за коефициент „с“ са по-ниски в сравнение 
с предложените от Turc и Pike, като средната стойност е около c = 0,63. Тази 
стойност е приета за изчисляване на действителната евапотранспирация по 
формула (2) и за изчисляване на общия отток по уравнение (4) в района на 
изследване (водосборен басейн на р. Лефеджа).
ИЗПОЛЗВАНИ ДАННИ
За целите на настоящото изследване са използвани следните метеорологични 
данни: средна месечна и средна многогодишна температура на въздуха за шест 
климатични станции и средна многогодишна сума на валежите за период от ∆t 
= 14 години (от 2000 до 2013) за 21 станции (15 валежомерни и 6 климатични). 
Данните за валежите са получени от НИМХ-БАН, като станциите са неравномерно 
разположени на проучваната територия – Фигура 2-а. Данните за температурата 
на въздуха от климатичните станции са предоставени от НИМХ-БАН (Фигура 
2-a). Допълнително за температурата на въздуха са използвани данни от Joint 
Research Centreof the European Commission (JRC) за общо 20 точки, разположени 
в мрежа през 25 km – Фигура 2-b, в която мрежа попада и територията на 
изучавания водосборен басейн.
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Таблица 1. Определяне на коефициента „с“ по данни от метеорологични станции в Северна България
Table 1. Estimating the coefficient  „c” with data from meteorological stations in northern Bulgaria

Станция T, 0C L, mm P, mm P/L (P/L)2 EТ*, mm P/ET (P/ET)2 c

Плевен 11,6 669,93 578 0,86 0,74 480 1,20 1,45 0,71

Д. Митрополия 10,9 639,22 557 0,87 0,76 475 1,17 1,38 0,62

Свищов 11,9 683,49 543 0,79 0,63 470 1,16 1,33 0,70

Павликени 11,5 665,41 611 0,92 0,84 505 1,21 1,46 0,62

В. Търново 12,0 686,98 680 0,99 0,98 530 1,28 1,65 0,67

Елена 10,8 634,58 760 1,20 1,43 525 1,45 2,10 0,66

Омуртаг 10,4 615,73 712 1,16 1,34 515 1,38 1,91 0,57

Търговище 11,3 652,62 646 0,99 0,98 520 1,24 1,54 0,56

Бяла 11,4 657,04 595 0,91 0,82 510 1,17 1,36 0,54

Средно 0,63

Забележка: *Данните за ЕТ са взети от „Агроклиматичен атлас на България” (Хершкович и Стефанов, 
1982)
Note: * ET data are taken from the Agroclimatic Atlas of Bulgaria (Hershkovich and Stefanov, 1982)

След обработка и интерполация на метеорологичните данни в ГИС-среда 
за територията на изучавания речен басейн бяха генерирани растерни слоеве 
с пространственото разпределение на метеорологичните елементи: валежи и 
температура на въздуха (Фигура 3 и Фигура 4).

Данните за температурата на въздуха са необходими за изчисляване на 
потенциалната евапотранспирация или т.нар. изпаряемост (PET). За оценяване 
на PET, влизаща в уравнение (5), е използван методът на Thornthwaite (1948):

, mm/month      (9a)  
 
    

         (9b)

       (9c)  
      

където: PET е потенциалната евапотранспирация в mm; T е средната месечна 
температура на въздуха, °C; „I” е топлинен индекс; „а” е степенен показател, 
който се определя по уравнение (9c).

Получените месечни стойности за PET са умножени по корекционен 
коефициент (за получаване на коригирана стойност за изпаряемостта или т.нар. 
PETadj.), който отчита влиянието на географската ширина и продължителността 
на слънчевото греене (корекционните коефициенти се взимат от готови таблици). 
Резултатите за коригираната изпаряемост или PETadj. са както следва: PETadj. = 
648,81 ÷737,66 mm (средно 686,43 mm) – Фигура 5.

От получената стойност за PETadj е определен индексът на аридност за 
територията на басейна на р. Лефеджа (Стара река): φ = 0,69÷1,19 (средно 0,93) 
– уравнение (10) и Фигура 6. Този индекс, за многогодишен период, може да се 
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определи като отношение между потенциалната евапотранспирация и сумата на 
валежите (Donohue et al., 2010):

P
PET

=φ         (10)

Фиг. 2-a. Разположение на валежомерните и климатичните станции (с данни от НИМХ-БАН)
Fig. 2-a. Location of precipitation and climatic stations (data obtained from  the National Institute of 
Meteorology and Hydrology)

 
Фиг. 2-b. Разположение на точките с данни за температура на въздуха (получени от НИМХ-БАН и 
JRC)
Fig. 2-b. Location of stations with data of air temperature (data obtained from the National Institute of 
Meteorology and Hydrology and Joint Research Centre)
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Фиг. 3. Средномногогодишна сума на валежите (2000-2013)
Fig. 3. Long-term annual precipitation (2000-2013)

Фиг. 4. Средномногогодишна температура на въздуха, T (2000-2013)
Fig. 4. Long-term annual air temperature, T (2000-2013)
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Фиг. 5. Потенциална евапотранспирация, PET (2000-2013)
Fig. 5. Potential evapotranspiration, PET (2000-2013)

Фиг. 6. Индекс на аридност ϕ = PET/P (2000-2013)
Fig. 6. Aridity index ϕ = PET/P (2000-2013)
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РЕЗУЛТАТИ И ВАЛИДАЦИЯ НА МОДЕЛА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ РАЙОН
Получените резултати от направените изчисления за количествените стойности 
на действителната евапотранспирация и общия отток от водосборната област са 
дадени обобщено в Таблица 2. Резултатите са представени графично на Фигури 
7÷10. Средните стойности за елементите на водния баланс са определени по 
формулата:

         (11)

∑

×∑
=

=

=
n

1i
i

i
n

1i
i

F

)Fx(
x  ,       

където: xi е стойността на търсения елемент; Fi – площта на отделните пиксели 
със съответната стойност на елемента; ∑Fi = F – площта на целия водосбор.

От анализа на резултатите става ясно, че действителната евапотранспирация, 
определена по климатични методи и разпределението на оттока от водосборната 
област, зависи най-вече от точната интерпретация на териториалното 
разпределние на валежите и температурата на въздуха, както и на потенциалната 
евапотранспирация. Недостатък на тези методи за оценка на ЕТ е, че те не могат 
да отразят с достатъчна точност влиянието на растителната покривка върху 
процесите на изпарение и поради тази причина се налага тяхното модифициране, 
с цел по-доброто им приложение за района, в който ще се използват.

Резултатите за ET и Q, получени от двата метода, са дадени в Таблица 2.
Таблица 2. Минимални, максимални и средноплощни (в скобите) годишни стойности за елементите на 
водния баланс за водосбора на р. Лефеджа (за периода 2000-2013)
Table 2. Minimum, maximum, and mean-by-area (in brackets) annual values for the water balance components 
of Lefedzha River Basin (for the period of 2000 to 2013)

Метод P∆t, mm T∆t, °C ET∆t, mm (ET/P)∆t Q∆t, mm

Turc (c = 0,63) 599-947 (744) 10,1-12,1 495-573 (527) 0,571-0,846 (0,715) 92-406 (217)

Turc-Pike (c = 1) 599-947 (744) 10,1-12,1 459-541 (502) 0,565-0,766 (0,679) 140-411 (242)

За валидация на модела е използвано водно-балансовото уравнение (1) за ХМС 
№ 23100 (данните са предоставени от НИМХ-БАН). Средномногогодишният 
отток за ХМС № 23100 при с. Сливовица за периода ∆t = 14 години (2000-
2013 г.) е Q∆t = 254,278 (~254) mm, а модулът на повърхностния отток (M∆t) е 
равен на 8,072 l/s/km2. Водно-балансовото уравнение служи за проверка на 
получените стойности на отделните негови елементи. Резултатите са показани 
в Таблица 3. Изчислените относителни грешки (∆εЕТ = ~0÷4 % и ∆εQ = ~0÷8 %) 
показват, че използваните модели могат с достатъчна точност да се използват 
за количествена оценка на действителната евапотранспирация и оттока за 
територията на изследвания район (водосбора на р. Лефеджа). С най-голяма 
точност са стойностите, получени по модела на Turc с коефициент c = 0,63 - 
Таблица 3. Предлаганото изменение в коефициента „с“ (разглеждан като свободен 
параметър) води до значително подобряване в оценяването на ЕТ за територията 
на изследвания район.
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Фиг 7. Действителна евапотранспирация (ET) по модела на Turc (c = 0,63)
Fig. 7. Actual evapotranspiration (ET) – Turc Model (c = 0.63)

Фиг. 8. Общ отток (Q) по модела на Turc (c = 0,63)
Fig. 8. Total Runoff (Q) – Turc Model (c = 0.63)



Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences ©   43

 
Фиг. 9. Действителна евапотранспирация (ET) по модела на Turc-Pike
Fig. 9. Actual evapotranspiration (ЕТ) – Turc-Pike Model

Фиг. 10. Общ отток (Q) по модела на Turc-Pike
Fig. 10. Total Runoff (Q) – Turc-Pike Model
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Таблица 3. Средни стойности на водно-балансовите елементи за водосбора към ХМС 23100 за ∆t = 14 
години (2000-2013)
Table 3. Mean area values for the water balance components for the catchment area of hydrological gauge 
station No23100 for ∆t = 14 years (2000-2013)

Метод
Действителна 

евапотранспирация 
(ET∆t), mm

∆εET, 
%

Общ 
отток 
(Q∆t), 
mm

∆εQ, 
%

Модул на 
повърхностния отток 

(M∆t), l/s/km2

Turc (c = 0,63) 522,105 ~0 254,327 ~0 8,074

Turc-Pike (c = 1) 501,448 4 274,985 8 8,73

Обсъждане на резултатите
За оценка на действителната евапотранспирация в изследвания район от 
Централна Северна България по известното уравнение на Turc се предлага 
промяната на коефициента „c“ от 0,9 на 0,63. Предлаганото изменение води до 
значително подобряване на оценката на ЕТ в поречието на р. Лефеджа. Вероятно 
този резултат е с по-широка приложимост за Северна България. Общата 
препоръка от настоящото изследване е този коефициент да се разглежда като 
променлива величина.

Подобни модификации на модела са били правени от Pike (Yates, 1997) и 
Konukcu et al. (2006). Pike е използвал модифицираната форма на уравнението на 
Turc с коефициент c = 1,0, за да предвиди годишния отток от големи водосборни 
басейни в Malawi. По-късно Konukcu et al. (2006) определят за различни 
водосбори, разположени на територията на Турция, стойности за коефициента 
„с” = 0,40÷1,32.

Предлаганата промяна на коефициента „c“ в уравнение (2) за изследвания 
водосборен басейн (от 0,9 на 0,63) води до увеличаване на действителната 
евапотранспирация. С тази промяна се отчита спецификата на водосбора – 
полупланински, насечен терен, покрит с 57 % гори и полуестествени площи 
(Таблица 4).

Таблица 4. Разпределение на земното покритие и земеползване (CORINE Land Cover 2012, http://land.
copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover)
Table 4. Distribution of land cover and land use (Corine Land Cover 2012, http://land.copernicus.eu/pan-
european/corine-land-cover)

Клас Площ, km2 Относителен дял в %

Антропогенни обекти 85,85 3,54

Земеделски земи 932,92 38,45

Гори и полуестествени площи 1395,21 57,51

Водни обекти 12,32 0,51

Зависимостта на Turc под формата на уравнение (4) е по-удобна за оценка на 
подхранването на подземните води, тъй като се спестява генерирането на растер 
за общия отток по уравнение (1). Самото подхранване на подземните води може 
да се даде с определяне на индекса на подхранване на подземните води (Döll et 
al., 2002; Döll & Fiedler, 2007), който за водосбора на р. Лефеджа (Стара река) 
варира от 0,032 до 0,800, като средната стойност е около 0,266 (Василева, 2016), 
и с използването на емпиричното уравнение:

                 (12а) 
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                   (12b),
                

където: R - подхранвнае на подземните води, mm; fgw – коефициент, който 
отразява каква част от общия отток се формира от подземните води (или индекс 
на подхранване на подземните води); Q - общ отток, mm; P - валежна сума, mm; 
ET - действителна евапотранспирация, mm; ∆t – период.

Използвайки уравнение (12) и уравнение (4), подхранването на подземните 
води (Фигура 11) за водосбора на р. Лефеджа варира от 7 до 253 mm (средно за 
площта на басейна подхранването е около 56 mm) – Таблица 5.

Таблица 5. Подхранване на подземните води, R (за периода ∆t=2000-2013)
Table 5. Groundwater recharge, R (for period ∆t=2000-2013)

Параметър Стойност (от – до) Средна стойност

R2000-2013, mm 7 - 253 56

(R/P)2000-2013 0,011 – 0,281 0,074

Фигура 11. Подхранване на подземните води (R), mm
Fig. 11. Groundwater recharge (R), mm

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Достоверното определяне на действителната евапотранспирация (ЕТ), която е 
главен разходен елемент на водния баланс, е важно за хидрогеоложката практика 
при оценяване подхранването на подземните води.

Методът на Turc (1954), под форма на уравнение (2), е широко използван 
в България в различни проучвания. В настоящото изследване уравнение (2) 
е модифицирано, заменяйки коефициент с = 0,9 (разглеждан като свободен 
параметър) със стойност с = 0,63. Тази замяна даде по-добри резултати при 
оценката на ЕТ за водосборния басейн на р. Лефеджа (Стара река) въз основа на 
данни за периода 2000-2013 г.
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Стойността на коефициента с = 0,63 е получена на база средномногогодишни 
стойности от климатични станции, разположени около района на изследване. 
Подобни модификации на модела са били правени от Pike (Yates, 1997) и 
Konukcu et al. (2006). Очевидно това е един променлив коефициент, който 
зависи от конкретните природни условия.
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