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 Bu çalışmanın amacı; Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sarıcalar çiftliği topraklarının 

mevcut sorunlarını belirlemek ve çözüm önerileri getirmektir. Bu itibarla söz konusu arazide 3 adet 

profil açılmıştır. Bu profillerin yerleri, toprak kullanım durumuna göre belirlenmiştir. Toplam 15 ayrı 

nokta ve derinlikten alınan toprak örnekleri çeşitli fiziksel ve kimyasal analizlere tabi tutulmuş ve 

bulunan sonuçlar istatistiki olarak değerlendirilmiştir. Buna göre kırılma değeri ile % silt, % porozite 

ve suda çözünebilir potasyum kapsamları arasında pozitif, kütle yoğunluğu, büzülme sınırı, agregat 

stabilitesi, amonyum asetata çözünebilir ve değişebilir Ca+Mg içerikleri arasında ise negatif önemli 

ilişkiler bulunmuştur. Çoklu regresyon analizlerinde ise kırılma değeri ile büzülme sınırı + amonyum 

asetatta çözünebilen Ca+Mg arasında %84 açıklama yüzdesine sahip önemli ilişki bulunmuştur. 

Regresyon analizi sonuçlarından anlaşılacağı gibi, çalışma alanı topraklarının kırılma değerlerindeki 

değişkenlikleri açıklamada etkili olan toprak özelliklerinin büzülme sınırı ve amonyum asetatta 

çözünebilen Ca+Mg içerikleri olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu topraklarda kaymak tabakası 

probleminin önüne geçilebilmesi için toprak organik madde miktarının arttırılması, toprak üzerinde 

mekanizasyon faaliyetlerin minimum düzeyle sınırlandırılması ve toprak agregasyonuna olumsuz etkisi 

olabilecek her türlü faaliyetin azaltılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Kaymak tabakası, kırılma değeri, agregat stabilitesi, organik madde 
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The aim of this research is to determine current problems of The Sarıcalar farm soils of 

Agricultural Faculty, The University of Selcuk and present some recommendations for solution of its. 

Three soil profiles were excavated in this area. The spot of profiles was determined according to the 

soil using type. Collected from three different spots and five different soil depths at the area, soil 

samples were analyzed to determine its physical and chemical properties and the results were 

interpreted by using statistical methods. According to these analysis, as it was found positive 

relationship between modulus of rupture of the soil and silt%, porosity, soluble potassium in water but 

negative relationship between modulus of rupture and mass density, shrinkage limit, aggregate stability, 

exchangeable and soluble Ca+Mg in ammonium acetate. In the multiple regression analysis it was 

found significant relationship of 84% between modulus of rupture and shrinkage limit + soluble 

Ca+Mg in ammonium acetate. As it is understood from the results of regression analysis, the variations 

in the modulus of rupture of research area’s soils can be explained by properties of shrinkage limit and 

the content of soluble Ca+Mg in ammonium acetate. Furthermore currently soil tillage practices have 

been affecting physical properties and aggregate stabilities of soil. As a result, it is required to increase 

the organic matter content and to reduce the agricultural practices to the minimum level in order to 

prevent the crusting problems in the research soils. 

Key Words:  Crusting, modulus of rupture, aggregat stability, organic matter 
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ÖNSÖZ 

Çalışmada, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sarıcalar Çiftliği topraklarının 

yüzeyinde kabuk bağlama şeklinde oluşan bozulmanın sebepleri ve seviyesinin tespit 

edilmesi ve bulunan sonuçlara göre bu sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik olarak 

çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmıştır. 

Bilindiği üzere Bu problem aslında sadece Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Sarıcalar Çiftliği topraklarında görülen bir problem olmayıp, bölge topraklarının da en 

önemli sorunlarından bir tanesidir. Zira toprakta kaymak tabakası, çimlenen tohumdan 

çıkan sürgünlerin toprak yüzeyine ulaşmasını zorlaştırır. Oysaki başarılı bir yetiştirme 

için, tohumların çimlenmesi ve filizlerinin toprak yüzeyine çıkışlarını sağlayacak 

koşulların oluşturulması gerekmektedir. Kaymak tabakası bu olumsuz etkisinden 

dolayı, büyük ekonomik kayıplara sebep olabildiği gibi, gerek toprak içerisinde 

gerekse toprak ile atmosfer arasındaki su ve hava hareketlerini engellediği için bitki 

gelişimini de olumsuz yönde etkilemektedir.  

Bu çalışma, her yıl onlarca bilimsel araştırmanın uygulamaya konduğu bu 

toprakların fiziksel ve kimyasal pek çok özelliğini belirleyecek olmasının yanı sıra 

belki de bu araştırmanın sonrasında bu problemin çözümüne yönelik olarak yapılacak 

olan pek çok araştırmanın da temel kaynağını oluşturacaktır.  

Bu araştırmanın başlangıcından tez haline gelmesine kadar her konuda 

yardımlarını esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Cevdet ŞEKER’e, çalışmam 

boyunca benden destek ve teşviklerini esirgemeyen çok sevgili hocam ve aynı 

zamanda çok kıymetli arkadaşım Arş. Gör. Đlknur GÜMÜŞ’e sonsuz teşekkürlerimi 

sunarım. 

Levent BAL 
Temmuz, 2010 
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1.GĐRĐŞ 

 Bu çalışmanın amacı; Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sarıcalar çiftliği 

topraklarının yüzeyinde kabuk bağlama şeklinde oluşan bozulmanın sebeplerini ve 

bozulma düzeyini belirleyerek çözüm önerileri sunmaktır.  

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sarıcalar çiftliği köyünde bulunan arazi 

yaklaşık 150 ha büyüklüğündedir. Söz konusu arazide birçok bilimsel çalışma 

yapılmakta ve denemeler kurulmaktadır. Yapılan bu çalışmalar sırasında 

araştırmacılar, söz konusu arazinin topraklarında bozulmalar olduğunu ve toprak 

özelliklerinin bitkisel üretimi olumsuz etkilediğini ifade etmektedirler. Arazide 

yapılan gözlemler de, bu toprakların yüzeyinde bozulmalar olduğunu ve buna bağlı 

olarak topraklarda yoğun biçimde kaymak tabakası probleminin yaşandığını 

göstermektedir. Bilindiği üzere, toprakta kaymak tabakası ya da diğer bir ifade ile 

kabuk; toprak yüzeyindeki parçacıkların yeniden istiflenmesi sonucunda oluşan sert 

bir yüzey katmanını ifade eder. Başarılı bir yetiştirmede yapılacak ilk iş, tohumların 

çimlenmesi ve filizlerinin toprak yüzeyine çıkışlarını sağlayacak koşulların 

oluşturulmasıdır. Tohumun çimlenmesini ve filizin toprak yüzeyine çıkışını etkileyen 

birçok faktör içinde toprakların yüzeyinde oluşan kaymak tabakasının etkisi önemli 

bir yer tutmaktadır. Kaymak tabakası çimlenen tohumdan çıkan sürgünlerin toprak 

yüzeyine ulaşmasını zorlaştırır. Kaymak tabakası bu olumsuz etkisinden dolayı, daha 

bitkisel üretimin başlangıcında büyük kayıplara sebep olabilmekte, oluşan verim 

kaybı işletme karını da düşürmektedir. Kaymak tabakası, gerek toprak içerisinde 

gerekse toprak ile atmosfer arasındaki su ve hava hareketlerini engellediği için bitki 

gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca, kaymak tabakası sızmayı azalttığı 

için, toprakta depolanan su miktarını ve dolayısıyla bitkilere faydalı su içeriğini 

düşürmekte, infiltrasyonu azaltarak yüzey akışı arttırmakta ve erozyonun artmasına 

sebep olmaktadır. Bu problem esasen sadece Ziraat Fakültesi, Sarıcalar deneme 

istasyonundaki topraklarda görülen bir problem olmayıp, kurak ve yarı kurak 

bölgelerdeki özellikle ince kum ve silt içeriği yüksek, organik maddesi düşük olan 

hemen hemen her toprakta görülebilmektedir.   

Yukarıda oluşumuna ve yapmış olduğu zararlara kısaca değinilen kaymak 

tabakası probleminin, her yıl birçok bilimsel araştırmanın yapıldığı bu arazide de 

görülmesi, yapılan çalışmaları ve araştırma sonuçlarını da olumsuz yönde 
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etkilemektedir. Araştırma çiftliği Selçuklu ilçesi, Sarıcalar köyünde bulunmaktadır. 

Yapılan gözlemler, çiftlik arazisine komşu parsellerin ve o yörede bulunan toprakların 

benzer özellikler gösterdiğini ortaya koymaktadır. Yörede tarımla uğraşan 

yetiştiricilerde toprak özelliklerinin bozuk olmasından dolayı yaşadıkları sorunları 

yapılan çeşitli toplantılarda zaman zaman dile getirmekte, soruna çözüm bulunması 

için araştırma yapılması isteklerini ifade etmektedirler.  

 Ayrıca söz konusu bozulmanın toprakların sadece yüzeyiyle sınırlı olup, 

olmadığının tespiti de henüz yapılmamıştır. Bu araştırmada toprak profilinden alınan 

örnekler kullanılacağından, bu konudaki eksiklikte bir anlamda giderilmiş olacaktır. 

 Bu araştırmanın bir diğer hedefi, söz konusu toprakların genel özelliklerini 

tespit ederek, bundan sonra yapılacak olan bu yönlü çalışmalara temel bir kaynak 

oluşturabilmektir. Böylelikle bu araştırma sonuçlarından elde edilen verilerin, bu 

topraklar üzerinde yapılacak diğer farklı çalışmalarda da kullanılacak olması, o 

araştırmanın hızını ve etkinliğini de arttıracaktır. 
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2. KAYNAK ARAŞTIRMASI 

2.1. Toprak Özelliklerinin, Toprak Bozulması ve Kabuk Oluşumu Üzerine 

Etkilerini Ortaya Koyan Çalışmalar 

 Lutz (1952), çok az silt ve ince kum içeren topraklarla birlikte kaba kumlu 

topraklar hariç hemen hemen her çeşit tekstürdeki topraklarda kaymak tabakası 

oluşabileceğini ileri sürmektedir. Araştırıcı, ayrıca aşırı derecede ince kum ve silt 

içeren toprakların kuvvetli derecede kabuk oluşturma özelliğine sahip olduklarını 

bildirmiştir. 

      Martin ve ark. (1955), toprak agregatını, içerisindeki zerreleri komşu 

agregatlar arasındaki kuvvetlerden daha büyük bir kuvvetle tutan ve doğal olarak 

meydana gelen küme veya zerre grupları olarak tarif etmişler ve bu tanımlamaya 

agregatların büyüklüğünü, şeklini, bozulmamış toprak içerisindeki düzenini ve 

stabilitesini de dahil etmişlerdir.  

 Lemos ve Lutz (1957), kil tipi, toprak tekstürü ve 0.1 mm’den küçük agregat 

miktarlarını belirledikleri çalışmada, toprakların kırılma değeri ile bu özellikleri 

arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışmışlardır. Buna göre, suya dayanıklı agregat 

miktarındaki artış ile kırılma değerinin azaldığını bulmuşlardır.    

      Hanks ve Thorp (1957), toprak yüzeyindeki, toprağın tekstürü ve su içeriğine 

bağlı olarak oluşan kaymak tabakasının değişik bitkilerin (buğday, mısır ve soya 

fasulyesi) sürgün çıkışları üzerine etkilerini incelemişlerdir. Araştırıcılar toprak 

rutubeti arttıkça kabuk direncinin azaldığını ve buna bağlı olarak sürgün çıkışlarının 

değiştiğini bildirmektedirler. 

      Gerard (1965), kabuk direncinin toprağın silt, kil ve değişebilir sodyum 

kapsamındaki artış ile arttığını ortaya koymuştur. Ayrıca, araştırıcı kabuk direncini 

belirlemede silt ve organik karbon içeriğinin belirleyici faktör olmasına karşın, kil 

içeriğinin belli bir ilişki gösterdiğini bildirmektedir. 

      Scheffer (1966), toprakta agregatın iki olayın sonucunda oluştuğunu 

bildirmiştir. Araştırıcıya göre bu olaylardan birincisi, küçük zerrelere ayrılmış olan 

toprak parçacıklarının birbirlerine yapışarak kümeleşmesidir. Đkincisi ise, meydana 

gelen bu kümelerin muhtelif şekil, büyüklük ve miktarlarda dağılmasıdır. Araştırıcı 

ayrıca, agregatların bir arada tutulmasında primer zerrelerin birbirine bağlayan 

organik ve inorganik maddelerin mevcudiyetinin önemli olduğunu bildirmiştir.  
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      Çelebi (1970), tekstürün toprak agregasyonu üzerine etkisini incelemiştir. 

Buna göre, kil içeriği ile agregasyon arasında pozitif (r = 0,795) önemli ilişki, silt 

içeriği önemsiz bir ilişki, kil+silt içeriği ile pozitif (r = 0,645) önemli ilişki, kum 

içeriği ile ise negatif (r = 0,645) önemli bir ilişki olduğunu bildirmiştir. 

      Ferry ve Olsen (1975), kaymak tabakası oluşumu üzerine, toprak 

parçacıklarının dizilişlerinin, ortamın elektrolit konsantrasyonunun, tek ve çok değerli 

katyonların etkilerini belirlemeye çalışmışlardır. Buna göre; toprak parçacıklarının 

düzgün olarak sıkı istiflenmelerinin, değişebilir durumda tek değerli katyonların 

fazlaca bulunmasının ve düşük elektrolit konsantrasyonunun, kabuk oluşumu ve 

direncini arttırdığını, parçacıkların düzensiz olarak gevşek istiflenmelerinin, çok 

değerli katyonların fazlaca bulunmasının ve yüksek elektrolit konsantrasyonunun 

kabuk oluşumunu azalttığını bildirmektedirler. 

 Nuttal (1982), farklı topraklar üzerinde yaptığı çalışmada, kabuk oluşumuna 

sebep olan toprak özelliklerini tespit ederek bunların kabuk direnci, penetrasyon 

direnci ve kolza bitkisinin sürgün çıkışına etkilerini incelemiştir. Buna göre, kabuk 

direnci ve penetrasyon direncinin silt yüzdesiyle pozitif, organik madde içeriği ile 

negatif ilişki verdiğini ve sürgün çıkışının da bunlara bağlı olarak değiştiğini 

bildirmektedir. Ayrıca, araştırıcı kil içeriğinin kabuk direnci ve penetrasyon direnciyle 

bazı topraklarda negatif, bazı topraklarda da pozitif ilişki verdiğini bulmuştur. 

      Rengasamy ve ark. (1984), yaptıkları çalışmada agregat stabilitesinin toprağın 

değişebilir sodyum yüzdesindeki artış ile azaldığını, toprağın denge çözeltilerindeki 

elektrolit konsantrasyonunun artışıyla arttığını bulmuşlardır. 

      Ben-Hur ve ark. (1985), yaptıkları çalışmada agregat stabilitesinin toprağın 

değişebilir sodyum yüzdesine bağlı olarak değiştiğini, özellikle DSY>5,2 olduğu 

durumlarda agregat stabilitesinin önemli ölçüde etkilediğini ve agregatları oluşturan 

primer parçacıklar arasında bulunan bağları zayıflattığını, bu sebeple agregatların 

damlalarının çarpma etkisine maruz bırakıldıklarında kolayca dağıldıklarını ortaya 

koymuşlardır. 

 Özdemir (1987), Iğdır ovası yüzey topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal 

özellikleri ile strüktürel dayanıklılık ve erozyona duyarlılık ölçütleri arasındaki 

ilişkileri incelemiştir. Araştırıcı toprakların organik madde içerikleri ile strüktürel 

dayanıklılık indeksi, agregat stabilitesi, boekel oranı ve çatlamaya karşı duyarlılık 
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değerleri arasında önemli pozitif, kil yüzdesi, dispersiyon oranı ve toprak aşınım 

faktörü değerleri arasında da önemli negatif ilişkiler saptamıştır. 

 Arshad ve Mermut (1988), kabuk oluşumuna sebep olan faktörleri belirlemek 

için yaptıkları çalışmada, yüksek kil ve silt içeriği, değişebilir durumdaki Na ve 

Mg’un fazlalığı, düşük organik madde içeriği gibi faktörlerin agregatların bozulmasını 

artırarak kabuk oluşumunu teşvik ettiğini belirtmişlerdir. 

 Canpolat (1990), toprakların kırılma değeri ile silt içeriği ve değişebilir 

sodyum yüzdesi arasında pozitif, agregat stabilitesi ile negatif ilişkiler bulmuştur.    

 Şeker ve Karakaplan (1999), Konya ovasında toprak özellikleri ile kırılma 

değeri arasındaki ilişkileri belirlemek için yaptıkları çalışmada, toprak örneklerinden 

silt yüzdesi, dispersiyon oranı, elektriksel iletkenlik, organik madde, kireç, suda 

çözünebilir kalsiyum, magnezyum, sodyum, sülfat ve klor içerikleri ile kırılma 

değerleri arasında istatistiksel bakımdan önemli pozitif ilişkiler; kum yüzdesi, agregat 

stabilitesi, değişebilir kalsiyum, potasyum ve suda çözünebilir bikarbonat içerikleri ile 

kırılma değerleri arasında ise önemli negatif ilişkiler belirlemişlerdir. Tane yoğunluğu, 

tarla kapasitesi, solma noktası, kil yüzdesi, pH, katyon değişim kapasitesi, değişebilir 

magnezyum ve sodyum içerikleri, değişebilir sodyum yüzdesi ve suda çözünebilir 

potasyum içeriği ile kırılma değerleri arasındaki ilişkinin istatistiksel bakımdan 

önemli çıkmadığını ifade etmişlerdir. 

Bedaiwy (2007), yağmurlama sulama altında, toprağın mekanik ve hidrolik 

özellikleri arasındaki ilişkileri ve değişimleri incelemiştir. Buna göre, siltli-tın 

tekstürdeki toprak, kil tekstürdeki toprağa göre yüzeyde daha yoğun ve kalın bir 

kabuk tabakası geliştirdiğini bulmuştur. Ortalama kabuk kalınlığını, siltli-tın 

tekstürdeki toprakta 3,9 mm, kil tekstürdeki toprakta 2,6 mm olarak ölçmüştür. Ayrıca 

araştırıcı, siltli-tın tekstürdeki toprağın infiltrasyon oranının kil tekstürdeki toprağa 

göre daha düşük olduğu tespit etmiştir.  

 

2.2. Organik Madde ve Agregasyon Arasındaki Đlişkileri Ortaya Koyan 

Çalışmalar 

 Biswas ve Khosla (1971), ahır gübresinin alüviyal ve lateritik topraklar 

üzerindeki etkisini incelemişler, topraklardaki agregasyonun ahır gübresi ilavesi ile 

arttığını belirlemişlerdir. 
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      Çelebi (1971), on iki adet yüzey toprağı üzerinde yapmış olduğu çalışmada 

örneklerin organik madde kapsamları ile agregasyon yüzdeleri arasında %5 

seviyesinde önemli pozitif (r = 0,534) bir ilişki olduğunu bildirmiştir. 

      Saatçi ve Altınbaş (1975), kumlu, kumlu tın tekstürden tın tekstüre kadar 

değişen tekstürlerde 18 adet toprak örneğinde organik madde içeriğinin agregasyon 

üzerindeki etkilerini incelemişler ve bu etkinin istatiksel olarak önemli olmadığını 

tespit etmişlerdir. Bu duruma düşük organik madde içeriğinin, toprağın hafif tekstürlü 

olmasının ve kültüvasyonun olumsuz etkilerinin sebep olduğunu saptamışlardır. 

      Tisdall ve ark. (1978), üzerinde çalıştıkları toprağa, dekara 5 ton olmak üzere 

koyun gübresi ve yulaf sapı karışımı uygulamışlardır. Bu karışımın kumlu tın 

tekstürdeki toprağın suya dayanıklı agregat miktarını uygulamayı takip eden ilk dört 

haftalık sürede önemli derecede artırdığını saptamışlardır. Toprak işlenmediği 

takdirde suya dayanıklı agregatların devamlılıklarını 32 hafta süre ile koruduklarını 

bildirmişlerdir. 

      Bahtiyar (1981), ince (3 mm) ve kalın (10 mm) olarak öğütülmüş çöp 

kompostunun, hafif ve ağır bünyeli toprakların bazı fiziksel özellikleri üzerine 

etkilerini incelemiştir. Kompost uygulamasının toprakların hava geçirgenliğini, tarla 

kapasitesinde tutulan nem miktarını ve agregat stabilitesini artırdığını ortaya 

koymuştur. 

      Guidi ve ark. (1981), kumlu tın tekstürdeki bir toprağın suya dayanıklı 

agregatları üzerine 5 ve 15 ton/da düzeyinde çiftlik gübresi, kanalizasyon çamuru ve 

çöp kompostu uygulamalarının etkilerini incelemişlerdir. Buna göre söz konusu 

maddelerin dozlarındaki artışa paralel olarak suya dayanıklı agregatların arttığını 

bildirmişlerdir. 

      Aran (1986), kaba bünyeli topraklara ahır gübresi ilavesinin, toprak özellikleri 

üzerine etkilerini incelemiş; 2, 4 ve 6 ton/da düzeyindeki uygulamalar içerisinde 

yalnızca 6 ton/da düzeyindeki uygulamanın toprakların strüktür stabilite ölçütüne 

önemli pozitif etki yaptığını ifade etmiştir. 

Şeker (2003), kabuk oluşumunun önlenmesi üzerine 10 değişik maddenin 

etkisini belirlemek için yaptığı çalışmada, çimento ve buğday samanını diğer ıslah 

maddelerine göre agregat stabilitesini arttırmada ve kırılma değerini düşürmede daha 

etkili olduğunu saptamıştır. Ayrıca yine aynı çalışmada sera şartlarında buğday 
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bitkisinin sürgün çıkışlarına iki ıslah maddesinin etkilerini incelemiş, çimentonun 

sürgün çıkışlarını önemli ölçüde arttırdığını tespit ederken, buğday samanı 

uygulamalarının önemli seviyede etkili olmadığını bildirmiştir. 

Rouw A. ve ark. (2003), bir manuel toprak işleme biçimi olan çapalama 

işleminin topraktaki etkileri incelenmiştir. Çapalama işleminin, toprakta kabukların 

yüzeyini ve agregatları bozduğu ve bu durumun özellikle rüzgar erozyonunun yoğun 

yaşandığı bölgelerdeki topraklarda kil ve silt miktarlarında azalmalar meydana 

getirdiği ve bu topraklarda kum miktarında artışlar gözlemlendiğini göstermektedir. 

Ayrıca kum miktarındaki bu artışın daha az kabuk oluşumuna neden olduğunun 

üzerinde durulmuştur. 

Simeon A. Materechera (2009), kabuk problemi olan toprağın 0-15 cm lik 

yüzey toprağına; hektara 3 ton fosfoalçı, 1 ton polimer jel, 3 ton ot maçlı, 5 ton 

hayvan gübresi uygulamış ve 2 sene boyunca arazi şartları altında agregasyon 

üzerindeki değişimleri gözlemlemiştir. Yapılan uygulamalar, toprak agregatı üzerine 

özellikle agregat büyüklüğü dağılımına ve ıslak agreagat stabilitesi üzerine önemli 

katkılar sağlamıştır. Agragatların ağırlıklı ortalama çapı, malç uygulamasında 4,23 

mm, gübre uygulamasında 3,31 mm, polimer jel uygulamasında 2,17 mm, fosfoalçı 

uygulamasında 2,23 mm ve kontrol uygulamasında 1,36 mm olmuştur.  

 

2.3. Toprak Bozulması ve Kabuk Problemi Üzerine Yapılan Diğer Çalışmalar      

 Hadas ve Stibbe (1977), Kabuklanma problemi gösteren topraklarda yaptıkları 

çalışmada 5-10 ve 30 mm/saat yoğunluklardaki yağışların etkilerini incelemişlerdir. 

Buna göre araştırıcılar, yağmur yoğunluğu arttıkça ve toprak rutubeti azaldıkça, kabuk 

direnci ve penetrasyon direncinin arttığını tespit etmişlerdir. 

 Hudson (1995), yağmurun miktarı, şiddeti ve yıl içindeki dağılışı, yağmur 

damlasının kinetik enerjisi, toprağı dispersleştirme etkisi, yüzey akış miktarı ve hızı 

gibi özelliklerin, taşınan toprak miktarı üzerinde etkili olduğunu bildirmiştir. Aynı 

araştırma yağmurun 10 mm/saat şiddetindeki yoğunluğunun kinetik enerjisinin 210,30 

joule/m2 olduğu düşünüldüğünde, yağmurun gücünün ne denli önemli olduğu üzerine 

vurgu yapmıştır.  

      Balcı (1996), Washington eyaletinde, kumtaşı üzerinde oluşan topraklarda 

yapay yağmurlama sistemi ile yaptığı araştırmada, 10 dakikalık bir süre ile uyguladığı 
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90 mm/saat şiddetindeki bir yağmurun etkisiyle, bir hektarlık bir toprak yüzeyinden 

bu süre içinde 27,5 ton toprağın yağmur damlasının kinetik enerjisi ile yerinden 

sökülerek sıçrama ile harekete geçtiğini belirlemiştir.  

      Oyedele ve ark. (1999), toprakların işlemeli ve işlemesiz tarım tekniklerinin 

uygulaması bakımından karşılaştırdıkları araştırmada, işlemeli tarım tekniğinin 

kullanıldığı topraklarda, suya dayanıklı agregat miktarının, işlemesiz tarım tekniğinin 

uygulandığı toprak örneklerine nazaran % 7 azaldığını bildirmişlerdir. 

      Chenu ve ark. (1999), toprağı işlemenin, topraklardaki agregatlaşma ve bu 

agregatların stabilitesi arasındaki ilişkiyi genellikle olumsuz etkilediğini 

belirtmişlerdir. Bunun nedeni olarak ise, yoğun bir şekilde gerçekleştirilen toprak 

işlemenin, oldukça hızlı bir şekilde toprak organik maddesinin kaybına neden olması 

olarak göstermişlerdir. Orman örtüsü altında gelişen topraklarla, tarımsal faaliyet 

gerçekleştirilen toprakların agregatlaşma düzeyleri karşılaştırıldığında işlenen 

topraklarda bu düzeyin daha az olduğu bildirilmiştir. 

      Denef ve ark. (2001), toprakta meydana gelen ıslanma ve kuruma olaylarının, 

agregat döngüsünü ve toprak organik maddesinin parçalanmasını arttırdığını 

söylemişlerdir. Aynı araştırıcılar yaptıkları bir araştırmada ıslanma ve kuruma 

olayının, agregat stabilitesi, toprak organik madde dinamiği, mantari ve bakteriyel 

popülasyon üzerine etkilerini siltli tın bünyeye sahip bir toprakta incelemişlerdir. 

Çalışmada toprak örnekleri dört kez ıslanma ve kurumaya maruz bırakılmıştır. Đlk 

yapılan ıslanma ve kurumanın makro agregat miktarında % 30’dan % 21’e varan bir 

azalma meydana getirdiği bununla beraber ikinci ıslanma ve kuruma olaylarından 

sonra ise makro agregatların parçalanmaya karşı bir direnç kazandıklarını 

bildirmişlerdir. 

      Öztaş ve Fayetorbay (2003) tarafından, donma ve çözülme olaylarının farklı 

ana materyal üzerinde oluşmuş toprakların suya dayanıklı agregat stabilitesi üzerine 

etkisi değişik agregat büyüklük gruplarında araştırılmıştır. Donma ve çözülmenin 

agregat stabilitesi üzerine etkisi toprakların farklı nem içeriği, farklı donma ve 

çözülme döngüsü ile değişik donma sıcaklık değerlerinde belirlenmiştir. Başlangıçtaki 

suya dayanıklı agregat stabilitesi yapılan donma ve çözülme uygulamalarıyla toprak 

tipine bağlı olarak % 28,6-51,7 oranında azalma gösterdiği bildirilmiştir. 
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 Şeker (2004), kaymak tabakası problemi bulunan bir toprağa ilave edilen 

portland çimentosunun oluşturduğu agregatların stabilitesine, donma-çözülmenin 

etkisini laboratuar şartlarında araştırmıştır. Buna göre, saksılardaki topraklar tarla 

kapasitesine gelinceye kadar saf su ile ıslatılmış ve 100 günlük inkübasyona 

bırakılmıştır, inkübasyonun 25. ve 100. günlerinde 1-2 mm arası agregatların 

stabiliteleri hem donma-çözülme öncesi ve hem de donma-çözülme sonrası 

yapılmıştır. Tarla kapasitesinde ıslatılan agregatlar beş defa -12 °C'de donma-çözülme 

çevrimine tabi tutulmuştur. Sonuçta, sırasıyla 25 ve 100 günlük inkübasyon sonunda 

portland çimentosu ilavesiyle oluşan agregatların ortalama % 59,19 ve % 54,26'sı 

bozulurken, bu oran kontrol örneğinde % 29,91 ve % 53,68 olmuştur. Ayrıca % 0 ve 

% 4 oranında portland çimentosu ilave edilen örnekler oda şartlarında, 25, 30, 35, 40, 

45 ve 50 °C sıcaklıklarda bekletilmiştir. En yüksek agregat stabilitesi (%42,47) 30 °C 

sıcaklık uygulamasında ölçüldüğü belirtilmiştir.  
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3. MATERYAL VE METOT 

3.1. Materyal 

3.1.1. Đklim özellikleri 

Araştırma alanı olarak seçilen bölge yarı kurak ve kurak iklim özelliklerine 

sahip olup, kışları soğuk ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçmektedir. Bölgede 

yağışların çoğunluğu kış aylarında düşmekle birlikte en çok yağış ilkbahar ve 

sonbaharda olmaktadır. Bölgede en yağışlı ay 44,4 mm ile Mayıs, en kurak ay 3,6 mm 

ile Ağustos ayıdır. Yıllık yağış miktarı 323,8 mm olup bunun yetişme mevsimi 

(Nisan-Ekim) süresindeki miktarı 146,6 mm’dir. Uzun yıllar ortalaması esas 

alındığında en sıcak ay 23,1 oC ile Temmuz, en soğuk ay -0,1 oC ile Ocak ayıdır. 

Ortalama yıllık sıcaklık 11,5 oC, ortalama nispi nem % 60 ve ortalama yıllık 

buharlaşma 1172,6 mm’dir. 

3.1.2. Jeolojik yapı 

  Araştırma alanı olarak seçilen bölge Konya ovası içerisinde yer almaktadır. 

Konya ovası jeolojik bakımdan 4. zaman kadar bir iç deniz olup, toprakların üst 

katmanlarını bu denizin kalker çöküntüleri oluşturmuştur. Dördüncü zamanın pliosen 

ve neojen devirlerinde iklimin giderek kuraklaşması nedeniyle iç deniz yavaş yavaş 

kurumuş, çöl karakteri gösteren yer yer tuzlu bir ova halini almıştır (Anonim, 1978). 

Konya ovasının batısında şistler, mermerler ve kalkerler, güneyde kratase kalkerleri 

ve yeşil taş mostraları görülür. Ovadaki neojen yaşlı konglomera, kalker, kil ve taban 

konglomeralarının bulunması zengin yeraltı suyu rezervuarlarının oluşumunu sağlar 

(Anonim, 1978). 

3.1.3. Tarımsal yapı ve üretim 

  Araştırma çiftliği toprakları sulanabilir nitelikte olduğu için, bu arazide birçok 

bitki üretimi de yapılabilmektedir. Söz konusu alanda, hububat tarımının yanı sıra, 

şeker pancarı, mısır ve diğer endüstriyel bitkilerin tarımı da yapılmaktadır. Arazinin 

bir kısmında ise değişik yaşlarda ve çeşitlerde meyve bahçesi tesisi de bulunmaktadır. 

Yapılan örnek uygulamalar, yörede bulunan çiftçiler tarafından da takip edilmekte ve 

bazı araştırma sonuçları pratikte de çiftçiler tarafından kendi arazilerinde hayata 

geçirilmektedir. 
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3.1.4.  Toprak örnekleme derinlikleri 

 Bu araştırmada, deneme alanı topraklarının kaymak tabakası oluşum 

problemlerini anlamaya yönelik olarak 3 farklı noktada profiller açılarak örnekleme 

yapılmıştır. Profil yerlerinin tespitinde arazinin kullanım durumu dikkate alınmıştır. A 

profili üç-dört yıl önce tarıma açılan alanda, B profili sekiz on yıllık meyve bahçesinin 

olduğu alanda ve C profili ise yeni ağaçlandırma yapılmış bakir alanda açılmıştır. 

Profil yerleri tespit edilirken araziyi doğru temsil etmiş olmasına özen gösterilmiş ve 

bu profillerden usulüne uygun olarak 0-20 cm, 20-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 

cm olmak üzere 5 farklı toprak derinliğinden 15 adet bozulmuş ve 15 adet 

bozulmamış olmak üzere toplam 30 adet toprak numunesi alınmıştır. 

3.2. Metod 

3.2.1. Yapılan fiziksel analizler                                               

Tekstür: Toprağın tekstürünün belirlenmesinde Bouyoucos hidrometre yöntemi 

kullanılmıştır (Demiralay 1993). 

Tarla Kapasitesi: Basınç tablası kullanılarak, 1/3 bar basınçta toprakta tutulan nem 

yüzdesi olarak belirlenmiştir (Peters 1965). 

Devamlı Solma Noktası: Basınç membranı aleti kullanılarak, 15 bar basınçta toprakta 

tutulan nem yüzdesi olarak hesaplanmıştır (Peters 1965). 

Faydalı Su Kapasitesi: Tarla kapasitesi değerinden devamlı solma yüzdesi değeri 

çıkarılarak bulunmuştur (Peters 1965). 

Agregat Stabilitesi: Toprak örneklerinin agregat stabilitesi değerlerinin 

belirlenmesinde “ıslak eleme yöntemi” kullanılmıştır ( Kemper 1965). 

Kırılma Değeri: Toprak örneklerinin kırılma değerini belirlemede kırılma modülü 

metodu kullanılmıştır (Richards 1953). 

Zerre Yoğunluğu: Zerre yoğunluğunun tayininde “piknometre yöntemi” 

kullanılmıştır (Demiralay 1993). 

Kütle Yoğunluğu:  Parafin metoduna göre yapılmıştır (Demiralay 1993). 

Porozite: Zerre yoğunluğu ve kütle yoğunluğu verileri kullanılarak hesaplanmıştır 

(Demiralay 1993). 

Đnfiltrasyon Oranı: Çift silindir infiltrometreleri kullanılarak arazide ölçülmüştür 

(Demiralay 1993).  
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Dispesiyon Oranı: Dispers edilmeden önce ve sonra topraktaki silt+kil 

fraksiyonlarının hidrometre okumalarında elde edilen veriler kullanılarak tespit 

edilmiştir (Ngatunga ve Ark. 1984). 

Plastik Limit: Toprak örnekleri 0,42 mm’lik elekten geçirildikten sonra, 3 mm 

kalınlığında zorlukla ip oluşturulabilen nem içeriği ölçülerek belirlenmiştir (Mertoğlu 

1982).    

Likit Limit: Toprak örnekleri 0,42 mm’lik elekten geçirildikten sonra, Casagrande 

aleti kullanılarak belirlenmiştir (Mertoğlu 1982).    

Plastiklik Đndeksi: Likit limit ve plastik limit değerlerinden hesaplanarak 

bulunmuştur (Mertoğlu 1982).     

Büzülme Sınırı: Toprak örnekleri 0,42 mm’lik elekten geçirildikten sonra, büzülme 

kapları kullanılarak belirlenmiştir (Mertoğlu 1982).    

  

3.2.2.Yapılan kimyasal analizler 

pH: Toprakların pH değerlerinin ölçümü 1:2,5’luk toprak-su karışımında cam 

elektrodlu pH metre kullanılarak yapılmıştır (Peech 1965). 

Elektriki Đletkenlik (EC): Toprakların EC ölçümleri 1:2,5’luk toprak-su karışımında 

iletkenlik aleti kullanılarak yapılmıştır (U.S. Salinity Lab. Staff 1954). 

% Kireç (CaCO3) : Örneklerin kireç içerikleri “Scheibler Kalsimetresi” ile hacimsel 

olarak belirlenmiştir (Hızalan ve Ünal 1966).  

% Organik Madde: Organik maddenin oksidasyonu esasına dayanan “Smith 

Weldon” yöntemi uygulanarak tayin edilmiştir (Hocaoğlu 1966). 

Katyon Değişim Kapasitesi (KDK): Örneklerin katyon değişim kapasitesi “Bower” 

yöntemine göre belirlenmiştir. Bu yöntemde, değişim kompleksleri önce sodyum ve 

sonrada amonyum ile doyurulmuş sonra açığa çıkan sodyum miktarı, alev fotometresi 

cihazında okunmuştur (U.S. Salinity Lab. Staff 1954). 

Değişebilir ve Suda Eriyebilir Katyonlar: Değişebilir katyonlar, bir normal 

amonyum asetat ile ekstrakte edilebilir katyonlardan suda serbest katyonların 

çıkartılması ile hesaplanmıştır. Suda eriyebilir katyonların belirlenmesinde, toprak 

örneklerinden 10 g tartılıp üzerine 50 ml saf su ilave edilmiştir. Hazırlanan karışım 30 

dakika çalkalandıktan sonra mavi bant filtre kağıdından geçirilerek elde edilen 
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çözeltideki sodyum ve potasyum alev fotometresi ile, ca ve mg ise aynı çözeltide 

EDTA ile tayin edilmiştir (U.S. Salinity Lab. Staff 1954).  

Ekstrakte Edilebilir Katyonlar: Toprak örneklerinde pH’sı 7’ye ayarlanmış bir 

normal amonyum asetat çözeltisi kullanılarak ekstrakte edilen katyonlardan sodyum 

ve potasyum alev fotometresiyle, kalsiyum ve magnezyum ise aynı çözeltide EDTA 

ile tayin edilmiştir (U.S. Salinity Lab. Staff 1954).  

Değişebilir Sodyum Yüzdesi: 100 g topraktaki miliekivalan (mek) olarak değişebilir 

sodyum değerinin, katyon değişim kapasitesi (mek/100 g) değerine bölünüp 100 ile 

çarpılması ile bulunmuştur (Sağlam 1978). 

3.2.3.Yapılan istatistiki analizler  

Laboratuarda elde edilen bütün verilerin kendi aralarındaki korelasyon 

ilişkisine bakılmıştır. Korelasyon analizinde kırılma değeri ile anlamlı değişkenlik 

gösteren özelliklerin etki modellerinin oluşturulması için tekli ve çoklu regresyon 

analizleri yapılmıştır (Minitab 1995). Yapılan ön istatistiki analizlerde 3 nolu 

toprağın 0-20 cm derinliğinden alınan örneğin model çalışmalarında açıklama 

yüzdesini önemli ölçüde düşürmesinden dolayı korelasyon ve regresyon 

analizlerinde değerlendirme dışı tutulmuştur.  
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4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 

4.1. Fiziksel Analiz Sonuçları  

4.1.1. Tekstür 

Araştırma konusu toprak profillerinin kil içerikleri %46,32 ile %63,47 

arasında, silt içerikleri %25,23 ile 39,65 arasında, kum içerikleri %7,36 ile %16,91 

arasında değişmektedir (Çizelge 4.1.1).  

A profilinin kil içerikleri %61,59 ile %48,33 arasında, silt içerikleri %37,51 

ile %25,32 arasında, kum içerikleri %16,91 ile %12,22 arasında değişmektedir. B 

profilinin kil içerikleri %63,47 ile %56,95 arasında, silt içerikleri %33,49 ile %25,23 

arasında, kum içerikleri %15,03 ile %9,56 arasında değişmektedir. C profilinin kil 

içerikleri %59,32 ile %46,32 arasında, silt içerikleri %39,65 ile %29,42 arasında, 

kum içerikleri %14,03 ile %7,36 arasında değişmektedir (Çizelge 4.1.1). 

A profilinde en yüksek kil içeriği %61,59 ile 60-80 cm derinlikteki toprakta, 

en düşük kil içeriği %48,33 ile 0-20 cm derinlikteki toprakta, B profilinde en yüksek 

kil içeriği %63,47 ile 60-80 cm derinlikteki toprakta, en düşük kil içeriği %56,95 ile 

0-20 cm derinlikteki toprakta, C profilinde en yüksek kil içeriği %59,32 ile 80-100 

cm derinlikteki toprakta, en düşük kil içeriği %46,32 ile 20-40 cm derinlikteki 

toprakta bulunmuştur (Çizelge 4.1.1). 

A profilinde en yüksek silt içeriği %37,51 ile 0-20 cm derinlikteki toprakta, 

en düşük silt içeriği %25,32 ile 60-80 cm derinlikteki toprakta, B profilinde en 

yüksek silt içeriği %33,49 ile 0-20 cm derinlikteki toprakta, en düşük silt içeriği 

%25,23 ile 60-80 cm derinlikteki toprakta, C profilinde en yüksek silt içeriği 

%39,65 ile 20-40 cm derinlikteki toprakta, en düşük silt içeriği %29,42 ile 60-80 cm 

derinlikteki toprakta bulunmuştur (Çizelge 4.1.1). 

A profilinde en yüksek kum içeriği %16,91 ile 80-100 cm derinlikteki 

toprakta, en düşük kum içeriği %12,22 ile 20-40 cm derinlikteki toprakta, B 

profilinde en yüksek kum içeriği %15,03 ile 80-100 cm derinlikteki toprakta, en 

düşük kum içeriği %9,56 ile 0-20 cm derinlikteki toprakta, C profilinde en yüksek 

kum içeriği %14,03 ile 20-40 cm derinlikteki toprakta, en düşük kum içeriği %7,36 

ile 0-20 cm derinlikteki toprakta bulunmuştur (Çizelge 4.1.1).  

Şekil 4.1.1 incelendiğinde A ve B profillerinin kil içerikleri önce derinlikle 

bir artış göstermiş, sonra (80-100 cm) azalmış, C profilinde ise 20-40 cm hariç 
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derinlikle artış göstermiştir. Toprak profillerinin derinlikle birlikte silt içeriklerindeki 

değişim ise kil içeriklerindeki değişimin tersi olmuştur. Kum içeriklerindeki 

değişimler profil içerisinde ve profiller arasında farklı olmuş, ancak miktarı ve 

oransal değişimi kil ve silte göre düşük düzeyde kalmıştır. A, B ve C profillerinin 

katmanları arasındaki kil, silt ve kum oranlarındaki değişim, C profilinin 20-40 cm 

derinlik hariç, toprakların tekstür sınıfını değiştirmemiş ve kil tekstür sınıfında yer 

almışlardır. C profilinin 20-40 cm derinlikteki katmanın tekstür sınıfı ise siltli kil 

çıkmıştır.   

 

Çizelge 4.1.1. Toprak Profillerinin Kil, Silt ve Kum Yüzdeleri Đle Tekstür Sınıfları  
 Profil Adı 

 

Derinlik 

(cm) 

A B C 

 Kil  Silt Kum 

 

Tektür 

Sınıfı 

 Kil  Silt Kum Tektür 

Sınıfı 

 Kil  Silt Kum Tektür 

Sınıfı 

0-20 48,33 37,51 14,16 C 56,95 33,49 9,56 C 54,92 37,72 7,36 C 

20-40 52,42 35,36 12,22 C 59,18 29,38 11,44 C 46,32 39,65 14,03 SiC 

40-60 52,83 33,55 13,62 C 61,21 27,25 11,54 C 56,94 33,49 9,57 C 

60-80 61,59 25,32 13,09 C 63,47 25,23 11,30 C 59,25 29,42 11,33 C 

80-100 55,53 27,55 16,91 C 57,50 27,47 15,03 C 59,32 29,45 11,23 C 
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4.1.2. Tarla Kapasitesi 

 Araştırma konusu toprakların ağırlık esasına göre tarla kapasitesi değerleri 

%23,00 ile %31,53 arasında değişmektedir (Çizelge 4.1.2).  En düşük tarla 

kapasitesi değeri A profilinin 80-100 cm derinliğinden alınan örnekte ölçülürken, en 

yüksek tarla kapasitesi değeri B profilinin 40-60 cm derinliğinden alınan örnekte 

ölçülmüştür. A profilinde derinlikle birlikte tarla kapasitesi değerleri fazla 

değişmezken, B profilinde 40-80 cm derinliklerde artmış, C profilinde ise yüzeyde 

en yüksek diğer derinliklerde ise daha düşük değerler ölçülmüştür (Şekil 4.1.2).   

 

Çizelge 4.1.2. Toprak Profillerinin Ağırlık Esasına Göre Tarla Kapasitesi Değerleri  
                                  Tarla Kapasitesi (%) 

 

Derinlik (cm) 

Profil Adı 

A B C 

0-20 24,88 27,57 31,14 

20-40 24,55 25,29 28,20 

40-60 25,03 31,53 29,75 

60-80 24,97 30,69 29,16 

80-100 23,00 26,18 26,49 
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Şekil 4.1.2. Toprak Profillerinin Tarla Kapasitelerinin Görsel Dağılımı  
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4.1.3. Solma Noktası 

  Araştırma konusu toprakların ağırlık esasına göre solma noktası değerleri 

%10,58 ile %17,01 arasında değişmektedir (Çizelge 4.1.3).  En düşük solma noktası 

değeri A profilinin 20-40 cm derinliğinden alınan örnekte ölçülürken, en yüksek 

solma noktası değeri B profilinin 60-80 cm derinliğinden alınan örnekte 

belirlenmiştir. A profilinde derinlikle birlikte solma noktası değeri kısmen artış 

eğilimi gösterirken, B ve C profillerinde bu değer derinlikle birlikte değişkenlik 

göstermemiş ve A profilinden daha yüksek değerler tespit edilmiştir (Şekil 4.1.3).   

 

Çizelge 4.1.3. Toprak Profillerinin Ağırlık Esasına Göre Solma Noktası Değerleri 
                        Solma Noktası (%) 

 

Derinlik (cm) 

Profil Adı 

A B C 

0-20 10,94 16,87 15,39 

20-40 10,58 16,22 14,13 

40-60 11,55 16,95 15,44 

60-80 13,63 17,01 15,76 

80-100 13,22 16,58 16,20 
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 Şekil 4.1.3. Toprak Profillerinin Solma Noktalarının Görsel Dağılımı  
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4.1.4. Faydalı Su 

Araştırma konusu toprakların ağırlık esasına göre faydalı su içerikleri %9,07 

ile %15,75 arasında değişmektedir (Çizelge 4.1.4).  En düşük faydalı su değeri B 

profilinin 20-40 cm derinliğinden alınan örnekte ölçülürken, en yüksek faydalı su 

değeri C profilinin 0-20 cm derinliğinden alınan örnekte ölçülmüştür. A profilinde 

derinlere inildikçe faydalı su değeri düşmüşken, B profilinde 40-80 cm derinliklerde 

artış olmuş, C profilinde ise yüzeyde en yüksek diğer derinliklerde ise daha düşük 

değerler ölçülmüştür (Şekil 4.1.4).  

 

Çizelge 4.1.4. Toprak Profillerinin Ağırlık Esasına Göre Faydalı Su Değerleri 

                                        Faydalı Su (%) 

Derinlik (cm) 
Profil Adı 

A B C 

0-20 
13,94 10,70 15,75 

20-40 
13,97 9,07 14,07 

40-60 
13,49 14,58 14,31 

60-80 
11,34 13,69 13,40 

80-100 
9,78 9,61 10,29 
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 Şekil 4.1.4. Toprak Profillerinin Faydalı Su Miktarlarının Görsel Dağılımı 



 - 19 -

4.1.5. Dispersiyon Oranı 

Araştırma konusu toprakların dispersiyon oranı değerleri %48,54 ile %62,38 

arasında değişmektedir.  En düşük dispersiyon oranına C profilinin 20-40 cm’lik 

kısmından alınan örnek sahipken, en yüksek dispersiyon oranına B profilinin 40-60 

cm’lik kısmından alınan örnek sahiptir. A ve B profilinde derinlere inildikçe 

dispersiyon oranları artmasına rağmen C profilinde 20-40 cm derinlikte düşme 

olmuş ve 80-100 cm derinlikteki toprağın dispersiyon oranı ise nispeten artış 

göstermiştir (Çizelge 4.1.5; Şekil 4.1.5).  

 

Çizelge 4.1.5. Toprak Profillerinin Dispersiyon Oranları 

                                                Dispersiyon Oranı (%) 

Derinlik (cm) 
Profil Adı 

A B C 

0-20 
52,63 48,69 52,94 

20-40 
57,74 59,31 48,54 

40-60 
55,06 62,38 52,87 

60-80 
56,45 59,40 53,08 

80-100 
55,66 53,39 56,29 

 

Dis pers iyon Oranı

0

10

20

30

40

50

60

70

A B C

P rofil Adı

%

0-20 c m

20-40 c m

40-60 c m

60-80 c m

80-100 cm

Şekil 4.1.5. Toprak Profillerinin Dispersiyon Oranlarının Görsel Dağılımı 
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4.1.6. Agregat Stabilitesi 

Araştırma konusu toprakların agregat stabilitesi değerleri %13,08 ile %22,16 

arasında değişmektedir. En düşük agregat stabilitesi değerine A profilinin 0-20 

cm’lik kısmından alınan örnek sahipken, en yüksek agregat stabilitesi değerine B 

profilinin 80-100 cm’lik kısmından alınan örnek sahiptir. Her üç profilde de toprağın 

alt katmanlarına inildikçe agregat stabilitesi değerlerinin arttığı tespit edilmiştir 

(Çizelge 4.1.6; Şekil 4.1.6).  

 

Çizelge 4.1.6. Toprak Profillerinin Agregat Stabilitesi Değerleri        

                                              Agregat Stabilitesi (%) 

Derinlik (cm) 
Profil Adı 

A B C 

0-20 
13,08 13,87 14,37 

20-40 
18,32 17,47 13,71 

40-60 
20,59 19,31 15,12 

60-80 
17,85 19,43 17,06 

80-100 
19,11 22,16 21,17 
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 Şekil 4.1.6. Toprak Profillerinin Agregat Stabilitesi Değerlerinin Görsel Dağılımı 
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4.1.7. Kırılma Değeri 

Araştırma konusu toprakların kırılma değerleri 48,7 kPa ile 220,7 kPa 

arasında değişmiştir. En düşük kırılma değeri B profilinin 80-100 cm derinlikte 

ölçülürken, en yüksek kırılma değeri yine B profilinin 0-20 cm’lik kısmından alınan 

örnekte ölçülmüştür. A ve C profillerinin 0-20 cm’lik yüzey katmanlarının kırılma 

değerleri B profilinin 0-20 cm’lik kısmına göre önemli ölçüde düşükken, alt 

katmanlarda kırılma değerleri değişkenlik göstermiştir. (Çizelge 4.1.7; Şekil 4.1.7).  

 

Çizelge 4.1.7. Toprak Profillerinin Kırılma Değerleri*   

*: Briketlerin kırılma anındaki ortalama nemleri %1,54 ölçülmüştür. 
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 Şekil 4.1.7. Toprak Profillerinin Kırılma Değerlerinin Görsel Dağılımı 

                                             Kırılma Değeri (kPa) 

Derinlik (cm.) 
Profil Adı 

A B C 

0-20 
128,7 220,7 73,3 

20-40 
200,1 194,3 168,2 

40-60 
184,0 159,6 153,8 

60-80 
155,6 76,1 168,4 

80-100 
49,5 48,7 79,5 
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4.1.8. Plastik Limit 

Araştırma konusu toprakların plastik limit değerleri %24,63 ile %28,80 

arasında değişmektedir.  En düşük plastik limit değerine A profilinin 20-40 cm 

derinliğinde rastlanırken, en yüksek plastik limit değeri B profilinin 0-20 cm 

derinliğinden alınan örnekte rastlanmıştır. Toprakların plastik limit değerleri, 

derinlikle birlikte fazla bir değişim göstermemiştir (Çizelge 4.1.8; Şekil 4.1.8). 

 

 Çizelge 4.1.8. Toprak Profillerinin Plastik Limit Değerleri  

                                  Plastik Limit (%) 

Derinlik (cm) 
Profil Adı 

A B C 

0-20 25,32 28,80 26,09 

20-40 24,63 28,57 27,78 

40-60 25,95 27,05 28,00 

60-80 26,40 26,83 27,06 

80-100 26,83 26,03 27,27 
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 Şekil 4.1.8. Toprak Profillerinin Plastik Limit Değerlerinin Görsel Dağılımı 
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4.1.9. Likit Limit 

 Araştırma konusu toprakların likit limit değerleri %41,58 ile %45,97 

arasında değişmektedir.  En düşük likit limit değeri C profilinin 60-80 cm 

derinliğinde bulunmuşken, en yüksek likit limit değerine B profilinin 60-80 cm 

derinliğinde rastlanmıştır. C profilindeki likit limit değerleri en düşük seviyede, B 

profilindeki likit limit değerleri en yüksek seviyede olup toprak derinlikleri arasında 

çok büyük değişimler gözlemlenmemiştir (Çizelge 4.1.9; Şekil 4.1.9).  

  
Çizelge 4.1.9. Toprak Profillerinin Likit Limit Değerleri  

                                   Likit Limit (%) 

Derinlik (cm) 
Profil Adı 

A B C 

0-20 
43,63 45,82 42,59 

20-40 
43,06 45,71 42,15 

40-60 
44,15 43,8 42,38 

60-80 
42,15 45,97 41,58 

80-100 
44,54 44,52 41,91 
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4.1.10. Plastiklik Đndeksi 

Araştırma konusu toprakların plastiklik indeksi değerleri %14,37 ile %19,14 

arasında değişmektedir.  En düşük plastiklik indeksi değeri C profilinin 20-40 cm 

derinliğinden alınan örnekte tespit edilirken, en yüksek plastiklik indeksi değeri B 

profilinin 60-80 cm derinliğinden alınan örnekte ölçülmüştür. Her üç profilin 

plastiklik indeksi değerleri birbirine yakın olup, bu değerler toprak derinlikleri 

arasında da çok fazla değişkenlik göstermemiştir (Çizelge 4.1.10; Şekil 4.1.10). 

  
 
Çizelge 4.1.10. Toprak Profillerinin Plastiklik Đndeksi Değerleri  
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 Şekil 4.1.10. Toprak Profillerinin Plastiklik Đndeksi Değerlerinin Görsel Dağılımı 

                                           Plastiklik Đndeksi (%) 

Derinlik (cm) 
Profil Adı 

A B C 

0-20 
18,31 17,02 16,50 

20-40 
18,43 17,14 14,37 

40-60 
18,20 16,75 14,38 

60-80 
15,75 19,14 14,52 

80-100 
17,71 18,49 14,64 
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4.1.11. Büzülme Sınırı 

Araştırma konusu toprakların büzülme sınırı değerleri %25,73 ile %32,38 

arasında değişmektedir. En düşük büzülme sınırı değeri B profilinin 0-20 cm 

derinliğinde ölçülmüşken, en yüksek büzülme sınırı değeri B profilinin 80-100 cm 

derinliğindeki toprakta ölçülmüştür. Büzülme sınırı değerleri her üç profilde de 

birbirine yakın çıkmış olup, 0-20 cm’lik derinlikte en yüksek C profilinde 

ölçülmüştür. Her üç profilde de büzülme sınırı değerleri derinlikle birlikte artmış, bu 

artış B profilinde daha belirgin olmuştur (Çizelge 4.1.11; Şekil 4.1.11).  

  
Çizelge 4.1.11. Toprak Profillerinin Büzülme Sınırı Değerleri  

                                         Büzülme Sınırı (%) 

Derinlik (cm) 
Profil Adı 

A B C 

0-20 
25,99 25,73 27,74 

20-40 
28,23 28,59 27,87 

40-60 
30,89 28,69 29,68 

60-80 
30,86 31,85 30,26 

80-100 
30,84 32,38 31,87 
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4.1.12. Kütle Yoğunluğu 

Araştırma konusu toprakların kütle yoğunluğu değerleri 1,27 ile 1,56 g cm-3 

arasında değişmektedir.  En düşük kütle yoğunluğu değeri A profilinin 0-20 cm 

derinliğinden alınan örnekte bulunurken, en yüksek kütle yoğunluğu değerine B 

profilinin 80-100 cm derinliğinden alınan örnekte bulunmuştur. A ve B profilindeki 

toprak örneklerinin kütle yoğunlukları, profil derinliklerine gidildikçe artmasına 

rağmen C profili sabit kalmıştır (Çizelge 4.1.12; Şekil 4.1.12).  

 

Çizelge 4.1.12. Toprak Profillerinin Kütle Yoğunluğu Değerleri  
                                               Kütle Yoğunluğu (g cm-3) 

Derinlik (cm) 
Profil Adı 

A B C 

0-20 
1,27 1,28 1,34 

20-40 
1,30 1,45 1,34 

40-60 
1,37 1,42 1,35 

60-80 
1,39 1,46 1,41 

80-100 
1,42 1,56 1,38 
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4.1.13. Zerre Yoğunluğu  

Toprakların zerre yoğunluğu değerleri kendi içerisinde genellikle çok az 

değişiklik gösterir. Bu çerçevede araştırma konusu toprakların zerre yoğunluğu 

değerleri de 2,56 ile 2,62 g cm-3 arasında değişmektedir.  En düşük zerre yoğunluğu 

değerine B profilinin 80-100 cm’lik kısmından alınan örnekte rastlanmışken, en 

yüksek zerre yoğunluğu değerine A profilinin 60-80 cm’lik kısmından alınan örnekte 

ulaşılmıştır (Çizelge 4.1.13; Şekil 4.1.13). 

 

Çizelge 4.1.13. Toprak Profillerinin Zerre Yoğunluğu Değerleri  
                                Zerre Yoğunluğu (g cm-3) 

Derinlik (cm) 
Profil Adı 

A B C 

0-20 
2,58 2,59 2,60 

20-40 
2,61 2,59 2,58 

40-60 
2,57 2,57 2,59 

60-80 
2,62 2,57 2,60 

80-100 
2,57 2,56 2,59 
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4.1.14. Porozite 

 Araştırma konusu toprakların porozite değerleri %39,06 ile %50,78 arasında 

değişmektedir.  En düşük porozite değerine B profilinin 80-100 cm’lik kısmından 

alınan örnek sahipken, en yüksek porozite değerine A profilinin 0-20 cm’lik 

kısmından alınan örnek sahiptir. A ve B profillerinde toprak katmanlarında aşağı 

doğru inildikçe porozite değeri daha belirgin olarak azalırken, C profiline bu azalış 

sınırlı olmuştur (Çizelge 4.1.14; Şekil 4.1.14).  

 

Çizelge 4.1.14. Toprak Profillerinin Porozite Değerleri                               

                             Porozite (%) 

Derinlik (cm) 
Profil Adı 

A B C 

0-20 
50,78 50,58 48,46 

20-40 
50,19 44,02 48,06 

40-60 
46,69 44,75 47,88 

60-80 
46,95 43,19 45,77 

80-100 
44,75 39,06 46,72 
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4.1.15. Đnfiltrasyon Oranı 

Araştırma konusu toprakların infiltrasyon oranı değerleri Çizelge 4.1.15 ve 

Şekil 4.1.15’de verilmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere toprakların infiltrasyon 

oranı değerleri önemli faklılıklar göstermiştir. Hiç tarım yapılmayan C profilinin yer 

aldığı alanda başlangıç infiltrasyon oranı değeri 108 mm saat-1 iken, yeni tarıma 

açılan B profilinde bu değer 96 mm saat-1 ve uzun zamandır tarım yapılan C 

profilinde ise 84 mm saat-1 ölçülmüştür (Çizelge 4.1.15).  

 

Çizelge 4.1.15. Toprak Profillerinin Đnfiltrasyon Oranı Değerleri                                         
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Şekil 4.1.15. Toprakların Đnfiltrasyon Oranı Değerlerinin Görsel Dağılımı 

                                   Đnfiltrasyon Oranı (mm saat-1) 

 Dakika Profil Adı 
A B C 

5 96 84 108 

5 60 12 84 

5 36 24 84 

10 36 12 60 

10 30 12 42 

10 30 12 42 

30 30 12 36 

30 28 10 30 

30 24 8 24 
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4.1.16. Yüzey Kabuk Kalınlığı 

Araştırma konusu toprakların kabuk kalınlık değerleri 10,20 mm ile 18,70 

mm arasında değişmektedir.  Ortalama kabuk kalınlığı 14,77 mm’dir (Çizelge 

4.1.16). Buradan da anlaşılacağı gibi araştırma toprakları yüzeyinde farklı 

kalınlıklarda kabuk tabakası oluşmaktadır.   

  
Çizelge 4.1.16. Toprak Profillerinin Kabuk Kalınlığı Değerleri  

Örnek No Kalınlık (mm) 

1 18,70 
2 14,00 
3 14,60 
4 17,30 
5 18,20 
6 17,10 
7 12,60 
8 13,00 
9 17,50 
10 17,60 
11 10,20 
12 11,00 
13 11,60 
14 12,90 
15 15,30 
16 14,70 

Ortalama Kalınlık 14,77 
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4.2. Kimyasal Analiz Sonuçları  

4.2.1. pH 

 Araştırma konusu toprakların pH değerleri 7,31 ile 7,77 arasında 

değişmektedir. En düşük pH değeri B profilinin 0-20 cm derinliğinden alınan 

örnekte, en yüksek pH değeri C profilinin 40-60 cm derinliğinden alınan örnekte 

bulunmuştur. Profillerin ve profil katmanlarının pH değerleri, birbirine yakın 

değerlerdir (Çizelge 4.2.1; Şekil 4.2.1). 

   

 Çizelge 4.2.1. Toprak Profillerinin pH Değerleri  

                                            pH 

Derinlik (cm.) 
Profil Adı 

A B C 

0-20 
7,55 7,31 7,50 

20-40 
7,59 7,56 7,69 

40-60 
7,57 7,55 7,77 

60-80 
7,63 7,59 7,72 

80-100 
7,64 7,59 7,63 
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4.2.2. EC  
Araştırma konusu toprakların EC değerleri 0,247 dSm-1 ile 0,995 dSm-1 

arasında değişmektedir. En düşük EC değeri A profilinin 0-20 cm derinliğinden 

alınan örnekte, en yüksek EC değeri B profilinin 20-40 cm derinliğinden alınan 

örnekte ölçülmüştür.  A ve C profilinin EC değerleri profil derinliklerine gidildikçe 

artmasına rağmen, B profilinde 20-40 cm derinlikteki toprakta en yüksek seviyeye 

çıkmış ve onun altındaki katmanlarda nispeten düşüş göstermiştir (Çizelge 4.2.2; 

Şekil 4.2.2).  

   

Çizelge 4.2.2. Toprak Profillerinin EC Değerleri  
                                 EC(dSm-1 ) 

Derinlik (cm) 
Profil Adı 

A B C 

0-20 
0,247 0,556 0,324 

20-40 
0,321 0,995 0,396 

40-60 
0,403 0,852 0,339 

60-80 
0,416 0,577 0,560 

80-100 
0,539 0,524 0,588 
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4.2.3. Organik Madde 

Araştırma konusu toprakların organik madde içerikleri %1,30 ile %2,95 

arasında değişmektedir.  En düşük organik madde içeriği B profilinin 20-40 cm 

derinliğinden örnekte ölçülürken, en yüksek organik madde içeriği C profilinin 0-20 

cm derinliğinden alınan örnekte ölçülmüştür. Ortalama organik madde içeriği en 

yüksek A profilinde ölçülürken, en düşük B profiline ölçülmüştür. Özellikle tarım 

yapılmayan C profilinin yüzey katmanında ise kısmen organik madde birikiminin 

olduğu görülmektedir (Çizelge 4.2.3; Şekil 4.2.3). 

  

Çizelge 4.2.3. Toprak Profillerinin Organik Madde Đçerikleri   

                                          Organik Madde (%) 

Derinlik (cm) 
Profil Adı 

A B C 

0-20 
1,80 2,19 2,95 

20-40 
1,78 1,30 1,64 

40-60 
1,89 1,29 1,58 

60-80 
1,98 1,40 1,56 

80-100 
1,91 1,42 1,57 
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 4.2.4. Kireç 

Araştırma konusu toprakların kireç içerikleri %4,71 ile %14,52 arasında 

değişmektedir.  En düşük kireç içeriği A profilinin 0-20 cm derinliğinden alınan 

örnekte ölçülürken, en yüksek kireç içeriği C profilinin 20-40 cm derinliğinden 

alınan örnekte ölçülmüştür. Söz konusu topraklar genel olarak orta kireçli sınıfta yer 

almıştır. A ve B profilinin yüzey katmanının kireç içerikleri nispeten düşükken alt 

katmanlara doğru bir miktar artmıştır. C profilinde ise kireç içeriği katmanlar 

arasında çok fazla değişiklik göstermemiştir  (Çizelge 4.2.4; Şekil 4.2.4). 

    

Çizelge 4.2.4. Toprak Profillerinin Kireç Đçerikleri  

                                         CaCO3 (%) 

Derinlik (cm) 
Profil Adı 

A B C 

0-20 
4,71 7,65 11,77 

20-40 
11,11 9,42 14,52 

40-60 
11,38 9,50 10,99 

60-80 
9,73 10,95 10,79 

80-100 
9,62 12,95 9,81 
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 Şekil 4.2.4. Toprak Profillerinin Kireç Đçeriklerinin Görsel Dağılımı  
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4.2.5. Katyon Değişim Kapasitesi (KDK) Değerleri 

Bilindiği üzere toprakların KDK değerleri üzerine kil tipi, kil miktarı, 

organik madde gibi toprak özellikleri etki etmektedir. Araştırma konusu toprakların 

KDK değerleri 32,7 mek 100g-1 ile 36,6 mek 100g-1 arasında değişmektedir.  En 

düşük KDK değeri C profilinin 40-60 cm’lik kısmından alınan örnekte tespit 

edilmiştir. En yüksek KDK değerine ise C profilinin 0-20 cm’lik kısmından alınan 

örnekte rastlanmıştır  (Çizelge 4.2.5; Şekil 4.2.5). 

 
Çizelge 4.2.5. Toprak Profillerinin KDK Değerleri                                     

                                        KDK (mek 100g-1) 

Derinlik (cm) 
Profil Adı 

A B C 

0-20 
35,0 33,6 36,6 

20-40 
35,3 33,8 35,8 

40-60 
34,2 33,1 32,7 

60-80 
34,0 33,1 33,8 

80-100 
32,9 34,8 34,8 
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4.2.6. Değişebilir Ca+Mg Đçerikleri 

Araştırma konusu toprakların değişebilir Ca+Mg içerikleri 22,6 mek 100g-1 

ile 28,2 mek 100g-1 arasında değişmektedir.  En düşük değişebilir Ca+Mg değerine A 

profilinin 40-60 cm’lik kısmından alınan örnek sahipken, en yüksek değişebilir 

Ca+Mg değerine yine aynı profilin 0-20 cm’lik kısmından alınan örnek sahip 

olmuştur (Çizelge 4.2.6; Şekil 4.2.6).  

 
Çizelge 4.2.6. Toprak Profillerinin Değişebilir Ca+Mg Đçerikleri                           

                                      Değişebilir Ca+Mg (mek 100g-1) 

Derinlik (cm) 
Profil Adı 

A B C 

0-20 
28,2 23,0 24,4 

20-40 
23,8 23,0 27,4 

40-60 
22,6 24,4 23,6 

60-80 
24,4 26,0 25,0 

80-100 
23,0 27,4 27,4 
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Şekil 4.2.6. Toprak Profillerinin Değişebilir Ca+Mg Đçeriklerinin Görsel Dağılımı 



 - 37 -

4.2.7. Değişebilir Sodyum Đçerikleri 

Araştırma konusu toprakların değişebilir sodyum içerikleri 0,11 mek 100g-1  

ile 0,76 mek 100g-1  arasında değişmektedir.  En düşük değişebilir sodyum değeri B 

profilinin 60-80 cm’lik kısmından alınan örnekte bulunurken, en yüksek değişebilir 

sodyum değeri A profilinin 80-100 cm lik kısmından alınan örnekte bulunmuştur. 

Genel olarak B profilinin değişebilir sodyum içeriği derinlikle birlikte düşme 

eğiliminde iken, A ve C profilinde derinlikle birlikte artış eğilimi göstermiştir 

(Çizelge 4.2.7; Şekil 4.2.7). Değişebilir sodyum içeriğinin artması, kabuklanmaya 

neden olmasına rağmen, bu topraklarda değişebilir sodyum içeriği oldukça düşüktür. 

  

Çizelge 4.2.7. Toprak Profillerinin Değişebilir Na Đçerikleri 

                                     Değişebilir Na (mek 100g-1) 

Derinlik (cm) 
Profil Adı 

A B C 

0-20 
0,25 0,27 0,42 

20-40 
0,20 0,20 0,43 

40-60 
0,37 0,37 0,25 

60-80 
0,29 0,11 0,52 

80-100 
0,76 0,22 0,56 
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4.2.8. Değişebilir Potasyum Đçerikleri 

Araştırma topraklarının değişebilir potasyum içerikleri 0,42 mek 100 g-1 ile 

2,28 mek 100g-1 arasında değişmektedir.  En düşük değişebilir potasyum değeri A 

profilinin 40-60 cm derinliğinde tespit edilmişken, en yüksek değişebilir potasyum 

değerine C profilinin 0-20 cm’lik kısmından alınan örnekte rastlanmıştır. Her üç 

profilin yüzey topraklarındaki değişebilir potasyum miktarları yüksek iken toprak 

derinliklerine gidildikçe bu miktar azalma göstermiştir  (Çizelge 4.2.8; Şekil 4.2.8). 

 

Çizelge 4.2.8. Toprak Profillerinin Değişebilir K Đçerikleri 

                                               Değişebilir K (mek 100g-1) 

Derinlik (cm) 
Profil Adı 

A B C 

0-20 
1,16 1,72 2,28 

20-40 
0,71 1,17 1,30 

40-60 
0,42 0,88 0,71 

60-80 
0,56 0,75 0,70 

80-100 
0,87 0,75 0,85 
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4.2.9. Suda Çözünebilir Ca+Mg Đçerikleri 

Araştırma konusu toprakların suda çözünebilir Ca+Mg içerikleri 2,3 mek 

100g-1 ile 2,9 mek 100g-1 arasında değişmektedir.  Çizelge 4.2.9 ve Şekil 4.2.9 dan da 

anlaşılacağı üzere toprakların suda çözünebilir Ca+Mg değerleri birbirine oldukça 

yakın değerlerdir. 

 
Çizelge 4.2.9. Toprak Profillerinin Suda Çözünebilir Ca+Mg Đçerikleri                                

                                            Suda Çözünebilir Ca+Mg (mek 100g-1) 

Derinlik (cm) 
Profil Adı 

A B C 

0-20 
2,4 2,6 2,3 

20-40 
2,3 2,7 2,3 

40-60 
2,4 2,4 2,4 

60-80 
2,3 2,8 2,5 

80-100 
2,3 2,9 2,6 
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Şekil 4.2.9. Toprak Profillerinin Suda Çözünebilir Ca+Mg Đçeriklerinin Görsel Dağılımı 
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4.2.10. Suda Çözünebilir Sodyum Đçerikleri 

Araştırma konusu toprakların suda çözünebilir sodyum içerikleri 0,12 mek 

100g-1 ile 0,70 mek 100g-1 arasında değişmektedir.  En düşük suda çözünebilir 

sodyum değerine C profilinin 0-20 cm’lik kısmından alınan örnek sahipken, en 

yüksek suda çözünebilir sodyum değerine A profilinin 80-100 cm’lik kısmından 

alınan örnek sahip olmuştur. A ve C profillerinin suda çözünebilir sodyum içerikleri 

toprak derinliği ile artış gösterirken, B profilinde derinlikle birlikte azalma 

göstermiştir (Çizelge 4.2.10; Şekil 4.2.10). 

 

Çizelge 4.2.10. Toprak Profillerinin Suda Çözünebilir Na Đçerikleri                                

                                           Suda Çözünebilen Na (mek 100g-1) 

Derinlik (cm) 
Profil Adı 

A B C 

0-20 
0,26 0,56 0,12 

20-40 
0,16 0,57 0,18 

40-60 
0,30 0,46 0,18 

60-80 
0,56 0,30 0,43 

80-100 
0,70 0,21 0,54 
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 Şekil 4.2.10. Toprak Profillerinin Suda Çözünebilir Na Đçeriklerinin Görsel Dağılımı 
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4.2.11. Suda Çözünebilir Potasyum Đçerikleri 

Araştırma konusu toprakların suda çözünebilir potasyum içerikleri eser ile 

0,33 mek 100g-1 arasında değişmektedir. Her üç profilde de alt katmanlara inildikçe 

suda çözünebilir potasyum değerlerindeki azalma dikkat çekicidir  (Çizelge 4.2.11; 

Şekil 4.2.11). 

 
Çizelge 4.2.11. Toprak Profillerinin Suda Çözünebilir K Đçerikleri                               

                                      Suda Çözünebilir K (mek 100g-1) 

Derinlik (cm) 
Profil Adı 

A B C 

0-20 
0,31 0,13 0,33 

20-40 
0,12 0,15 0,14 

40-60 
0,01 0,06 0,03 

60-80 
eser 0,01 0,01 

80-100 
eser eser eser 
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4.2.12. Amonyum Asetatta Ekstrakte Edilen Ca+Mg Đçerikleri 

Araştırma konusu toprakların amonyum asetatta ekstrakte edilen Ca+Mg 

miktarları 34,4 mek 100g-1 ile 44,6 mek 100g-1 arasında değişmiştir.  En düşük 

amonyum asetatta ekstrakte edilen Ca+Mg içeriği A profilinin 0-20 cm’lik 

kısmından alınan örnekte, en yüksek amonyum asetatta ekstrakte edilen Ca+Mg 

içeriğine ise B ve C profillerinin 80-100 cm’lik kısmından alınan örneklerde 

rastlanmıştır. (Çizelge 4.2.12; Şekil 4.2.12). 

 

Çizelge 4.2.12. Toprak Profillerinin Amonyum Asetatta Ekstrakte Edilen Ca+Mg 
Değerleri                                                        

                                          Amonyum Asetatta Ca+Mg (mek 100g-1) 

Derinlik (cm) 
Profil Adı 

A B C 

0-20 
34,4 38,4 39,6 

20-40 
36,8 41,6 40,2 

40-60 
34,6 42,2 43,8 

60-80 
39,0 44,2 44,2 

80-100 
44,0 44,6 44,6 
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Şekil 4.2.12. Toprak Profillerinin Amonyum Asetatta Ekstrakte Edilen Ca+Mg 
Değerlerinin Görsel Dağılımı 
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4.2.13. Amonyum Asetatta Ekstrakte Edilen Sodyum Đçerikleri 

Araştırma konusu toprakların amonyum asetatta ekstrakte edilen sodyum 

değerleri 0,36 mek 100g-1 ile 1,46 mek 100g-1 arasında değişmektedir.  En düşük 

amonyum asetatta ekstrakte edilen sodyum değeri A profilinin 20-40 cm’lik 

kısmında ölçülmüşken, en yüksek amonyum asetatta ekstrakte edilen sodyum 

değerine A profilinin 80-100 cm’lik kısmında rastlanmıştır. A ve C profilinde toprak 

derinliklerine gidildikçe amonyum asetatta ekstrakte edilen sodyum içerikleri 

artmasına rağmen B profilinde azalmıştır  (Çizelge 4.2.13; Şekil 4.2.13). 

 

Çizelge 4.2.13. Toprak Profillerinin Amonyum Asetetta Ekstrakte Edilen Na 
Değerleri                                                        

                                     Amonyum Asetatta Na (mek 100g-1) 

Derinlik (cm) 
Profil Adı 

A B C 

0-20 
0,51 0,83 0,54 

20-40 
0,36 0,78 0,61 

40-60 
0,67 0,83 0,42 

60-80 
0,85 0,41 0,95 

80-100 
1,46 0,43 1,10 
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4.2.14. Amonyum Asetatta Ekstrakte Edilen Potasyum Đçerikleri 

Araştırma konusu toprakların amonyum asetatta ekstrakte edilen potasyum 

değerleri 0,43 mek 100g-1 ile 2,60 mek 100g-1 arasında değişmektedir.  En düşük 

amonyum asetatta ekstrakte edilen potasyum değeri A profilinin 40-60 cm’lik 

kısmında ölçülmüşken, en yüksek amonyum asetatta ekstrakte edilen potasyum 

değeri C profilinin 0-20 cm’lik kısmında tespit edilmiştir. Her üç profilin yüzey 

topraklarındaki amonyum asetatta ekstrakte edilen K değerleri en yüksek 

değerlerdeyken, derinliklerde azalış söz konusudur (Çizelge 4.2.14; Şekil 4.2.14). 

  
Çizelge 4.2.14. Toprak Profillerinin Amonyum Asetatta Ekstrakte Edilen K Değerleri                               

                                   Amonyum Asetatta K (mek 100g-1) 

Derinlik (cm) 
Profil Adı 

A B C 

0-20 
1,47 1,85 2,60 

20-40 
0,83 1,32 1,43 

40-60 
0,43 0,94 0,74 

60-80 
0,56 0,76 0,72 

80-100 
0,88 0,75 0,86 
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4.3. Korelasyon ve Regresyon Analizleri 

 Toprak özelliklerinin toprağın kırılma değeri üzerine bireysel ve ortak 

etkilerini belirlemek için önce korelasyon analizi yapılarak, korelasyon matris 

tablosu oluşturulmuştur (Ek-A). Daha sonra, korelasyon analizi sonuçlarına göre 

kırılma değeri ile en az %95 ihtimalle önemli pozitif ve negatif ilişkiler veren 

özellikler ile kırılma değerleri arasında bireysel ve kademeli çoklu regresyon 

analizleri yapılmıştır. Buna göre, korelasyon matrisi tablosundan da görüleceği gibi,   

kırılma değeri ile % silt, % porozite ve suda çözünebilir potasyum kapsamları 

arasında pozitif, kütle yoğunluğu, büzülme sınırı, agregat stabilitesi, amonyum 

asetatta çözünebilir ve değişebilir Ca+Mg içerikleri arasında ise negatif önemli 

ilişkiler bulunmuştur (Ek-A). Korelasyon analizi sonucuna göre kırılma değeri ile 

anlamlı değişkenlik gösteren toprak özellikleri arasında geliştirilen regresyon analizi 

sonuçları Çizelge 4.3.1’ de verilmiştir. Buna göre ikili regresyon analizlerinde 

kırılma değeri ile büzülme sınırı arasında %71 ile en yüksek açıklama yüzdesine 

sahip (r2=0,71) lineer negatif bir ilişki bulunmuştur. Suda çözünebilir K ile kırılma 

değeri arasında %64 açıklama yüzdesine sahip lineer pozitif ilişki, amonyum asetatta 

çözünebilir Ca+Mg ve değişebilir Ca+Mg ile kırılma değeri arasında sırasıyla  %62 ve 

%61 açıklama yüzdesine sahip negatif ilişki, porozite ile kırılma değeri arasında %56 

açıklama yüzdesine sahip lineer pozitif ilişki, kütle yoğunluğu ile kırılma değeri 

arasında %55 açıklama yüzdesine sahip lineer negatif ilişki, agregat stabilitesi ile 

kırılma değeri arasında %51 açıklama yüzdesine sahip lineer negatif ilişki ve silt 

içeriği ile kırılma değeri arasında %42 açıklama yüzdesine sahip lineer pozitif ilişkiler 

bulunmuştur. Regresyon analizinin ikinci aşamasında ise kırılma değeri ile en yüksek 

açıklama yüzdesine sahip ilişki veren değişkenden başlayarak kademeli ve çoklu 

regresyon analizi yapılmış, buna göre açıklama yüzdesini en fazla artıran modeller 

Çizelge 4.3.1’de verilmiştir. Buna göre, kırılma değeri ile büzülme sınırı + suda 

çözünebilir K arasında %74 açıklama yüzdesine sahip önemli ilişki, büzülme sınırı + 

suda çözünebilen K + amonyum asetatta çözünebilen Ca+Mg arasında %84 açıklama 

yüzdesine sahip önemli ilişki ve büzülme sınırı + amonyum asetatta çözünebilen 

Ca+Mg arasında %84 açıklama yüzdesine sahip önemli ilişki bulunmuştur. Regresyon 

analizi sonuçlarından anlaşılacağı gibi, çalışma alanı topraklarının kırılma 

değerlerindeki değişkenlikleri açıklamada etkili olan toprak özelliklerinin büzülme 
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sınırı ve amonyum asetatta çözünebilen Ca+Mg içerikleri olduğu anlaşılmaktadır. 

Daha önce de belirtildiği gibi büzülme sınırının yüksekliği büzülmenin az olduğu 

anlamına gelmektedir. Bunu da etkileyen en önemli faktör toprağın kil içeriği ve 

ortamın iyonik yapısıdır. Topraklarda kil içeriğinin artması ki, bu durum kil 

çeşidinden de önemli ölçüde etkilenmekle birlikte, büzülme sınırını düşürmekte, 

dolayısıyla büzülme artmaktadır. Bu durum ise elde edilen sonuçlarla çelişki 

oluşturuyor görünümündedir. Topraklarda kilin artışı ile kırılma değerinin düşmesi 

beklenir. Çünkü kil çok geniş yüzey alanı sayesinde agregatlaşmayı teşvik etmektedir. 

Ancak çalışma alanı toprakların çok yüksek dispersiyon oranı ve çok düşük agregat 

stabilitesi değerleri vermesi bu etkiyi tersine çevirerek kırılma değerini artırmıştır. 

Buradan da, topraklarda kilin miktarından ziyade strüktür gelişiminin önemli olduğu 

anlaşılmaktadır. Amonyum asetatta çözünebilen Ca+Mg içeriğinin kırılma değerine 

olan etkisi ise beklenen şekilde gerçekleşmiştir.     
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Çizelge 4.3.1. Kırılma Değerleri ile Diğer Toprak Özellikleri Arasındaki Regresyon 

Đlişkiler 

Bağımlı 
Değişken  

Bağımsız Değişken Sembolü Regresyon Denklemi r2 

Kırılma 
değeri (KD) 

Büzülme sınırı BS KD = 966 - 27,5 BS 0,71 

KD(kPa) Suda çözünebilir K Suda K  KD = 110 + 606 Suda K  0,64 

KD 
Amonyum asetatta 
çözünebilir Ca+Mg 

AA Ca+Mg  KD = 747 - 14,5 AA Ca+Mg  0,62 

KD Değişebilir Ca+Mg D Ca+Mg KD = 722 - 14,8 D Ca+Mg 0,61 

KD Porozite  P  KD = - 594 + 16,1 P  0,56 

KD Kütle yoğunluğu Pb  KD = 1066 - 659 Pb  0,56 

KD Agregat stabilitesi  AS KD = 456 - 17,1 AS  0,51 

KD %Silt  Silt KD = - 151 + 9,80 Silt 0,42 

KD 

Büzülme sınırı                                                           
+ Suda çözünebilir 
K 

  
KD = 722 - 19,7 BS + 209 

Suda K 
0,74 

KD 

Büzülme sınırı                                     
+ Suda çözünebilen 
K                                               
+ Amonyum asetatta 
çözünebilen Ca+Mg 

  
KD = 958 - 16,6 BS + 75 Suda 

K - 7,80 AA Ca+Mg  
0,84 

KD 

Büzülme sınırı                                                       
+ Amonyum asetatta 
çözünebilen Ca+Mg 

  
KD = 1049 - 19,1 BS - 8,10 AA 

Ca+Mg  
0,84 
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5. TARTIŞMA 

 Çalışma alanı topraklarında, bozulmanın sebebini belirlemek ve tespit 

edilecek problemlere çözüm önerileri getirmek için yapılan bu çalışmada, üç farklı 

kullanım altındaki alanlardan alınan profil örneklerinin genel ve özel analizleri 

yapılarak durum tespiti yapılmıştır. Buna göre toprakların bazı özellikleri kullanıma 

bağlı olarak ve bazı özellikleri de profil derinliklerine bağlı olarak değişimler 

göstermiştir. Farklı kullanımdaki her üç toprağın da tekstürleri arasında gerek 

kullanıma bağlı ve gerekse toprak derinliğine göre önemli bir değişim olmamıştır ve 

kil tekstür sınıfında yer almışlardır. Ancak C profilinin 20-40 cm derinliğinin tekstür 

sınıfı siltli kil çıkmıştır. Tekstür sınıfında değişim olmamasına rağmen B profilinin 

kil içeriği, C profilinin silt içeriği ve A profilinin ise kum içeriği daha yüksek 

bulunmuştur. Araştırma alanı topraklarını gerek yüzey katmanları ve gerekse yüzey 

altı katmanları ağır tekstürlü olup, toprak işleme ve kullanımda önemli ölçüde 

etkilenecek niteliktedir. Bu tür alanlarda, agregasyonun yeterince gelişerek 

sağlamlaşmaması, toprak sıkışmasını, drenaj ve havalanma problemleri de 

beraberinde getirecektir. Bunun doğal sonucu ise özellikle yağmur şeklindeki 

yağışlar ve yağmurlama sulamadan sonra toprak yüzeyinde kabuk oluşumudur.               

Toprakların tarla kapasitesi değerlerini etkileyen faktörler iki grupta 

toplanabilir. Bunlar toprağı tekstürü, organik madde kapsamı, agregasyon durumu 

gibi iç faktörler olabileceği gibi, toprak işlemeye bağlı olarak değişen dış 

faktörlerdir. Özellikle toprakların yüzey katmanlarının tarla kapasitesi değerleri dış 

faktörlerden daha fazla etkilenirler. Çalışma alanı topraklarının yüzey katmanlarının 

tarla kapasitesi değerleri en yüksek doğal halde bırakılan C profilinde belirlenirken, 

uzun zamandır işlenen B profilinde orta düzeyde ve yeni kullanıma açılan A 

profilinde ise en düşük düzeyde rastlanmıştır. Bunun nedeni olarak toprakların 

organik madde kapsamının ve kullanımlarının farklı olması gösterilebilir. 

Toprakların organik madde kapsamları azaldıkça tarla kapasitesi değerinin de 

azalması A profilinin yüzey katmanında açıkça görülmüştür. Diğer taraftan toprağı 

gevşetecek şekilde yapılan toprak işlemeleri, genelde kapillar gözenekleri azaltıp 

havalanma gözeneklerini artırdığı için B ve A profillerinin tarla kapasitesi değerini, 

işlenmeyen C profiline göre düşürmüştür. Örneklerin tarla kapasitesi değerleri 

birçok faktöre bağlı olarak değişirken, solma noktası değerleri daha çok kolloidal 
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madde içeriğine (mineral topraklar için bu kil içeriğidir) bağlı olarak değişim 

göstermektedir. Kil ve organik madde içeriği kısmen daha yüksek olan B ve C 

profillerinde daha yüksek solma noktası değerleri ölçülmüştür. Toprakların faydalı 

su içerikleri 10-0,2 mikron arası gözenek çapına karşılık gelmektedir. Toprakların 

işlenmeye açılması ile birlikte bu iriliğe sahip gözenekler kırılarak bozulmaktadır ve 

buna bağlı olarak faydalı su içerikleri değişmektedir. Özellikle B ve C profilleri 

arasında bu durum belirgin olarak görülmektedir. Toprakların işlemeye açılmaları ile 

faydalı su içerikleri önemli ölçüde düşmüştür.       

 Dispersiyon oranı toprak agregatlarını oluşturan kil+silt boyutlarındaki 

zerrelerin ıslanma ile ne kadarının süspansiyona geçeceğinin bir göstergesidir. 

Sonuçlardan da anlaşılacağı gibi, çalışma alanı topraklarının içerdikleri kil+siltin 

yaklaşık yarısının ıslanma ile dispers olabileceği görülmüştür. Dispersiyon 

oranındaki artışa katkı yapan en önemli faktörler ise toprakların aşırı işlenmesi, 

organik madde azlığı, kimyasal bozulma ve özellikle genç alüviyal depozitlerde 

agregatlaşmayı sağlayacak kadar zamanın geçmemesidir. Yani agregatlaşmayı teşvik 

edici ıslanma-kuruma ve donma-çözünme çevriminin, gerek yağışın az olması ve 

gerekse kurak-yarı kurak iklimin hakim olması nedeniyle, yeterince etkin 

olmamasıdır. Bu durumun etkisi özellikle 0-20 cm lik yüzey katmanında daha 

belirgin olarak görülmektedir. Dispersiyon oranı %15’in altında ise erozyon tehlikesi 

ve kabuklanma probleminin olmayacağı, bu değerin üzerinde olması durumunda ise 

özellikle eğimli alanlarda erozyon tehlikesi ve genel olarakta kabuk bağlama 

problemi görülebilmektedir (Baryan, 1968; Şeker ve Karakaplan, 1999). Diğer 

taraftan Şeker ve Karakaplan (1999) toprakların dispersiyon oranları ile kırılma 

değerleri arasında önemli pozitif ilişki olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan çalışmada da 

toprakların dispersiyon oranlarının yüksek olması ve kaymak tabakası oluşması 

şeklindeki etkileri görülmüştür.    

Islak elemeyle belirlenen agregat stabilitesi değeri toprakta bulunan 

agregatların su karşısında dayanıklılıklarının önemli bir göstergesidir. Agregat 

stabilitesinin yüksek olması, topraklardaki fiziksel ve kimyasal bozulmanın daha az 

olacağı anlamına gelir. Birçok araştırıcı agregat stabilitesindeki artış ile kaymak 

tabakası oluşumunun azaldığını ifade etmişlerdir (Lemos ve Lutz, 1957; Arshad ve 

Mermut, 1988; Canpolat, 1990 ve Şeker ve Karakaplan, 1999). Sonuçlardan da 
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görüleceği gibi araştırma topraklarındaki 1-2 mm arası agregatların ıslak eleme ile 

yaklaşık %80-85’inin bozulduğu anlaşılmaktadır. Özellikle yüzey katmanında %13-

14 civarında olan agregat stabilitesi değerleri, derinlikteki artışla birlikte %21-22 

civarına çıkmış olmasına rağmen son derece düşüktür. Bunun nedeni ise, dispersiyon 

oranının yüksekliğinden olabileceği gibi,  organik madde azlığı ve özellikle genç 

alüviyal depozitlerde agregatlaşmayı sağlayacak kadar zamanın geçmemesi de 

olabilir. Yani agregatlaşmayı teşvik edici ıslanma-kuruma ve donma-çözünme 

çevriminin, gerek yağışın az olması ve gerekse kurak-yarı kurak iklimin hakim 

olması nedeniyle yeterince etkin olmamasıdır. Çalışma alanında toprak işlemenin 

olumsuz etkisi belirgin çıkmamış, ayrıca detay analizlerden kimyasal bozulmanın 

olmadığı, değişebilir sodyum oranının düşük olmasından anlaşılmıştır. 

Topraklarda yüzey kabuklarının mekanik direncini ölçmede kullanılan 

parametrelerden bir tanesi de kırılma değeridir (kırılma modülü). Kırılma değerinin 

ölçülmesinde laboratuarda hazırlanan toprak briketler kullanılmaktadır. Değişik 

yöntemler bulunmasına rağmen, kırılma değeri ölçümü yüzey kabuklarının direncini 

belirlemede kullanılan en geçerli yöntemdir.   Araştırma topraklarının hem yüzey ve 

hem de yüzey altı katmanlarında kabuk oluşturma eğiliminin olduğu görülmektedir. 

Üç farklı kullanımda bulunan A, B ve C profillerinde alınan örneklerin kabuk 

bağlama yapıları birbirlerinden faklılıklar göstermiştir. Uzun süredir işlemeli tarım 

yapılan B profilinde en yüksek kırılma değeri yüzey katmanında ölçülürken, 

derinlikle birlikte kademeli olarak önemli ölçüde azalmış, bu azalış yüzey katmanına 

göre bir alt katmanda yaklaşık 1,1 kat iken, en alt katmanda yaklaşık 4,5 kat 

olmuştur.   Doğal halde bırakılan C profilinde ise en düşük kırılma değeri yüzey 

katmanında ölçülürken, ara katmanlarda artmış, en alt katmanda ise yüzey 

katmanına yakın değer göstermiştir. Ara katmanlardaki artış yüzey katmanına göre 

yaklaşık 2,2 kat olmuştur. Yeni tarıma açıklan A profilinin yüzey katmanının kırılma 

değeri B ve C profillerinin yüzey katmanlarında ölçülen değerlerin arasında yer 

almıştır. A profilinin kırılma değeri ise yüzey katmanına göre önce artmış, bu artış 

azalarak devam etmiş ve en alt katmanda ise yüzey katmanının altına düşmüştür. 

Yüzey katmanına göre ara katmanların kırılma değeri yaklaşık 1.4 kat artarken, en 

alt katmanda ise yaklaşık 2,5 katı azalmıştır. Toprakların yüksek dispersiyon 

oranları, düşük agregat stabiliteleri ve organik madde kapsamları dikkate alındığında 
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kabuk oluşturma eğilimlerinin bulunabileceği görülmektedir. Bu durumu ölçülen 

kırılma değerleri de açıkça göstermiştir. Özellikle uzun süredir toprak işlemeli tarım 

yapılan B profilinin yüzey katmanında bariz bir şekilde kabuk tabakası oluştuğu ve 

bu kabuk tabakasının direncinin diğerlerinden daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Bu sonuç uzun süreli toprak işlemenin olumsuz etkilerinden bir tanesini 

göstermektedir. Ayrıca infiltrasyon oranları incelendiğinde de bu etki belirgin olarak 

ortaya çıkmıştır. Üç farklı kullanımda olan toprakların yüksek dispersiyon oranları 

ve düşük agregat stabiliteleri arasında belirgin farklılık olmamasına rağmen kırılma 

değerinin önemli ölçüde değişmesi, killerin hassaslığı ile açıklanabilir (Skempton ve 

Northey, 1952). Hassaslık, yoğurmadan dolayı killerin kıvam değiştirerek 

mukavemetinin düşmesidir. Birçok kil su kapsamı aynı kalmak üzere yoğrulduğu 

zaman sertliğinin ve mukavemetinin bir kısmını kaybeder. Nedeni kesin olarak 

bilinmemekle beraber bu durumun, yoğurma sonunda, taneler arasındaki bağlayıcı 

kuvvetlerin bir kısmının kırılmasından ileri geldiği şeklindedir. Çalışma alanı 

topraklarında da uzun süreli toprak işlemeyle A ve sonradan tarıma açılan B 

profillerinin yüzey ve yüzey altı katmanında benzer durumun ortaya çıktığı 

görülmektedir.  

Toprakların plastikliğini etkileyen en önemli toprak özellikleri; kil tipi, kil 

miktarı, değişebilir katyonun cinsi ve miktarı, organik madde kapsamı ve tuz 

içeriğidir (Grim, 1962; Munsuz, 1985).  Sonuçlardan da anlaşılacağı gibi, 

toprakların tekstürleri ve değişebilir katyon içerikleri fazla bir değişim 

göstermemektedir. Ancak yüzey örneklerinin organik madde kapsamı B ve C 

profillerinde A profilinden daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca özellikle B profilinin yüzey 

katmanlarının tuz kapsamı diğerlerinden daha yüksektir. Dolayısıyla plastik limit 

değerindeki değişim üzerinde tuz içeriği ve organik madde kapsamının sınırlı ölçüde 

etkili olduğu söylenebilir. Toprakların plastik limit değerlerinde değişkenliğe sebep 

olan faktörler likit limit değerlerinde de değişkenliklere sebep olmaktadır. 

Toprakların bu özellikler bakımından çok fazla değişkenlik göstermemesi likit limit 

değerindeki değişimin de sınırlı kalmasına neden olmuştur. Gerek plastik limit ve 

gerekse likit limit değerlerini etkileyen faktörler plastiklik indeksini de 

etkilemektedir. Ancak organik maddenin etkisi gerek plastik limiti ve gerekse likit 

limiti yaklaşık aynı oranda artırdığından son derece sınırlı olmaktadır. Bu durum 
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sonuçlardan da açıkça görülmektedir. Ayrıca toprakların likit limit değerlerinin 

%50’den ve plastiklik indeksinin ise %20’den az olması araştırma topraklarının 

düşük plastikliğe sahip, inorganik killer ve siltler olduğunu göstermektedir (Grim, 

1962; Munsuz, 1985).        

Toprakların büzülme sınırını etkileyen en önemli toprak özellikleri; kil tipi ve 

kil miktarıdır (Grim, 1965; Munsuz, 1985). Topraklarda kil miktarı arttıkça büzülme 

artmakta ve buna bağlı olarak büzülme sınırı daha düşük değerler vermektedir. 

Ayrıca toprakların 2:1 tipi kil içeriklerinin artması büzülmeyi de arttıracağından, 

büzülme sınırını düşürmektedir. Gerek toprakların büzülme sınırları ve gerekse 

plastik limit, likit limit ve plastiklik indeksleri incelendiğinde, 1:1 tipi killerin 

yaygın olabileceği, 2:1 tipi kilin ise muhtemelen illit olabileceği anlaşılmaktadır 

(Grim, 1962; Munsuz, 1985). Dolayısıyla araştırma topraklarının kıvam sınırları 

değişebilir katyonun tabiatından düşük düzeyde etkilenecektir.   

Kütle yoğunluğu toprakların değişken özelliklerinden bir tanesidir. Bu 

değişkenlik toprağın tekstüründen ve strüktründen kaynaklanacağı gibi, toprak 

işleme ve kullanımından da kaynaklanabilir. Çalışma alanı topraklarının tekstürel ve 

strüktürel özelliklerinin birbirine yakın olduğu dikkate alındığında, farklılığın nedeni 

olarak toprakların farklı kullanımı ve toprak işleme gösterilebilir. Uzun süredir 

yapılan mekanizasyon, işleme derinliğinin altında toprakları sıkıştırırken, A ve B 

profillerinde olduğu gibi toprak yüzeyini gevşetmiştir. C profilinde ise bu güne 

değin herhangi bir mekanizasyon faaliyeti olmadığı için toprak yüzeyi ile alt 

katmanlar arasında kütle yoğunluğu değerleri bakımından önemli değişkenlik 

olmamış, özellikle alt katmanlarda kullanımda olan alanlardan daha düşük değerler 

ölçülmüştür. Diğer taraftan uzun zamandır işlemeli tarım yapılan alanın alt 

katmanlarındaki kütle yoğunluğu değeri, yeni tarıma açılan alandan daha yüksek 

çıkmıştır. Bu durum işlemeli tarım yapılan alanın alt katmanlarında sıkışma 

olduğunun bir belirtisidir.  

Toplam porozite değerleri farklı topraklar söz konusu olduğunda, toprakların 

gözenekliliğini ve sıkışma durumunu yansıtmada sınırlı bilgiler verirken, aynı 

tekstüre sahip topraklar söz konusu olduğunda kıyaslamaya dayalı daha iyi bilgiler 

vermektedir. Üç farklı kullanımda olan araştırma topraklarının toplam porozite 

değerleri önemli farklılıklar içermektedir. Yeni tarıma açılan A profilinin toplam 
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porozitesi derinlikle birlikte kademeli olarak azalırken, uzun süredir tarım yapılan B 

profilinde işleme derinliğinde yüksek olan toplam porozite değeri, yüzey katmanının 

altında hızla düşmüştür. Doğal halde olan C profilinin toplam porozitesi derinlikle 

birlikte çok az azalmıştır.  Özellikle B profilinde derinlikle birlikte porozite oranının 

önemli azalış göstermesinin nedeni olarak uzun süredir işlemeli tarım yapılması 

gösterilebilir.  

Đnfiltrasyon oranı toprak yüzeyinden toprak içerisine su giriş hızını gösteren 

bir hidrodinamik parametredir. Bu parametre özellikle erozyon, sulama ve nadas 

pratiklerinde son derece önemlidir. Đnfiltrasyon oranı toprak özelliklerinden önemli 

ölçüde etkilenmektedir. Fiziksel ve kimyasal bozulmaya uğrayan topraklarda 

infiltrasyon oranları önemli düşüşler göstermektedir. Kabuklanma problemleri de 

bunlardan bir tanesidir (Hillel ve Gardener, 1970; Morin ve ark., 1981).  Özellikle 

uzun süredir tarım yapılan B profilinde infiltrasyon oranı başlangıçtan sonra çok 

hızlı bir düşüş göstermiştir. Test sonunda A ve C profillerinde 24 mm saat-1 ile aynı 

infiltrasyon oranları ölçülürken, B profilinde ise 8 mm saat-1 ile düşük bir 

infiltrasyon oranı ölçülmüştür. B profilinin üzerinde uzun süreden beri tarım 

yapılıyor olması söz konusu profilde, başlangıç ve minimum infiltrasyon oranlarının 

düşük çıkmasına neden olmuştur. 

Farklı kullanımdaki deneme alanı topraklarının pH değerleri incelendiğinde, 

pH değişiminin çok belirgin olmamakla birlikte kısmen değiştiği görülmüştür. Tarım 

yapılmayan C profilinde pH değişimi normal dağılım gösterirken, toprak işlemeli 

sulu tarım yapılan A ve B profillerinde normal dağılım göstermemiştir. Uzun süredir 

tarım yapılan B profilinin yüzey katmanında daha düşük pH değeri ölçülmüştür. 

Bunun nedeninin ise, toprak işlemeye bağlı organik maddenin mineralizasyonu ve 

sulamadan kaynaklanabileceği düşünülmektedir.                

Deneme alanı topraklarının EC değerleri incelendiğinde, yeni tarıma açılan A 

ve tarım yapılmayan C profilleri ile uzun süredir işlemeli sulu tarım yapılan B profili 

arasında önemli farklılıklar olduğu görülmektedir. A ve C profillerinde derinlikle 

birlikte azalan tarzda bir tuz dağılımı var iken, B profilinin 0-60 cm derinliğinde 

diğerlerinin yaklaşık 2-3 katı daha fazla bir tuzluluğun oluştuğu görülmüştür.  Diğer 

taraftan, B profilinin tuzluluğu yüzey katmanına göre 20-40 ve 40-60 cm 

derinliklerde yaklaşık 1,2-2 katı artmış, en alt katmanlarda (60-80 ve 80-100 cm) ise 
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yaklaşık yüzey katmanını seviyesinde çıkmıştır. Uzun süredir işlemeli sulu tarım 

yapılan alandaki B profilinin 0-60 cm derinliğinde tuz birikiminin nedeninin ise 

sulama ve gübrelemeden kaynaklandığı düşünülmektedir.   

Üç profilin organik madde içerikleri, B ve C profillerinin 0-20 cm derinlikleri 

hariç, azdır. B ve C profillerinin 0-20 cm’lik katmanında ise orta düzeydedir. 

Sonuçlardan da görüleceği gibi, A profilinin tüm katmanları birbirine yakın ve 

yaklaşık %1,7-1,9 organik madde içerdikleri, B ve C profillerinin ise yüzey 

katmanlarının alt katmanlardan daha yüksek düzeyde organik madde içerdikleri 

tespit edilmiştir. Ancak C profilinin alt katmanlarının organik madde içeriği B 

profilinin alt katmanlarının organik madde içeriğinden daha yüksek, A profilinin alt 

katmanlarından ise daha düşüktür. Ayrıca C profilinin yüzey katmanının organik 

madde kapsamının diğerlerinde daha yüksek bulunmuştur. Bu farklılıkların sebebi 

olarak, A profilinin yeni tarıma açılması ve tarıma açılmadan önce de bu alanın derin 

köklü çalımsı bitkilerle kaplı olması, bu profilde derinlikle birlikte çok değişmeyen 

organik madde profili oluştururken, B profilinin yer aldığı alanda uzun süredir 

sulamalı ve toprak işlemeli tarım yapılarak meyve bahçesinin tesis edilmiş olması, 

yüzeyde bitki artıklarından dolayı organik madde orta düzeyde iken alt katmanlara 

organik madde ilavesini sağlayacak yapının bulunmamasından dolayı düşük organik 

madde içermesi, C profilinin ise daha çok otsu bitkilerden oluşan doğal vejetasyon 

bitki örtüsüyle kaplı ve toprağın işlenmemiş olmasından dolayı, yüzeyde yüksek alt 

katmanlarda ise nispeten daha düşük organik madde birikimi söz konusu olmuştur. 

Genel bir kural olarak toprakların değişebilir Ca+Mg içeriklerindeki artış ile 

agregasyon teşvik edileceğinden, kaymak tabakası oluşumu riski azalır, buna 

mukabil monovalent katyonların özellikle Na’un artması kaymak tabakası oluşum 

riskini artırmaktadır (Ferry ve Olsen 1975; Şeker ve Karakaplan 1999). Ben-Hur ve 

ark. (1985), toprakların değişebilir sodyum oranının %5.2’den fazla olması 

durumunda agregasyonun önemli ölçüde engellendiğini belirtmişlerdir. Yapılan 

çalışmada üç farklı kullanımda olan ve toprak oluşum süreçleri açısından aynı şartları 

taşıyan toprakların değişebilir durumdaki katyonlarının miktarlarına ve oransal 

dağılımlarına bakıldığında, divalent katyonların hakim olduğu görülmektedir. Ayrıca 

değişebilir sodyumun miktarı ve oranı da son derece düşüktür. Yine monovalent 

katyonların toplamı da divalent katyonlara göre çok azdır. Farklı kullanımda olan A, 
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B ve C profilleri için aynı benzer durum söz konusudur. Bu sonuçlar 

değerlendirildiğinde, araştırma topraklarında kimyasal kaynaklı bir bozulmanın 

olmadığı, kaymak tabakası oluşumunun esas nedeninin ise toprak fiziksel 

özelliklerinin bozulması ve/veya toprak strüktürünün yeterince gelişememesinden 

kaynaklandığı anlaşılmaktadır.     
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6. SONUÇ VE ÖNERĐLER 

Yapılan çalışmayla, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sarıcalar çiftliği 

topraklarının yüzeyinde kabuk bağlama şeklinde oluşan bozulmanın sebepleri ve 

bozulma düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre çalışmada aşağıdaki sonuçlar 

bulunmuş ve çözüme yönelik öneriler yapılmıştır.   

Farklı kullanımdaki her üç toprağın da tekstürleri arasında gerek kullanıma 

bağlı ve gerekse toprak derinliğine göre önemli bir değişim olmamış ve araştırma 

konusu topraklar kil tekstür sınıfında yer almışlardır. Araştırma alanı topraklarının 

gerek yüzey katmanları ve yüzey altı katmanları ağır tekstürlü olup, toprak işleme ve 

kullanımını önemli ölçüde etkileyecek niteliktedir. 

Çalışma alanı topraklarının içerdikleri kil+siltin yaklaşık yarısının ıslanma ile 

dispers olabileceği görülmüştür. Dispersiyon oranı olarak tanımlanan bu değerin 

%15’in üstünde olması, eğimli alanlarda ciddi erozyon tehlikesine neden olurken, 

eğimin az olduğu alanlarda ise yüzey kabuklanması, havalanma ve toprağa su 

girişinin azalmasına neden olmaktadır.  Çalışma alanı topraklarının dispersiyon 

oranının yüksek çıkmasının nedeni, organik madde azlığı ve özellikle genç alüviyal 

depozitler olması nedeniyle agregatlaşmayı sağlayacak kadar zamanın 

geçmemesidir. Yani agregatlaşmayı teşvik edici ıslanma-kuruma ve donma-çözünme 

çevriminin, gerek yağışın az olması ve gerekse kurak-yarı kurak iklimin hakim 

olması nedeniyle, yeterince etkin olmamasıdır.   

Araştırma topraklarındaki 1-2 mm arası agregatların ıslak eleme ile yaklaşık 

%80-85’inin bozulduğu anlaşılmaktadır. Özellikle yüzey katmanında %13-14 

civarında olan agregat stabilitesi değerleri derinlikteki artışla birlikte %21-22 

civarına çıkmış olmasına rağmen, bu değer son derece düşüktür. Bunun nedeni ise, 

dispersiyon oranının yüksekliği olabileceği gibi, yukarıda da belirtildiği gibi  

organik madde azlığı ve özellikle genç alüviyal depozitlerde agregatlaşmayı 

sağlayacak kadar zamanın geçmemesi de olabilir.  

Deneme alanı topraklarında, hem yüzey ve hem de yüzey altı katmanlarında 

kabuk oluşturma eğiliminin olduğu görülmektedir. Üç farklı kullanımda bulunan A, 

B ve C profillerinde alınan örneklerin kabuk bağlama yapıları birbirlerinden 

faklılıklar göstermiştir. Uzun süredir işlemeli tarım yapılan B profilinde en yüksek 

kırılma değeri yüzey katmanında ölçülürken, derinlikle birlikte kademeli olarak 
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önemli ölçüde azalmıştır. Doğal halde bırakılan C profilinde ise en düşük kırılma 

değeri yüzey katmanında ölçülürken, ara katmanlarda bu değer artmış, en alt 

katmanda ise bu değer yüzey katmanındakine yakın bir değer çıkmıştır. Yeni tarıma 

açıklan A profilinin yüzey katmanının kırılma değeri, B ve C profillerinin yüzey 

katmanlarında ölçülen değerlerin arasında yer almıştır. A profilinin kırılma değeri ise 

yüzey katmanına göre önce artmış ve bu artış azalarak devam etmiştir. En alt 

katmanda ise yüzey katmanının altına düşmüştür. Toprakların yüksek dispersiyon 

oranları, düşük agregat stabiliteleri ve organik madde kapsamları dikkate alındığında 

kabuk oluşturma eğilimlerinin bulunabileceği görülmektedir. Bu durumu ölçülen 

kırılma değerleri de açıkça göstermiştir. Özellikle uzun süredir toprak işlemeli tarım 

yapılan B profilinin yüzey katmanında bariz bir şekilde kabuk tabakası oluştuğu ve 

bu kabuk tabakasının direncinin diğerlerinden daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Bu sonuç uzun süreli toprak işlemenin olumsuz etkilerinden bir tanesini 

göstermektedir. Ayrıca infiltrasyon oranları incelendiğinde de bu etki belirgin olarak 

ortaya çıkmıştır.  

Toprakların likit limit değerlerinin %50’den ve plastiklik indeksinin ise 

%20’den az olması, araştırma topraklarının düşük plastikliğe sahip, inorganik killer 

ve siltlere sahip olduğunu göstermektedir. 

Çalışma alanı topraklarının tekstürel ve strüktürel özelliklerinin birbirine 

yakın olduğu dikkate alındığında, farklılığın nedeni olarak toprakların farklı 

kullanımı ve toprak işleme gösterilebilir. Uzun süredir yapılan mekanizasyon, işleme 

derinliğinin altında toprakları sıkıştırırken, A ve B profillerinde olduğu gibi toprak 

yüzeyini gevşetmiştir. C profilinde ise bu güne değin herhangi bir mekanizasyon 

faaliyeti olmadığı için toprak yüzeyi ile alt katmanlar arasında kütle yoğunluğu 

değerleri bakımından önemli değişkenlik olmamıştır. Diğer taraftan uzun zamandır 

işlemeli tarım yapılan alanın alt katmanlarındaki kütle yoğunluğu değeri, yeni tarıma 

açılan alandan daha yüksek çıkmış olup bu durum alt katmanlardaki toprakların 

sıkıştığını göstermektedir.  

C profilinin yüzey toprağı hariç, toprakların organik madde içerikleri azdır. C 

profilinin ise daha çok otsu bitkilerden oluşan doğal vejetasyon bitki örtüsüyle kaplı 

olduğu ve toprağın işlenmemiş olmasından dolayı, yüzeydeki organik madde 

miktarının orta düzeyde çıktığı tespit edilmiştir.  
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Farklı kullanımdaki deneme alanı topraklarının pH değerleri incelendiğinde, 

çok belirgin olmamakla birlikte kısmen değiştiği görülmüş olup kimi yerlerde nötr 

ve kimi yerlerde hafif alkalin karakterde olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışma alanı toprakları tuz içerikleri bakımından tuzsuz sınıfta yer almıştır. 

Tuz birikimi söz konusu olmamakla birlikte, yeni tarıma açılan A ve tarım 

yapılmayan C profilleri ile uzun süredir işlemeli sulu tarım yapılan B profili 

arasında önemli farklılıklar olduğu görülmüştür. B profilinin 0-60 cm derinliğinde 

tuz birikiminin nedeninin, sulama ve gübrelemeden kaynaklandığı düşünülmektedir.   

Genelde değişebilir katyonlar arasında Ca+Mg’un baskın olduğu ve 

değişebilir sodyum oranının düşük olduğu tespit edilmiştir.  Buna göre araştırma 

topraklarında kimyasal kaynaklı bir bozulmanın olmadığı, kaymak tabakası 

oluşumunun, toprağın fiziksel özelliklerindeki bozulmadan ve/veya toprak 

strüktürünün yeterince gelişememesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.     

S.Ü.Ziraat Fakültesi deneme arazisinde, kaymak tabakasının oluşumunun 

önüne geçmek için toprak agregat stabilitesini arttırıcı önlemlerin alınması yerinde 

olacaktır. Bu tedbirlerin başında, söz konusu toprağın organik madde kapsamını 

artırmaya yönelik uygulamaların yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu işlem 

hem doğrudan doğruya organik gübrelemeyle sağlanabileceği gibi, hem de söz 

konusu alanda yetiştirilen bitkilerin artıklarının toprağa organik madde kaynağı 

olarak kazandırılarak sağlanabilir. Đkinci durum toprağa organik madde 

kazandırılmasının sürdürülebilirliği de sağlayacaktır. Topraktaki organik maddenin 

miktarı düşük olarak görünse de fiziksel ve kimyasal aktiviteler açısından oldukça 

önemlidir. Toprak agregatlarını bir arada tutan dengeleyici materyallerden önemli bir 

kısmı organik maddenin ayrışmasıyla meydana gelmektedir.  

Bunun yanı sıra, söz konusu arazide organik madde kazandırıcı ve strüktür 

geliştirici saçak köklü çok yıllık yem bitkilerinin münavebeye dahil edilmesi, gerek 

toprakların sürdürülebilirliği ve gerekse kaymak tabakası oluşumunun önüne 

geçilebilmesinde büyük önem taşıyacaktır.  

Bir diğer öneri ise, araştırma konusu arazi topraklarının mümkün olduğu kadar 

az işlenmesi olacaktır. Özellikle toprakların tavında sürülerek kesek oluşturulmaması 

ve toprak parçacıklarının, toprak işlemesiyle fazlaca kırılıp toz haline getirilmemesi, 

agregat stabilitesinin korunması anlamında büyük önem taşımaktadır. 
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