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ÖZ 
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TARİHSEL ORTA ANADOLU ARAZİ KULLANIM DOKUSUNDAKİ 
MERA BİTKİLERİNİN TOPRAK KALİTESİNE ETKİLERİ 

 
 
 

Mustafa OKUR 
 

ARKEOMETRİ ANABİLİM DALI 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
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            Prof.Dr. Alhan SARIYEV 
            Yrd.Doç. Dr. Erhan AKÇA 
 
 
 

Bu çalışmanın amacı, kuraklık ve rüzgar erozyonu tehdidine en çok maruz 
kalan Karapınar rüzgar erozyonu koruma sahasında günağılı toprak serisi üzerinde 
bulunan geleneksel mera bitkilerinin kök rizosfer bölgelerinde toprak agregat yapısı 
oluşumuna ve toprak kalitesine etkisini belirlemektir. Merada bulunan Çoban yastığı 
(Acanthalimon spp.), Uyuz Otu (Scobiosa. spp.) ve Geven (Astragalus 
micracophalus) bitkileri incelenerek arazi koruma çalışmalarının etkisi nicel olarak 
ortaya konulmuştur. 

Çalışma sonrasında arazi kullanımının toprak kalitesine olan etkisi fiziksel, 
kimyasal, mineralojik analizlerle analitik olarak ortaya konmuştur. Böylece, İç 
Anadolu Meraları için uygun bir sürdürülebilir arazi kullanım modeli 
oluşturulmuştur. 

 
Anahtar Kelime: Karapınar, agregat, toprak kalitesi 



II 

ABSTRACT 
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EFFECTS OF GRAZING LAND CROPS ON THE SOIL QUALITY 
UNDER TEXTURE USING THE LAND IN HISTORICAL CENTER 

ANATOLIA 
 

Mustafa OKUR 
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Jury              :  Prof.Dr. Selim KAPUR 

 Prof.Dr. Alhan SARIYEV 
   Asst.Prof.Dr. Erhan AKÇA 
 
 
 

The aim of the study was to determine the effects of traditional grazing crops 
that growth on the “günağılı” soil serial in the root rhizospfere zone on the soil 
aggregate structure its formed and the soil quality in Karapınar wind erosion 
protection that subjected to violence drought and wind erosion. The snow astragalus 
(Acanthalimon spp.), scobiosa (Scobiosa. spp.) ve astragalus (Astragalus 
micracophalus) crops were examined in grazing land. 

In conclusion, the effects of land use on the soil quality that determined 
physical, chemical and mineralogical analyses were determined as analytical. 
Therefore, the most appropriate sustainable land use model was built up for Center 
Anatolia grazing land. 
 
Keywords: Karapinar, aggregate, soil quality 



III 

ÖNSÖZ 
 

Modern endüstri topluluklarında elektrik enerjisi elde etmek için fosil 

yakacakların (petrol, kömür, fuel oil vb.) artan bir şekilde kullanılmaya başlaması 

çevre kirliliğinin başlıca nedenlerinden birini oluşturmaya başlamıştır. 

Doğal kaynakların bilinçsizce ve çok fazla kullanılmaya başlaması bunların 

yok olması anlamına gelmektedir. 

Birleşmiş milletlerin verilerine göre kuraklık ve çölleşme dünya üzerinde 4 

milyar hektar alanda 1,2 milyar insanın yaşamını doğrudan tehdit etmektedir. Ortak 

yaşam alanımız dünyanın geleceği için insanlığın ortak mücadele etmesi ve çözüm 

senaryoları geliştirmesi zorunludur. Aksi takdirde kuraklık ve çölleşme yerküre 

üzerindeki canlı hayatı olumsuz etkilemeye devam edecektir.  

Ülkemizin coğrafi konumu, iklim, topografya, toprak özellikleri kuraklık ve 

çölleşme etkilerine karşı hassasiyetini arttırmıştır. Artan nüfusun gıda ihtiyacını 

karşılayabilmek adına Toprak ve su kaynaklarının yanlış yönetimi, yanlış tarım 

sistemi, makinalı tarımın da artmasına paralel uygun olmayan arazi kullanımı, aşırı 

otlatma, aşırı kimyasal gübre kullanımı mera ve orman alanlarının tahribi çölleşme 

sürecinde önemli rol oynamıştır. Türkiye nin 78 milyon ha yüzölçümünün 28 milyon 

ha lık kısmında tarım yapılmaktadır. İşlenen alanlar da sürdürülebilir bir tarım 

politikası geliştirilemeyişi ve insan etkisi, organik maddede azalmaya, toprak 

agregasyonunun zayıflaması ve yapısının dağılmasına, iklim etkilerinin de kötü 

seyretmesi sonucunda rüzgar erozyonunun ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 

Karapınar, Ülkemizin en kurak ve en az yağış alan bölgesinde olması sebebiyle 

kuraklık ve çölleşmede en fazla etkilenen ülkemizin kurak ve yarı kurak alanlarının 

bir sigortası konumundadır. Bu nedendir ki dünyada yaşanan kuraklık ve iklimsel 

değişmeler ve çölleşme problemleri bölgede etkili olmuştur.  

Yüksek lisans çalışmasında arazi koruma sonrasında doğal ardalanmaya 

(sucession) bırakılan mera bölgesindeki bitki örtüsünün toprak kalitesine olan etkisi 

fiziksel, kimyasal ve mikromorfolojik yöntemlerle saptanarak korumanın etkinliği ile 

iklim değişiminde büyük rol oynayan karbonun tutulma kapasitesi ortaya 

konulmuştur. 
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1.GİRİŞ 
 

20. yüzyılın son yarısında yaşanan küresel ısınma ve iklimsel değişiklikler 

dünya da çevre problemleri doğal afetler ve arazi degradasyonu etkilerinin artmasına 

neden olmuştur. Sanayi devrimi insanlığın doğaya üçüncü büyük müdahalesidir. 

 Biyosferdeki ilk köklü değişmeler sanayi devrimiyle başlamıştır. 

Makinalarının kullanılması, yeni tekniklerin uygulanması eski tarım arazilerine 

yenileri eklenirken hayvan yetiştirme ve yeni tarımsal metodlar da etkili bir şekilde 

yayılmıştır. Tarım alanlarının artması, yeni şehir alanlarının kurulması, üzerinde çok 

sayıda göçmen kuşun yaşadığı bataklık alanların yavaş yavaş ortadan kalkması, 

doğal vejetasyonun tahrip edilmesi, doğal dengenin tamamen bozulmasına neden 

olmuştur.  

Özellikle ekosistem çeşitliliğinin azalması ya da kaybolması doğal dengenin 

bozulmasının önemli bir nedenidir ve bu devirde insan ekosisteminin işleyişini de 

kötü etkilemeye başlamıştır. Bunun sonucunda biyojeokimyasal çevrimlerde 

bozulma başlamıştır. Çünkü özellikle II. Dünya Savaşı sırasında bulunan sentez 

organik maddeler başka bir deyişle pestisidler ve deterjanlar gibi hemen ayrışmayan 

veya çok uzun sürede ayrışabilen zehirli bileşikler çevreyi kirletmeye başlamıştır.  

Su ve toprakta bulunan mikroorganizmalar bu maddeleri parçalayamaz 

duruma gelmiştir. Sonuçta endüstri ürünü olan birçok madde biyosferde birikmeye 

başlamış ve ekosistemin işleyişini bozmuştur. 

Ülke arazilerimizin yeteneklerine göre kullanılmaması, özellikle tarım yapılan 

topraklarımızın büyük bir kısmında organik madde içeriğinin yetersizliği ve yanlış 

tarımsal işlemler, aşırı otlatma, aşırı kimyasal kullanımı, ormanların açılması ve 

değerli tarım alanlarının tarım dışı amaçlarla kullanımı üzerinde yaşadığımız bize her 

türlü yaşamsal ihtiyaçlarımız için ortam sağlayan yerkürede arazi bozulmalarına 

sebep olmaktadır. Bu bozunumlar nedeniyle, ülkemiz artık kuraklıktan etkilenen ve 

çölleşme riski taşıyan, topraklarının % 86’sında hafiften çok şiddetliye kadar çeşitli 

derecelerde erozyonun yaşandığı bir ülke konumuna gelmiştir. Bu yüzyılın 

başlarında sanayi devrimi sonrası makineli tarımın da etkisiyle paralel olarak 

iklimsel değişimlerden ülkemiz de nasibini almıştır. 1960’lı yıllarda iklimsel 

değişimlerin dünya üzerine yaptığı olumsuz baskı, tüm dünya ile paralel zamanda 
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ülkemizde de kendini göstermiş ve en çok da İç Anadolu bölgesi, özellikle de 

Karapınar yöresi bundan etkilenmiştir.  

Yanlış arazi kullanımı sonucu geri dönülmez biçimde bozunan toprağın 

içerdiği farklı cins ve büyüklükte minerallerden, organik madde ve humustan 

oluşmuştur. Oluşum süreci boyunca bulunduğu coğrafyadaki ana kaya ve iklim 

özelliklerine göre olgunlaşarak bitkilere gelişme ortamı ve canlı bir yapı halini 

almıştır. Toprak oluşum süreci boyunca geçirdiği her evrenin bir etkisini üzerinde 

taşımaktadır. Bu nedenle Karapınar (Konya) bölgesinde eski göl tabanı olan u 

arazilerde son elli yılda iklim değişikliği ve çölleşme etkileri yoğun olarak 

görülmeye devam etmiştir. Buna karşın 1960’lı yıllarda başlatılan proje ile çölleşme 

engellenmiş ve arazi doğal yapısına kavuşmuştur.  

Bu çalışmada, kritik çevre koşulları (bozunuma duyarlılık, Batie ve Cox, 

1994) altında olan (yağış, toprak, su) Karapınar Bölgesindeki topraklarda, toprağın 

karbon tutumu özelliklerinin/toprağın kalitesinin arttırılması ve sürdürülebilir arazi 

yönetimi programlarının geliştirilerek kullanılması öngörülmüştür.  (Batie ve Cox, 

1994). Ayrıca, kuraklık ve rüzgar erozyonundan en çok etkilenen Karapınar (Konya) 

rüzgar erozyonu koruma alanında, koruma sonrası mera alanlarında seçilen baskın 

çeşitlerin bulunduğu topraklarda yapılan ayrıntılı kimyasal, fiziksel ve 

mikromorfolojik analizlerle toprakların kalite değişimi saptanmıştır. Çalışmada, 

Türkiye’de yaşanan rüzgar erozyonu sorunu ve nedenleri, yarattığı etkiler, rüzgar 

erozyonu mekaniği, önleyebilme çalışmaları ve Karapınar ilçesinde 1950’li yıllarda 

en ileri seviyesine ulaşan rüzgar erozyonu problemi konusunda yapılan önleme 

çalışmaları, alanın su anki durumu ve getirilebilecek öneriler irdelenmiştir. 

Karapınar, Konya-Adana karayolu üzerinde, Konya’nın 95 km doğusunda yer 

almaktadır. Koruma ve Rüzgar erozyonu kontrol çalışmaları ise ilçenin güney 

batısında yapılmıştır ve proje sahası 13.000 ha’dır. Projenin amacı; büyük çoğunluğu 

hazineye, bir bolumu de yöre çiftçilerine ait olan, üretim niteliğini kaybeden arazinin 

entegre onlemler alınarak ıslah edilmesi, yeniden ülkeye kazandırılması ve alınacak 

bu önlemlerin çevreye olumlu etkilerinin sağlanmasıdır. Rüzgar erozyonunun etkili 

olduğu sahada 1962 yılında Mülga Toprak Su Genel Müdürlüğünce ilk çalışmalara 

başlanmıştır. Amacına uygun olarak proje sahasında uygulanacak işlemler belli 
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zaman dilimlerine yayılmıştır, en son çalışmalara 1999 yılında tamamlanarak son 

verilmiştir. Ancak iklim koşulları, yetersiz ödenek, personel ve ekipman nedenleriyle 

arazi hızlı bir şekilde gerileme/bozunum surecine girmiştir. Gerekli önlemler 

alınmadığında, alanın tekrar 1950’li yıllardaki durumuna dönmesi yadsınmaz bir 

gerçektir. 
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2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 
 
2.1. Geleneksel Mirasın Korunması 
 

Dünyadaki hızlı nüfus artışı, sanayileşme, kentleşme ile birlikte günümüzün 

en önemli sorunlarından birisi de doğal kaynaklar üzerindeki baskılar ve tehditlerdir. 

Doğal kaynakların aşırı derecede ve yanlış kullanılmasının önüne geçmek, bilimsel 

temele dayalı olarak kullanımı ve yönetimini sağlamak ve etkin bir koruma 

gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası çabalarla birçok ülkede doğal 

kaynakların “korunan alan” yapısına kavuşturulması için girişimlerde 

bulunulmaktadır (Kuvan, 1991).  

Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) korunan 

alanları; “biyolojik çeşitliliğin, doğal ve kültürel kaynakların sürekliliğini ve 

korunmasını sağlamak amacıyla kurulan, yasalarla ve diğer etkili araçlarla yönetilen 

kara ve deniz parçalarıdır” şeklinde tanımlanmaktadır (Anonim, 1994). Korunan 

alanlar; arazi kullanım planlamasının, tehlike altındaki türlerin koruma altına 

alınmasının, havza korumasının, rekreasyon olanaklarının sağlanmasının ve turizm 

geliri yaratılmasının önemli bir parçası olarak görülebilir. Korunan alan sistemi içine 

giren her alanda, çeşitli biçim ve düzeylerde önceden tespit edilmiş amaçlar 

doğrultusunda yönetim etkinliklerine rastlanır. Yönetim sadece korunan alan içindeki 

doğal ekosistemlerle değil, buradaki bozulmanın temel nedeni olan insanlarla da 

ilgilidir. Böylece korunan alan içinde ve yakınındaki insan etkinliklerinin yönetimi 

kritik bir faktör haline gelmiştir. Bugün korunan alan yönetiminde, ekolojik ve 

bilimsel değerler yanında, ekonomik politik ve sosyal düşünceler ile estetik ve 

rekreasyonel yararlanmalarda dikkate alınmaktadır (Kuvan, 1997). Doğal 

ekosistemin korunması gereğinin yaşamsal öneminden hareketle, özellikle tehlike 

altında olan tür ve genetik çeşitliliğin korunması düşüncesiyle farklı tipte koruma 

alanları oluşturulmaya başlanmıştır (Güney, 1994).  

Dünya Doğal Miras Alanıdır. Bu yapılanma temelleri 1984 yılında atılan ve 

1992 yılında toplanan IV. Milli Parklar ve Koruma Alanları Kongresinde zaman 

içinde değişen gereksinimler nedeniyle gözden geçirilerek, koruma alan kategorileri 

ve temel yönetim amaçları yeniden belirlenmiştir (Demirel, 2005). 
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2.2. Toprak Oluşum ve Kalitesi Üzerine Etki Mekanizmaları 
 

Dünyamızın insanoğluna yaşam ortamı sunan üst katmanı olan toprak farklı 

cins ve büyüklükte minerallerden ve organik maddeden oluşmuştur. Bu içeriklerin 

miktarları, oranları ve türleri toprak kalitesini ortaya koymaktadır (Kapur ve Akça, 

2002). Toprakta, bitki besin elementleri deposu ve kaynağı olan mikrobiyal biyokütle 

ekosistemde meydana gelen değişimlere oldukça duyarlıdır (Kara ve Bolat 2008). 

Topraklar oluşum süreci boyunca bulunduğu coğrafyadaki ana kaya ve iklim 

özelliklerine göre olgunlaşarak bitkilere gelişme ortamı sağlayan canlı sistemlerdir. 

Toprak oluşum süreci boyunca geçirdiği her evrenin etkisini üzerinde taşımaktadır. 

Buna karşın yanlış arazi kullanımları toprakların hızla bozunarak üretim ve yaşamı 

destekleme kalitesini azaltarak çölleşmeye kadar ulaşan sonuçlara yol açmaktadır 

(UÇEP, 2005).  

İlk önceleri tarımla uğraşanlar, toprakların önemli birçok özelliklerin toprağın 

altındaki kayaçlardan ileri geldiğini fark etmişlerdir. Örneğin eski toprak kitaplarında 

rastlanılan granitik topraklar, bazaltik topraklar, kireç toprakları gibi terimler toprak 

oluşumunda ana materyalin önemini işaret etmek üzere kullanılmış terimlerdir. İlk 

kez Rus toprak bilginlerinden Dokuchaiev ve sonraları Amerikalı bilgin Hilgard belli 

bir ana materyalden farklı çevre koşulları altında, özellikle değişik iklim ve 

vejetasyon etkisi ile farklı toprakların oluştuğunu ortaya koymuşlardır. Genel olarak 

ana materyal, iklim ve organizmalar toprak oluşturan faktörler olarak kabul edilir. 

Toprak zamana bağlı olarak değişikliğe uğrar ve bir gelişme dönemi gösterir. Bu 

nedenle zaman, toprağın gelişmesinde etkili olan bir faktör olarak önem 

kazanmaktadır. Diğer taraftan topoğrafya toprağın su düzenine etki yapan önemli bir 

faktördür (Özbek ve ark. 1993).  

Hilgard toprağı “az veya çok gevşek, ufalanabilir, bitkilerin kökleri 

aracılığıyla tutunup beslendikleri ve diğer gelişme koşullarını buldukları bir 

materyal” şeklinde tanımlamıştır (Dinç ve ark., 1987).  

Joffe ise toprağı “mineral ve organik maddelerden ibaret horizonları içeren, 

çeşitli derinliklere kadar ayrışmış, altındaki ana materyalden morfolojik yapı, 
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fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikler bakımından farklılık gösteren doğal bir 

varlıktır’’ şeklinde tanımlamıştır (Dinç ve ark., 1987). 

Toprak, birçok canlının doğrudan veya dolaylı olarak hayat kaynağını 

oluşturan doğal bir kaynaktır. Aynı zamanda toprak, bitki üretimi için temel ve 

dinamik bir kaynak olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle yer yüzeyini ince bir örtü 

şeklinde kaplayan toprak, yaşamın temelidir. Bununla birlikte, dünyadaki tarımsal 

alanların yaklaşık % 40’ının erozyon, yoğun toprak işleme ve otlatma, tuzluluk ve 

çölleşme gibi nedenlerden dolayı üretim kapasitesi dolayısıyla toprak kalitesi 

azalmıştır (Oldeman, 1994). Bu olayların en temel nedeni uygun olmayan toprak ve 

su yönetimleridir (Arshad ve Martin, 2002).  

İnsan nüfusunun gelecek yüzyılda iki katına çıkacağı, toprak ve diğer doğal 

kaynakların azalmasının hızlanacağı düşünülmektedir. Bu nedenle toprakların 

korunması ve kalitesinin arttırılması için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir 

(Doran ve Zeiss., 2000). Toprak kalitesi “toprağın doğal veya yönetilen ekosistem 

içerisinde bitkisel ve hayvansal üretimi sürdürebilme, su ve hava kalitesini 

artırabilme ve insan sağlığı için uygun yaşam ortamını oluşturma fonksiyonlarının 

tamamını sağlayabilme kapasitesi” olarak tanımlanmıştır (Karlen ve ark., 1997; 

Doran, 2002). Tanımdan da anlaşıldığı üzere, toprak kalitesi sadece verimlilikle 

ilgilenmez, üretim, devamlılık ve çevrenin korunması arasında denge oluşturmayı 

amaçlar (Haberern, 1992; Karlen ve ark., 2003). Toprak kalitesinin, sürdürülebilir 

tarımın önemli bir unsuru olduğu kabul edilir (Warkentin, 1995). Toprak kalitesinin 

yorumlanmasında minimum veri seti olarak toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

özelliklerden yararlanılır. Fiziksel kalite endeksleri; toprağın tekstürü, hacim ağırlığı, 

derinliği, sıkışması, agregat stabilitesi ve su tutma kapasitesidir. Kimyasal endeksler 

ise; toprağın reaksiyonu (pH), elektriksel iletkenliği, organik madde içeriği, katyon 

değişim kapasitesi, toplam N ve nitrat (NO3) azot içerikleri gibi özelliklerdir. Toprak 

kalitesinin biyolojik endeksleri ise; topraktaki mikro, mezo ve makro organizma 

popülasyonu ve CO2 oranıdır. Bunlardan başka bir de toprağın görülebilir 

özelliklerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Görülebilir toprak özellikleri ise, 

erozyon, toprak yüzeyinde suyun göllenmesi, yüzey akış ve zayıf bitki gelişimidir 

(Doran ve Parkin, 1994; Arshad ve Martin, 2002; Nortcliff, 2002; Karlen ve ark., 
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2003). Dünya genelinde toprak kalitesi olarak ele alınan bu özelliklerin giderek 

bozulduğu saptanmıştır (Saunders, 1992; Oldeman, 1994). Toprak kalitesi, en çok 

insan etkisiyle sınırlanmaktadır. Özellikle toprak sürümü, devamlı sıra bitkilerinin 

ekilmesi ve erozyon, toprağın organik madde içeriğini azaltmakta ve toprakların 

fiziksel ve kimyasal özelliklerini ve kalitelerini düşürmektedir (Doran ve Zeiss, 

2000; Doran, 2002). Günümüzde tarım alanlarının kaybı, küresel ısınma ile iklimsel 

değişimler ve ozon tabakasının incelmesi gibi ekolojik problemlerden biri olarak 

kabul edilmektedir (Lal, 1998). Pierzynski ve ark., (1994), toprak kalitesini özellikle, 

yüksek konsantrasyondaki kirleticilerin, toprak özelliklerinin sınırlanmasının (asitlik, 

sıkışma, erozyon vb.) ve toprağın dolaylı kirletici olmasının (yağış ve yıkanma ile 

katıların kaybı ve diğer arazilere bulaşması) azalttığını ileri sürmüşlerdir. Toprak 

organik karbon içeriği genellikle toprak kalitesinin en önemli kriterlerinden birisidir. 

Toprakların organik maddesi, bir çok toprak özelliği ve toprakta meydana gelen 

süreçler üzerinde etkili olmaktadır (Doran ve Parkin, 1994; Gregorich ve ark.,1994; 

Lal ve Kimble, 1997). Ancak yoğun toprak işleme ve ürün alınması topraktaki 

organik maddenin azalmasına neden olmaktadır. Tarımda sürdürülebilirlik ve toprak 

kalitesi birbiriyle ilişkilidir. Bu nedenle sürdürülebilir tarım ve toprak kalitesi için 

toprak organik maddesinin fonksiyonları da çok önemlidir (Lal ve Kimble, 1997). 

Düzenli olarak gübre ilavesi toprak organik maddesi üzerine büyük etki yapmaktadır 

(Khaleel ve ark., 1981; Johnson, 1986). Özellikle yüzey toprağının organik madde 

kapsamının yeterli düzeyde bulunması toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

özelliklerini iyileştireceğinden toprak kalitesini de artırmaktadır (Sojka ve Upchurch, 

1999). Toprak organik maddesi bütün tekstür gruplarında toprakların fiziksel 

özelliklerini etkilemektedir (Haynes ve ark., 1991). Organik madde, gözenekliliği ve 

toprakların su tutma kapasitesini artırır, yüzey akış kayıplarını azaltır, killi bünyeye 

sahip topraklarda havalanmayı düzenler (Boyle ve ark., 1989; Chenu ve ark., 2000; 

Marinari ve ark., 2000). Böylece daha iyi bir yapı ve tav durumu hazırlar. Fazla 

ayrışmaya uğramış organik maddenin kolloidal özellik gösteren ürünleri fazla 

miktarda su emme yeteneğine sahiptir. Kumlu topraklarda, parçacıklar arasında suyu 

yerçekimine karşı tutamayacak kadar büyük olan boşlukların oranı çok yüksektir. 

Kumlu olan topraklara organik madde katıldığında, iri boşlukları dolduran humus, 
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suyu tutabilecek büyüklükteki boşlukların oluşmasına yardım eder. Ağır killi 

topraklarda, mineral taneler arasındaki boşluklar, fazla su depolayamayacak kadar 

küçük ve aynı zamanda infiltrasyon oranı, hidrolik iletkenlik düşüktür. Organik 

maddeler taneleri birbirinden uzaklaştırarak ya da teksel kil tanelerini kümeleştirmek 

suretiyle, daha fazla su depolamasına yardım ederler (Lal, 1979).  

Toprakta meydana gelen agregatlaşma ve agregatların stabilitesi mikrobiyal 

topluluklar, topraktaki organik ve inorganik minerallere, yüzeyde birikmiş olan 

bitkisel atıkların doğasına ve ekosistemdeki değişikliklere bağlı olabilmektedir. 

Topraklardaki agregatlaşma, toprakların su tutma ve havalanma kapasitesi, suyun ve 

havanın toprak içersindeki hareketi, kök gelişimi ve dağılımı, mikrobiyel 

toplulukların aktivitesi gibi toprak özellikleri üzerine etkili olurken, agregat 

stabilitesi daha çok toprak erozyonunun önlenmesi üzerine etkili olmaktadır (Tate, 

1995). 

Crocker (1967), bitki örtüsünün toprak özellikleri üzerindeki etkisini, 

toprağın organik karbon, total azot, pH ve hacim ağırlığı üzerinde gösterdiğini 

bildirmektedir. Toprak oluşumunda organik karbon giderek artarken, bitki örtüsünün 

çeşiti, profilin üst bölümünden bazik elementlerin profilin alt horizonlarına 

yıkanması veya yüzey altı katmanlarında birikmesine yol açarak, sonuçta, pH’nın 

değişmesine neden olur. Yine adı geçen araştırıcı oluşumun ilk aşamalarında total 

azot birikimi hızlı olduğu halde, zamanla total N miktarının kayıplar nedeniyle 

azaldığını da ifade etmiştir. Bitki örtüsünün toprak oluşum ve gelişimindeki etkisi 

genel olarak orman ve otlak alanlarındaki toprakların farklılaşmasına neden 

olmuştur. Başka bir deyişle, ormanın yetişmesine uygun topraklar ile otlakların 

bulunduğu topraklar birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Ancak aynı iklim etkisi 

altında aynı anakayadan oluşmuş toprakların orman toplumu ile otlak toplumu 

altındaki özellikleri arasında önemli farklar bulunmaktadır. 

Bitkilerin toprak gelişimini etkilemeleri birkaç yönde olur, bu etkilemeler 

bitki örtüsünün mikro-klimayı değiştirmesi ve artıklarıyla toprağı zenginleştirmesi 

biçiminde gerçekleşir. Farklı bitki örtülerinin toprak gelişimine etkileri farklı biçim 

ve boyutlarda olur. Bunun başlıca nedeni, bitki örtülerinin yaşam biçimlerinde, 

köklenme derinliğinde ve fizyolojik davranışlarında büyük farkların olmasındandır. 
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Derin köklüler, sığ köklülerden toprak gelişimine daha çok katkıda bulunurlar. Derin 

köklüler ana materyalin alt tabakalarda ayrışmasını sağlarlar. Bitkiler toprağın 

oluşumuna en büyük etkiyi artıkları ile yaparlar. Kökler toprağın içinde, meşcereler 

ise, sonbahardaki yaprak dökümü ile toprağın üstünde organik madde birikimini 

gerçekleştirmiş olurlar. Kökler çürüyüp ayrıştıktan sonra toprakta suyun ve havanın 

dolaşımı için çok önemli olan bir kanal sistemi oluştururlar. Bu kanalların sayısı, 

boyutu ve çapları vejetasyonun türüne bağlıdır (Irmak,1972) 

Bitkiler doğrudan doğruya veya dolaylı olarak toprak oluşumuna etkide 

bulunurlar. Bitkiler bir yandan kökleriyle solumun altındaki ana kayayı fiziksel 

ufalanmaya ve kimyasal ayrışmaya uğratırken, toprağa organik madde sağlarlar ve 

gereksinim duydukları suyu topraktan alarak profilden sızan suyun miktarını 

azaltırlar (Dinç ve ark 1995). 

Göl ve ark., (2004) Çankırı-Eldivan yöresinde farklı arazi kullanım türleri 

(tarım, orman, mera) ve bakının toprağın fiziksel özellikleri üzerine etkisini 

araştırmışlardır. Bu etkiyi belirlemek üzere Çankırı-Eldivan yöresinde doğal orman, 

dikim ormanı (plantasyon), mera ve tarım arazisi olarak değerlendirilen ve iki farklı 

bakıda açılan 21 adet toprak profilinden alınan 79 adet toprak örneği üzerinde bazı 

fiziksel ve kimyasal analizler 7 yapılmıştır. Elde edilen bulgular, hidrolik iletkenliğin 

arazi kullanım türüne göre, tarla kapasitesinin ise bakıya göre önemli düzeyde 

değiştiğini ortaya koymuştur.  

Karagül (1996), Trabzon-Söğütlüdere havzasında farklı arazi kullanım 

şekillerinin toprakların bazı özelliklerini nasıl etkilediğini araştırmıştır. Bu amaçla 

toprak örnekleri, araştırma alanındaki üç farklı arazi kullanım şeklinden (orman, 

mera, işlemeli tarım) alınmıştır. Yapılan analizlere göre, en düşük dispersiyon oranı 

orman topraklarında, bunu mera toprakları izlerken en yüksek dispersiyon oranıda 

tarım topraklarında saptanmıştır. Bu sonuca göre, orman alanlarının mera ve tarım 

alanına dönüştürülmesinin erozyon eğilimini arttırdığı sonucuna varılmıştır.  

 
2.3. Çayır Meraların Toprak Özelliklerine Etkisi  
 

Aynı şekilde çayır ve meralar bir ülkenin en önemli doğal 

zenginliklerindendir. Bitki örtüleri, farklı özellikli çok sayıda türden oluşmuştur. 
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Türlerin her biri mera ekosistemi içerisinde bir görev yüklenmiş, toplu halde 

vejetasyonun ekolojik işlevini yaşatmaktadırlar. Otlak ekosistemi içerisinde bitki, 

toprak ve diğer canlıların katkı faktörleri, karşılıklı ilişkilerle birbirini etkilemekte ve 

bütünleşik sürdürülebilir doğal kaynak oluşumu da zamanla şekillendirmektedir. Bu 

şekillenmeden doğayı korumanın yolu doğmaktadır. Çünkü toprak ve suyu korumak, 

toprakta çevreye uygun bitki örtüsü oluşturmaktan geçmektedir. Çayır ve meralar 

ekolojik işlevleri veya yaşam tarzları ile kimi hayvanlara yem kaynağı olurken aynı 

zamanda da bulunduğu toprağı ve suyu korumaktadır. Buralardaki otsu bitkiler yeşil 

kaldıkları sürece fotosenteze devam ettiği için gerek depolanan enerji gerekse 

karbondioksit tüketip, oksijen üretme eylemi diğer bitki örtülerinden daha uzun 

sürelidir. Aynı zamanda kökleri ile oluşturdukları çim kapakları sayesinde düşen 

yağmur sularının önemli bir bölümünün yetiştiği toprakta tutulmasına neden olarak 

erozyonu engellerler. 

Ülkemiz topraklarının yaklaşık beşte birini doğal meralar oluşturmaktadır. Bu 

kadar geniş alan kaplamalarına rağmen gerekli ilgi gösterilmediği gibi yılların aşırı 

ve bilinçsiz kullanımı sonucu büyük oranda bozunuma uğratılmış ve önemli bir kısmı 

bitki örtüsü ile birlikte, yüzey topraklarını da bir daha yenilenemez oranda 

kaybetmişlerdir. Özellikle kurak ve yarı-kurak bölgelerde potansiyel erozyon alanı 

haline gelen bu doğal kaynaklar yem üretimi bir yana ülkesel altyapı ve diğer üretim 

alanlarını tehdit eder duruma gelmişlerdir (Doğan ve Güçer, 1986). 

Nitekim Türkiye'de rüzgâr erozyonu probleminin yaygın olduğu alanlar 

genellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde yer alır. Orta Anadolu yağış yönünden 

rüzgar erozyonuna gayet müsaittir. Yağışın sene içinde dağılışı genellikle çok 

düzensiz, sene içinde düşen miktarı ise oldukça azdır. Bitki örtüsü toprak yüzeyini ne 

kadar fazla kapatırsa erozyonda o miktarda az olmaktadır. Rüzgâr erozyonunun 

yapacağı tahribat satıhtaki bitki örtüsü miktarı ile ters orantılıdır (Abalı ve ark.1986). 

Bu nedenle bu tip bölgelerde yüzeydeki bitki örtüsü miktarı oldukça önemli olup, 

korunması ve iyileştirilmesi gerekmektedir. Meralarda toprak kalitesini, bitkisel 

üretimi, erozyonu, su verimini ve kalitesini, yaban hayatını ve C zincirini vejetasyon 

değişimini etkiler. Mera sağlığı hem toprak hem de bitki topluluğunun fonksiyonları 

ile karakterize edilir. Toprak kalitesini ise ekolojik işlemleri depolama suyun 
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dağılımı bitki gelişimi ve bitki besin elementi döngüsünü etkiler. Örneğin fiziksel 

bozulmalar toprağın infiltrasyon kapasitesini azaltır. Su varlığındaki azalmalar bitki 

üretimini sınırlandırır, bazı bitkilerin yok olmasına sebep olabilir. Vejetasyondaki 

değişiklikleri toprak özelliklerindeki değişimler izleyebilir. Bazı durumlarda toprak 

profilindeki değişiklikler erozyonla sonuçlanır. Bu değişimlerin geriye döndürülmesi 

çok zor çoğu zaman da olanak dışıdır. Meralardaki ekolojik işlemler toprak ve 

vejetasyon göstergeleri ile değerlendirilir. Toprak kalite göstergeleri sürdürülebilir 

toprak stabilitesini dağılımını depolanmasını su ve bitki besin elementi sağlanmasını 

ve sağlıklı bir bitki gelişimini içerir. Toprak kalite göstergeleri meraları 

değerlendirmede ve kıymetlendirmede kullanılır. Değerlendirme problemli alanları 

saptamaya yardımcı olur. Bazı yerlerde toprak kalite göstergeleri düzenli ölçmek 

sezonluk değişmelere veya gelecek vejetasyon değişikliklerine erken uyarı sağlamak 

amacıyla da kullanılabilmesi açısından da önem arz eder (Herrick ve ark 2001). 

Weover ve Clements (1938)’e göre, doğal vejetasyonun oluşumu, durgun su 

yüzeylerinde, çıplak kayalar üzerinde veya erozyonla taşınıp bir yere yığılmış besin 

maddeleri yönünden hemen hemen tamamen steril bir durumda olan ve üzerinde 

hiçbir bitki veya üreme organı bulunmayan yerlerde veyahut da sürülüp terkedilen 

tarım alanlarında başlamaktadır. Bunlara göre bu gibi habitatlar üzerindeki ilk ve 

ilkel bitki hayatı, zamanla birçok gelişme aşamaları geçirerek, olgun bir orman veya 

çayır-mera vejetasyonu haline gelmektedir (primer süksesyon). Primer süksesyon 

daha önce hiçbir bitki örtüsü bulunmayan ortamlarda başlayan ve zaman içinde 

sürekli olarak ilerleyen bitki topluluğu gelişimidir. Primer süksesyon periyodik 

değildir. Ancak başlangıcı devirli olabilir veya bir bölgede düzensiz bir şekilde 

tekrarlanabilir. 

 
2.4. Toprak Organik Maddesi 
 

Bitki örtüsü her şeyden önce organik artıkların toprakta toplanmasını 

sağlayarak toprak organik madde oluşumunu temin eder. Organik madde toprağı 

canlı kılan unsurdur. Bu terim topraktaki bütün organik bileşikleri belirtmede 

kullanılmakta, ayrışmanın çeşitli safhalarındaki farklı organik bileşikleri 

içermektedir. Bazı araştırmacılar, toprağın içindeki mikroorganizmaları da organik 
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madde içinde kabul ederler. Organik madde toprak mikro organizmalarının besin 

kaynağı olup toprağın fiziksel ve biyolojik özellikleri ile verimliliğini önemli 

derecede etkilemekte, toprağın su tutma kapasitesini arttırmaktadır. Daha iyi 

havalanmasını ve ısınmasını sağlar ve toprak yapısını (strüktür) düzeltir. Bazı bitki 

besin maddelerinin teminine yardımcı olur ve toprak mikroorganizmalarının 

aktivesini artırır (Ergene, 1982 ve Andiç, 1993). Toprak tarafından tutulan yağış 

suyu miktarı organik madde içeriğine dolayısıyla bitki örtüsüne göre değişmektedir. 

Tutulan miktar bitki örtüsünün bir taraftan toprağın fiziki yapısını düzeltmesine, 

diğer taraftan da yağmur suyunun çarpma ve akış hızını azaltmasına bağlı olarak 

artmaktadır. Organik madde toprak strüktürünün doğmasına yardım eder. Bitki 

örtüsü de suyun akış hızını keser ve süzekliğini artırır. Kısaca bitkinin toprağı 

koruma özelliği bir bakıma toprağın organik madde miktarına göre değişmektedir. 

Yetiştirilen bitki türü bu konuda en önemli etkendir. Tarman, (1972) yem bitkilerinin 

birkaç yıllık tarımları ile yem olarak kaldırılan organik madde miktarının yaklaşık 

%80’i civarında organik artığı toprağa bıraktığını; derinliklerden üst katlara taşınan 

ve alınabilir forma dönüştürülen bitki besin maddeleri miktarlarının da bitkilerin 

istifade ettiği besin maddelerinin %14’ü civarında olduğunu belirtmektedir. Bir 

buğdaygil yem bitkisinin 4 yıllık tarım sonunda 0-20 cm’lik üst toprak katmanına 

bıraktığı organik madde miktarı 600 kg/da kadardır (Açıkgöz, 1991),(Çizelge 2.1). 

 
Çizelge 2.1. Erzurum koşullarında “Nadas-Buğday” sisteminde yer alan bazı yem 
                    bitkilerinin 5 yıllık tarımları sonunda toprakta belirlenen organik karbon 
                   organik madde ve azot oranları (Altın 1971). 

Sistem Organik 
Karbon 

Oran 
% 

Organik 
Madde 

% 

Toplam 
Azot 

% 
Oran 

Nadas 1.030 100.00 1.776 0.1132 100 

Yonca 1.408 136.66 2.427 0.1346 119 

Korunga 1.549 150.34 2.670 0.1423 126 

Kılçıksız brom 1.719 166.84 2.963 0.1711 151 

Otlak ayrığı 1.649 160.08 2.843 0.1483 131 

Mavi ayrık 1.862 180.74 3.210 0.1388 123 

Koyun 1.388 134.74 2.393 0.1204 106 
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Özbek ve ark., (1993), organik maddelerin toprağın üst kısmında agregatların 

oluşumu üzerinde kuvvetli bir etkiye sahip olduğunu ve bu durumun organik 

materyalin etkisiyle meydana gelmiş agregatların toprağın diğer kısımlarına oranla 

daha yüksek karbon içeriğine sahip olması ile açıklanabileceğini ayrıca uzun süreli 

organik gübreleme ile büyük agregatların (> 0.5mm) oranının artacağını bildirmiştir. 

Kısaca çayır-mera ve yem bitkileri yetiştiği toprağı diğer bitkilere göre 

organik maddece daha fazla zenginleştirmektedirler. Bu durum, çayır-mera bitki 

örtülerinin farklı özellikteki çok türü içeren karışımlardan oluşması, daha fazla 

organik madde oluşturmaları gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. 

Toprak agregatı, toprak parçacıklarının kesek, kırıntı, blok veya prizma 

şekillerinde birleşerek bir topluluk meydana getirmeleridir (Ergene, 1982). Çayır-

mera ve yem bitkileri, yetiştiği toprağın agregasyonunu da olumlu yönde 

etkilemektedir. Bir araştırmada, ekim nöbetinde yer alan iki yıllık yoncadan sonra 

0.1 mm’den büyük toprak agregatlarının oranı % 67.2 iken, iki yıllık yonca- brom 

karışımında % 73.8, anızı karıştırılan mısır-yulaf sisteminde ise % 36.2 olarak 

saptanmıştır (Shaw, 1943). Bu olumlu durumlar çayır-mera ve yem bitkilerinin iyi 

bir çim kapağı oluşturmaları, bu örtünün uzun yıllar boyunca, her yıl da uzun 

vejetasyon döneminde devam etmeleri ile ortamın süzekliğini arttırmaları ve 

toprağın, organik madde miktarı üzerinde olumlu etkilerde bulunmaları, vb. olumlu 

etkilerinden kaynaklanmaktadır. 

Toprağın organik maddesi, toprakta yetişen bitkiler ile toprak içinde yaşayan 

canlıların artıklarından oluşur. Ormanda toprağın organik maddesinin önemli bir 

kısmı, ağaçların yaprakları, meyve ve tohumları, bunlara ait kozalaklar vd. organlar, 

kabuklar, dallardır. Organik madde artıkları toprağın yüzeyinde bir ölü örtü halinde 

serilmiş durumdadırlar. Bu ölü örtünün ayrışması, ayrışma ürünleri veya humus 

halinde toprağa karışması toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerinde olduğu 

kadar bitkilerin büyümesi üzerinde de önemli etkiler yapar. Tarım alanlarında 

toprağın organik maddesi genellikle tarım bitkilerinin artıklarıdır. Otlaklarda ise 

otların artıkları ve otlak hayvanlarının dışkıları toprağın organik maddesinin önemli 

kısmını oluşturur (Kantarcı, 1987 ). 
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Arrouays ve Pelissier (1994) organik maddenin genellikle toprak yüzeyine 

katılarak, sonradan toprak profili boyunca dağıldığını belirtmektedirler. Organik 

madde yıkanma, fauna aktivitesi, kök büyümesi gibi farklı mekanizmalar yanında, 

toprak işleme gibi insan aktivitelerine dayalı mekanizmalar ile daha derin horizonlara 

taşınmaktadır.Toprak organik maddesi ile agregat stabilitesi arasında yakın bir ilişki 

vardır. Ancak toplam organik maddeden daha çok ilave olunan tam olarak 

ayrışmamış organik madde ile agregat stabilitesi daha yakın ilişki vermiştir 

(Shepherd ve ark., 2002). Organik maddenin agregasyondaki rolü, organik maddenin 

miktarından daha ÇOK topraktaki ayrışma ve parçalanmadan ortaya çıkan 

polisakkaritler, proteinler, yağlar, mumlar, reçine gibi maddeler nedeniyledir. 

Organik maddenin agregat oluşumundaki etkisi, kil yüzdesi düşük olan topraklarda 

daha belirgindir (Hillel,1982). Organik madde sadece toprak özelliklerini 

iyileştirmekle kalmaz, bitki gelişimi için gerekli olan azot (N), fosfor (P) ve kükürt 

(S)’ün önemli kısmını sağlar. Toprak organik maddesi birçok mikro besin 

elementlerinin yarayışlılığında önemli oranda etkilidir. Özellikle düşük moleküllü 

organik bileşikler (Fulvik asitler), Fe+2, Cu+2, Zn+2 ve diğer bir çok yüksek 

değerlikli katyonlarla stabil kompleksler oluşturur. Böylece bu iyonları çeşitli 

reaksiyonlardan koruyarak bitkilerin kolaylıkla faydalanmalarını sağlar. Toprak 

organik maddesi ya da humus katyon değişimini yapan kolloidlerin başında gelir. 

Organik madde aynı zamanda, toprakta yaşayan toprak mikroorganizmalarının besin 

kaynağını oluşturmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar sonucu topraktaki organik 

madde ve alınabilir besin elementi miktarı ile mikrobiyel aktivitenin yakından ilişkili 

olduğu ortaya çıkmıştır.  

Borken ve ark., (2002) yaptığı çalışmada siltli ve kumlu topraklara kompost 

uygulanmış ve ilk yıl sonunda toprak solunumu, kumlu toprakta kontrole göre % 65, 

siltli toprakta ise yine kontrole göre % 24 artmıştır. Bu çalışmanın sonucunda 

kompost uygulamalarının toprak solunumu üzerine etkisinin kumlu toprakta daha 

belirgin olduğu ortaya konulmuştur. Bir çok çalışmada C içeriği bakımından fakir 

olan topraklara ilave edilen organik maddenin ve bitki artıklarının 

mikroorganizmalar için enerji kaynağı olan C’u sağladığı, mikrobiyal populasyonu 

ve aktiviteyi artırdığı belirlenmiştir (Fraser ve ark., 1988; Kirckner ve ark., 1993; 
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Smith ve ark., 1993. Toprakların organik madde kaynaklarından ahır gübresi, 

topraktaki humus miktarını ve kolloidal maddeleri artırır, topraktaki yararlı 

bakterilerin çoğalması için uygun toprak şartları sağlar, toprak için uzun süreli bir 

azot kaynağıdır, toprağın katyon değişim kapasitesini artırır, asit karakterini düzeltir 

ve erozyondan korunmasına yardımcı olur. Ahır gübresinin ilavesiyle toprakların 

organik madde içeriği arttığı için toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri 

üzerine olumlu etkilerinin bir sonucu olarak toprak verimliliği de büyük ölçüde artar 

(Khaleel ve ark., 1981).  

Toprağın organik maddesinde iki ana madde grubu ayırt edilebilir. Bunlardan 

birincisi, kısmen dokusu korunmuş bitki artığı parçalarından oluşan gruptur, ikinci 

grup ise orijinal dokusunun bütün izlerini kaybetmiş, koyu renkli, amorf 

maddelerden ibarettir ki humus terimi çoğunlukla bu grup için kullanılır. Humus 

organik maddenin ayrışmasıyla un haline gelen koyu renkli organik maddedir. 

Humuslaşma sonucu organik maddenin içinde bulunan mineral maddeler açığa çıkar, 

bu maddeler, bitkilerin beslenmesinde önemli rol oynar. Sıcaklık ve yağış koşullarına 

bağlı olarak topraklarda çeşitli humus tipleri oluşur. Örneğin, sıcak ve yağışlı 

bölgelerde humuslaşma çok kısa sürede meydana gelerek organik madde toprağa 

hemen karışır. Soğuk iklim bölgelerinde mikroorganizma aktivitesi düşük 

olduğundan toprak yüzeyinde organik madde birikimi artar, ve sonuçta keçeleşen 

humus tabakasının toprağa karışması güçleşir. Ilıman kuşakta ise çürüntülü mull 

tipinde humus formu oluşur (Atalay, 2004). 

Organizmaların toprak oluşumu üzerine etkileri mikroorganizmalar, bitki, 

hayvan ve insan aktiviteleri nedeniyledir. Organizmalar, topraktaki organik 

maddenin çeşit, miktar ve dağılışına etki eder. Çöl topraklarında, organizmaların 

etkisi yok denecek kadar az ve yine bu topraklarda organik madde miktarının pratik 

anlamda olmadığı düşünülebilir.. Özellikle bitkilerin en etkin olduğu bölgeler tropik 

orman bölgeleri ile steplerdir. Toprağa dönen organik maddenin toprak profili 

içerisindeki dağılışı, bitki örtüsünün çayır ve orman olması halinde büyük farklılık 

gösterir. Çayır otları kısa ömürlü olduklarından toprağa daha fazla organik madde 

kazandırırlar. Köklerin daha kolay çürümesi nedeniyle çayır örtüsü altında oluşan 

topraklarda organik madde toprağın derinliklerine de ilave edilmiş olur. Türkiye 
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olarak Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele sözleşmesi kapsamında yürütülen 

çölleşme ile mücadele ulusal eylem programında toprakların organik madde 

içerikleri ve bunun arttırılma olanakları ile ilgili olarak bazı ana konular şu şekilde 

belirlenmiştir. Bu konular; A. “Toprakların Organik Madde Kaybı Yarı kurak iklim 

kuşağının yaygın olduğu ülkemizde, anızın yakılmasıyla, aşırı toprak işlemeyle ve 

yanlış arazi kullanım uygulamaları nedeniyle oluşmaktadır. B. Anızlı tarım tekniğine 

uyumlu ve bilinçli/ dengeli gübreleme, yeşil gübreleme ve uygun ekim nöbeti 

uygulamaları ile toprakların organik madde içerikleri arttırılmalıdır. C. Çeşitli güncel 

ve geleneksel koruma yönetimleriyle topraktaki organik madde birikimlerinin 

arttırılması, toprakların kimyasal verimliliklerinin ve kalitelerinin artmasını 

sağlamasının yanında, toprağın fiziksel koşullarını iyileştirecek ve biyolojik 

zenginliğini de arttıracaktır (UÇMEP, 2005)”.  

Bitkiler toprağın derinliklerinden kökleri aracılığıyla bitki besin elementlerini 

alır ve bunları dökülen dal ve yaprakları ile toprağın yüzeyine ilave ederler. Besin 

elementleri döngüsü olarak adlandırılan bu süreç, yıkanmanın karşıtıdır. Aşağı doğru 

yıkanan çözünebilir bileşiklerin bir kısmının bu yolla tekrar toprağın yüzeyine 

çıkarılması yıkanma sürecinin etkisini azaltır (Özbek ve ark. 1993). 

Saltalı ve ark. (2007), Tokat Kazova bölgesinde birbirine bitişik doğal bir 

mera arazisiyle, mera arazisinden tarım arazisine dönüştürülen 5 yıllık ve 20 yıllık 

toprak işleme uygulaması yapılan arazilerdeki organik ve inorganik fosfor 

fraksiyonlarının değişimlerini incelemiş, toprak işleme yapılan tarım arazilerinde, 

doğal mera arazisine göre (H
2
O-P ve olsen P haricinde) organik ve inorganik fosfor 

fraksiyonlarının önemli derecede azaldığını belirlemişlerdir. Doğal koşullar altında 

toprak gelişimi iki yönde olur; progresif (ilerleyici) ve regresif (gerileyici). Toprak 

evolüsyonunun progresif yolu, horizonlasmayı, gelişmse yönünde yeni toprak 

oluşumunu ve/veya toprak derinleşmesini teşvik eden koşulları, süreçleri ve 

faktörleri içerir. Regresif yol ise horizonların bozulması, yeniden toprak oluşumunun 

gerilemesini ve/veya yüzey katmanının uzaklaştırılmasını arttırır. Bu iki yoldan her 

biri, belli bir yerdeki toprak için başat olabilir, bu da belli çevre koşullarında denge 

durumunda değişikliğe yol açabilir ve progresif ya da regresif süreçleri 

hızlandırabilir. Toprak oluşum koşullarının uygun olması durumunda bozulmuş 
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toprakların restorasyonu uygun toprak yönetimiyle gerçekleştirilebilir. Bunun için 

regresif süreçlerin tersine çevrilmesi gerekir. Tarımsal olarak kullanılan topraklarda, 

degradasyona karsı direnci arttırmak için toprak yönetiminin temel ilkeleri su şekilde 

belirtilebilir: 1) Organik madde içeriğinin arttırılması, 2)Strüktürün geliştirilmesi, 

3)Toprak biyoçesitliliginin arttırılması, 4) Erozyon hızının azaltılması, 5)Besin 

maddeleri rezervinin ve döngülerinin arttırılması (Park, 2002). 

Kapur (1979)’a göre bazaltlar, özellikle Türkiye’de baskın olarak olivin 

içerirler. Olivinler bazaltta kolay ayrışan ve kolayca başka minerallere dönüşen 

minerallerdir. Olivinli bazaltlar andezitlere çok benzerler. Bazaltın rengi grimsi-

siyah, andezitin ise pembemsi olmasına karşın, bazen andezitler de grimsi-siyah 

olabilmektedir. Bazaltlar ayrıştıkça içerdiği mineraller, kil ve demiroksitlere dönüşür. 

Olivinli bazalt topraklarının ortamlarında kuvarsın olmaması, kahverengi veya 

kırmızı-kahverenkli, bazen de demirce zengin toprakların oluşmasına neden 

olmaktadır, Toprakların doğal mekanizmaları olan Arbüsküler Mikoriza (AM) ve 

bitki kök fonksiyonları da toprak degradasyonundan olumsuz etkilenmektedir (Ortaç, 

2002).  

 
2.5. Toprak Organik Karbon İçeriği 
 

Yanlış arazi kullanımı ile topraklara bağlanmış organik karbon atmosfere 

dönerek günümüzün en büyük sorunu olan iklim değişimine etki eden sera gazlarının 

(CO2) artışına yol açmaktadır (Lal, 2003, 2004). Bu bağlamda CO2’nin topraklara 

vejetasyon yoluyla organik karbon biçiminde tutulması büyük önem taşımaktadır 

(IPCC, 2000).  

Çölleşme ve arazi bozunumu çalışmalarında karbonun organik ve inorganik 

biçimde topraklarda tutulması büyük önem taşımaktadır (Kapur ve ark. 1998). Ancak 

bunların oluşabilmesi için toprak ve bitki etkileşimin ayrıntılı olarak ortaya 

konulması gerekmektedir (Sarıyev ve ark. 2007). 1960’lardan bu yana yaklaşık 40 

yıldır koruma altında olan Karapınar’daki (Konya) rüzgâr erozyonu kontrol ve 

koruma sahasındaki çalışmalar buna verilebilecek en çarpıcı örnektir (Çevik, 1998; 

Akça, 2001). Karapınar’da 1960’lı yıllarda yok olan vejetasyon kumullar 
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durdurulduktan sonra doğal ve insanların yardımıyla yerine gelerek toprak gelişimine 

etki yapmıştır (Akça ve ark. 2008). 

Toprak aşınımı, toprak ve su kalitesini etkileyen en önemli problemlerin 

başındadır. Ülkemizde aşınımla yılda kaybedilen toprak miktarının 500 milyon ton 

olduğu ileri sürülmektedir (Atalay, 1986). Birleşik Amerika’da bu miktar yılda 

yaklaşık 3 milyar ton civarındadır. Ülkemiz toprakları 7000 yıldan beri işlenmekte 

olup organik maddece oldukça fakir bulunmaktadır (Keyder ve Tabak, 1991; Dinç ve 

ark. 2001). Bunun başlıca nedeni anızın yakılması ve yeterince organik maddenin 

topraklara verilmemesidir. Toprak organik maddesinin azalması toprağın su tutma 

kapasitesini, besin maddesi miktarını, mikroorganizma etkinliklerini, aşınım 

direncini ve toprağın agregatlaşmasını (kümelenme, topaklanma) azaltmaktadır. Çok 

yıllık bir bitki olan dallı darı gerek aşınımı önlemesi ve gerekse toprağın organik 

maddesini toprak üstü ve altı yüksek üretimle arttırması bakımından iyi bir alternatif 

teşkil etmektedir (McLaughlin ve Walsh 1998).  

Son zamanlarda Amerika Birleşik Devletlerinin Orta-Batı yörelerinde yapılan 

çalışmalara göre çok yıllık çayır bitkileri toprağa yılda 1.1 ton/ha karbon 

kazandırmaktadırlar. Bu miktar tarımla aynı alandan kaybedilen karbonun % 23 ünü 

oluşturmaktadır. Ayrıca ince ve kılcal köklerin faaliyeti ve ölümü sonucu yılda 3 

ton/ha kadar karbon ilave edilmekte ve toplam miktar yaklaşık 4 ton/ha karbon 

olmaktadır (McLaughlin ve Walsh, 1998).  

 
2.5.1. Karbon Stoku Nedir 
 

Karbon stoku, organik ve inorganik,  özel zamanlarda karbonu bir depo içinde 

tutan saf bir karbon (tüm organik bileşiklerle birleşmiş karbon elementi) miktarıdır 

(Lal, 2005). Karbon içeriğinde depo/yutak kelimesi, küresel iklim sisteminin bir 

bileşeni anlamındadır. Yine bu bağlamda iklim sistemi karşılıklı iki ana etkileşimden 

oluşan karbondan oluşmuştur. Bunlar; atmosferik ve karasal karbondur (Şekil 2. 5). 

Atmosferdeki tüm karbon, CO2 gazları formundadır. Diğer iki bileşendeki karbonun 

çoğu çökelmiş ve çözünmüş organik bileşikler formundadır. Karbon stoku iklim 

sisteminin bileşenidir ve toprakta tutulan karbon, karbon rezervi olarak, çoğunluğu 

atmosferik karbondan oluşan ek bir karbondur (Lal, 2005).  
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Şekil 2.1. Karbon Döngüsü 

 

Atmosferden CO2 kaldıran işlem yani evrensel fotosentez olayıdır. Rezervden 

karbon kaldırımı dekompozisyon (bozunma/çürüme) olayını etkiler (Özbek ve ark. 

1993). Biyoçeşitliliğin başlıca diğer bileşenleri, özellikle bakteriler rezervden karbon 

bileşiğini atmosfere salınmış CO2 gazına çevirir.  

 
2.5.2. Karbon Stoku İle Çölleşme ve İklim Değişikliğini Azaltma Etkisi  
 

Karbonun hem toprak üstünde hem de altında depolanma eğilimi arazi ve 

atmosferle ilgilidir. Toprağın yüzeyinde karbonun birikimi (Şekil 2.6) bitkinin 

kaplama derecesi ile ilgilidir. Toprağı kaplayan bitkinin azalması toprak erozyonuna 

neden olur ve toprağın verimliliğini düşürür.  

Canlı bitki bölgesinde karbon stokunun azalması atmosferi iki farklı şekilde 

etkiler. Birincisi, bitki biokütlesinde tutulan karbon azalmış olur ve doğrudan 

vejetasyon kaybına neden olan sera gazlarına katılır. Buda atmosferde küresel 

ısınmayı arttırır. Sera gazlarındaki artış ta atmosfere olan ikinci etkiyi arttırarak 

atmosferik karbon tutumundan sorumlu bitkilere zarar verir. Sonuçta, atmosferde 

sürekli CO2 birikmeye başlar ve bu da küresel ısınmaya neden olur. Toprağın alt 

bölümlerindeki karbon stoku (Alt Toprak Karbon Stoku-AKS) toprağın durumunu 
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gösterir. Karbonun başlıca bir kısmını oluşturan toprak organik maddesi büyük bir 

oranda katyonlar ve bitki gelişimi için son derece önemli iz elementleri, besin 

elementlerini tutar. Toprak PH’sındaki dalgalanmalar bitkiler tarafından varolan 

minerallerin alınımı önler. Kurak alanlarda toprağın su tutma kapasitesi üzerine VE 

atmosferik CO2’ nin düzeyinin düşürülmesinde AKS’nin önemli bir rolü vardır. . Bu 

bağlamda, toprak yüzeyi karbon içeriğinin ve AKS’ nin azalması sadece çölleşme ve 

iklim değişimi trendine değil aynı zamanda bozunum ve çölleşmenin karşılıklı olarak 

artmasına da neden olur. Diğer taraftan, karbon stokunun artması arazi 

degredasyonunun, özellikle agregat stabilitesini arttıdığından, etkisini düşürmekte ve 

arazinin kimyasal ve fiziksel verimliliğini arttırmaktadır..  Karbon stokunun artması 

sağlıklı bir toprak üstü ve altı biyoçeşitliliğin, başka bir deyişle biyolojik verimlilik 

ve toprak kalitesinin artmasını da sağlayabilir (Magome ve Fabricius, 2004). 
 

 
Şekil 2.2. Karbon Stok Döngüsü 
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2.5.3. Küresel Karbon Döngüsü 
 

Her yıl milyarlarca ton karbon, okyanuslar ve karasal ekosistemler ile 

atmosfer arasında yer değiştirmektedir. Karasal ekosistemler, vejetasyon ve toprak, 

yılda 1.7 milyar ton karbonu atmosferden kendilerine bağlamaktadır. Fakat 1.4 

milyar ton karbonu arazi kullanımındaki değişimler ve yanlış kullanımlar sonucu 

atmosfere tekrar salarak kaybetmektedirler. Sonuç olarak sistemde 0.3 milyar ton 

karbon tutulmuş olur. Aslında solunum ve fotosentez ile atmosferden karasal 

ekosisteme yıllık geçen karbon miktarı 61.7 milyar tondur. Karasal sistemlerden 

atmosfere geçen toplam miktar ise, 1.7 milyar ton üretimden dolayı 60 milyar tondur. 

Okyanuslarda da benzer sistem işlemektedir. Okyanusların yıllık karbon üretimi 2.2 

milyar tondur. Okyanuslardan atmosfere gecen toplam karbon değişim miktarı 90 

milyar ton, atmosferden gecen miktar ise 92.2 milyar tondur. Depolanan 2.2 milyar 

ton karbonun 0.5 milyar tonluk kısmı okyanus yüzeyinde, 1.7milyar tonluk kısmı ise 

okyanusların derinliklerinde depolanır. Fosil kaynaklı yakıtlardan atmosfere karışan 

yıllık karbon miktarı ise 6 milyar tondur. Arazi değişiminden kaynaklanan 1.4milyar 

ton karbon miktarıyla birlikte fazladan atmosfere salınan karbon miktarı 7.4 milyar 

tondur. Bunun sadece 3.9 milyar tonluk kısmı okyanus ve karasal ekosistemde 

tutulmaktadır.3.5 milyar ton karbon  ise ne yazık ki atmosferde birikmektedir 

(Reichle ve ark., 1999).  

Karbon atomları canlı dokuları oluşturan bileşikleri oluşturması nedeniyle 

tüm yaşamın temel taşıdır.  

Karbondioksit (C02) atmosferde % 3 gibi nispeten düşük bir konsantrasyonda, 

gaz olarak bulunur. Karbondioksit ayrıca okyanuslarda çözünmüş karbondioksit yani 

karbonat (C03
-2) ve bikarbonat (HC03

-) şeklinde, kayalarda ise kireçtaşı şeklinde 

bulunur. Bitkiler fotosentez yoluyla atmosferden C02’i tedarik ederek 

karbonhidratlara ve diğer organik maddelere dönüştürür. Karbon, bitkilerin kuru 

biyokütle ağırlıklarının yaklaşık %50’sini oluşturur. 
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Bitkiler solunum yoluyla organik madde birikimlerinin bir kısmını C02 olarak 

tekrar atmosfere döndürür. 

 

 
 
Tüm enerji transferi ve dönüşümü işlemlerinde ısı kaybı veya atık ısı olarak 

düşük kaliteli enerji açığa çıkar.  

Bitki biyokütlesinin bir kısmını otçullar yer, bir kısmı döküntü olarak toprağa 

düşer ve geriye kalan kısmı daimi biyokütleyi (standing biomass) oluşturur. 

Bitkilerden toprağa C girişi başlıca yeraltı ve yerüstü döküntüleriyle olur (Çizelge 

2.2). Biyotik döküntülerle atıkların toprak mikroorganizmaları tarafından çürütülmesi 

ve ayrıştırılması sonucunda atmosfere C02 emisyonu olur. Bu sürece toprak 

solunumu denir. 

 
Çizelge 2.2 Bitki biyokütlesinin kimyasal kompozisyonu (Brady ve Weil, 1996). 

Bitki Biyokütle Kompozisyonu 

Su (%75) Kuru Madde (%25) 

Organik 
Bileşik Türleri 

Selüloz 
(%45) 

Yarı selüloz 
(%20) 

Lignin 
(%20) 

Protein 
(%8) 

Şekerler ve 
Nişastalar 

(%5) 

Yağlar ve 
mumlar 

(%2) 

Element 
Kompozisyonu 

Karbon 
(%45) 

Oksijen 
(%40) 

Hidrojen 
(%8) 

Diğerleri 
%7) 

 
Fosil yakıtların tüketilmesi, orman, çayır ve bataklık gibi karbon stokları 

niteliğindeki arazilerin bozunumu, bitki örtüsünün yakılması ve karbon stoklarını 

azaltan arazi yönetim uygulamaları, küresel karbon döngüsünü değiştiren başlıca 

insan çalışmalarıdı. Fosil yakıtlar (petrol, kömür ve doğalgaz) on binlerce yıl 

boyunca çürümüş organik maddelerin son ürünleridir. İnsanoğlu bu fosil yakıt 

rezervlerini tüketmek suretiyle atmosfere büyük miktarlarda en önemli sera 

gazlarından biri olan C02 vermektedir. Endüstri devrimi ile artan fosil yakıt kullanımı 

C02’in atmosferik konsantrasyonunu artırmak suretiyle küresel iklim değişikliğine 

yol açmaktadır (Kurt, 2007). 
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2.5.4. Karasal Ekosistemlerde Karbon Tutulması 
 

Karasal ekosistemlerde karbon toprak ve vejetasyonda tutulmaktadır. 

Vejetasyonda tutulum ise ormanlarda, çayır ve mer’alarda ve tarımsal alanlarda 

olmaktadır. Bitkiler fotosentez ile atmosferden aldıkları CO2’i bünyelerinde organik 

bileşiklere dönüştürürler. Zamanla toprağa karışan bu organik bileşiklerin toprakta 

uzun yıllar depolanması mümkündür. İklim, vejetasyon tipi, toprak özellikleri, 

erozyon, anakaya, arazi kullanımındaki değişiklikler karbonun karasal ekosistemdeki 

depolanma miktarını ve süresini etkileyen önemli faktörlerdir. Toprak; inorganik ve 

organik maddelerden oluşmuş, su ve havanın varlığı ile içerisinde 

mikroorganizmaları, omurgalı ve omurgasız hayvanları barındıran anakaya ile 

atmosfer arasında bulunan katmandır. İki organik maddenin ve türevlerinin varlığı ile 

aynı zamanda çok önemli karbon deposudur. Organik karbon uygun şartlarda çok 

uzun süre topraklarda korunabilir. Buna karşın, arazi kullanımındaki değişim ve 

tarımsal kullanımda yoğun toprak işleme teknikleri, erozyon, ormanlarda farklı 

silvikültürel uygulamalar ile toprakların karbon stoklarını önemli ölçüde 

azalmaktadır. Arazi kullanımındaki değişim ile ilk 20 yılda topraktaki organik 

karbon miktarı en düşük seviyeye düşerken, aynı toprakta organik karbonun 

miktarını en yüksek seviyeye çıkarmak için yaklaşık yüz yıllık zaman dilimine gerek 

vardır. Dünyada her yıl yaklaşık 25 milyar ton toprak erozyonla kaybolmaktadır 

(FAO, 1992). Erozyonla kaybolan bu toprakların %4 organik karbon içerdiklerini 

düşünürsek yaklaşık 1 milyar ton karbon topraklardan uzaklaştırılmaktadır. Türkiye 

de ise akarsularla kaybettiğimiz yıllık toprak miktarı yılda yaklaşık 500 milyon 

tondur. Hektardan taşınan toprak miktarı ise 6 tondur (Anonim, 2001). Aynı 

oranlama ile erozyonla topraklarımızdan yılda 20 milyon ton organik karbonun 

kaybolduğunu hesaplayabiliriz. Hektardan kaybolan miktar ise 0.24 tondur. 

Toprakların mekanizasyon aletleri ile yoğun şekilde işlenmesi toprak agregatlarının 

dağılmasına ve bu agregatlarda bulunan organik maddenin, toprağa oksijenin (O2) 

girmesi ile mikroorganizmalar tarafından ayrıştırılarak CO2 olarak topraktan 

uzaklaşmasına sebep olmaktadır. Erozyon ve toprak işlemenin azaltılmasına yönelik 

uygulamalar ve araştırmalarla bu kayıplar en aza indirilebilir.   
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Türkiye’de karbonla ilgili bilimsel çalışmaların sayıca fazla olmaması veri 

yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Öncelikle vejetasyon ve toprakların organik 

karbon bütçeleri tespit edilmeli daha sonra karbon bütçesi bilimsel yöntemlerle 

izlenmelidir. Topraklardan erozyon ve arazi kullanımındaki değişimlerle kaybolan 

organik karbonun en aza indirilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Yapılan 

tahminden şu gerçekte çıkmaktadır ki Türkiye’de atmosfere yayılan yıllık CO2 

emisyonu miktarı 1997 rakamları ile 241milyon ton olup bu değer yaklaşık 75 

milyon ton karbona denk gelmektedir. Topraklarda ve bitki örtüsünde tutulan yıllık 

karbon miktarı ise 217.5 milyon tondur. Bu rakam atmosfere CO2
 olarak Türkiye’den 

yayılmadığı halde yaklaşık 142 milyon ton fazladan karbonun bağlandığı anlamına 

gelmektedir (Başaran, 2004). 

Dünya toprakları içerdikleri 1550 petagram organik (1 Petagram=1 Milyar 

ton) ve 750 petagram inorganik karbonla yerküredeki 5 karbon havuzu içinde 

(okyanuslar ve jeolojik-kayaç-havuzun) ardından üçüncü sırayı alır (Şekil 2. 7) (Lal 

2003). Topraktaki karbon havuzu büyük ve değişken bir stok olduğundan, karbon 

bağlama potansiyeli alan kullanımı ve yönetimine bağlı değişimlerinin belirlenmesi 

önemli bir strateji olarak karşımıza çıkmaktadır. Topraktaki yaşam (biota) için 

birincil enerji kaynağı ve besin olan ‘toprak karbon havuzu’ topraktaki biyolojik 

aktivitenin devamlılığını da sağlar (Akça ve ark., 2008; Lal, 2008). 

Son on yılda, Avrupa Topluluğu çerçeve programları ve LULUCF-Çevre ve 

Orman Bakanlığı çalışmaları kapsamında, ülkemizde ve dünyada, biyo-kütle, toprak 

üstü ölü örtü ve toprak karbonu çalışmalarıyla ilgili veri tabanının oluşturulmasına 

dayalı, “Karbon izleme ve değerlendirme” alanında yapılan çalışmalarla, önemli 

düzeyde bir deneyim elde edilmiştir (Asan, 2006). Bu deneyimin, Ek 4 ülkelerinin 

gerçekleştirmek ve yürütmek istedikleri söz konusu, karbon proje önerilerine, lojistik 

yapısına entegre edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, EK 4 ülkelerinin, hazırlık 

aşamasında olan “K Akdeniz Kurak Alanlarının Karbon Stoklarının İzlenmesi” 

konulu projelerini, bilimsel, teknik ve lojistik olarak ülke ve bölgesel düzeyde 

yürütebilmek için bir konsorsiyum oluşturmaları gerekmektedir. Söz konusu 

konsorsiyum, karbon izleme projesini ülkesel ve bölgesel düzeyde yürütmesi 

gerekmektedir. Proje başlığında kurak alanlar ifadesinin kullanılma nedeni, bölge 
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ülkelerinin çoğunluğunun kurak Akdeniz iklim kuşağında olmalarından ve 

BMÇMS’nin Bilim ve Teknoloji Komitesinin Kurak Bölge Bilim Geliştirme Kurulu 

adı altında özellikle kurak/yarı kurak bölgelerde araştırma ve arazi-su yönetimi 

çalışmaları yürüten Enstitülerce desteklenmesindendir (UNCCD, 2009).   

 
2.5.5. Topraktaki Organik Karbonun Yönetimi  
 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde toprağın tarımsal üretkenliğinin 

azalması tarım, mera, orman vb. alanların amacı dışında kullanılarak kısmen insan 

etkili toprak kalitesi kaybına neden olmaktadır (UÇEP, 2005).  

Toprak kalitesi ve tarımsal verimlilik arasındaki pozitif ilişki aynı şekilde 

toprak organik karbonu ve toprak kalitesi arasında da bulunmaktadır. Dolayısıyla 

devam eden bozunma süreci toprak kalitesini azaltmaktadır. Bozulan ekosistem ve 

tarımsal topraktaki organik karbon da çözünerek CO2 ve CH4 formunda atmosfere 

salınmakta ve iklim değişikliği nedenleri arasında yer almaktadır(IPCC, 2007). 

Toprakta organik karbonun (TOK) tutulması, her yönüyle kazanç sağlayan bir 

süreçtir. TOK’ un verimliliğini kaybetmiş toprakların iyileştirilmesinden, kaynağı 

belli olmayan kirliliğin azaltılarak yüzey ve yeraltı sularının temizlenmesi gibi yan 

yararlarla ekosistem kalitesinin yükseltilmesine ve fosil yakıt salınımını azaltarak 

atmosferdeki CO2 miktarının azaltılmasına kadar birçok yönü (IPCC, 2007). 

Bu bağlamda, yapılan bilimsel saptamalar; toprak işleme yöntemleri, 

bitkilendirme, tarımsal ormancılık (ağaç tarımı) gibi uygulamalar ile hektar başına 

1,3 tona kadar organik karbonun toprakta tutulmasının sağlanabildiğini göstermiştir 

(Vagen ve ark. 2005).  

 
2.6. Azot Döngüsü 
 

Yeryüzündeki azotun (N) yaklaşık % 98’i yerkabuğunun derinliklerinde 

volkanik kayalar içinde bulunmakta ve ekosistemler tarafından kullanılamamaktadır. 

Geriye kalan N miktarının büyük bir kısmı sırasıyla atmosfer, toprak organik 

maddesi (TOM) ve okyanus kaynaklarında bulunmaktadır. Atmosferin % 78’i N 

gazından oluşmaktadır. Azot atmosferde dört farklı kimyasal formda bulunur. 1) 
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diazot gazı (N2), 2) amonyak gazı (NH3), 3) nitrat iyodu (N03
-), 4) amonyum iyonu 

(NH4
+). Bitki ve hayvanlar N alımını nitrat (N03

-) veya amonyum (NH4
+) iyonu 

olmak üzere iki katı formda yapabildikleri için atmosferdeki O2 ve CO2’in aksine N2 

gazını doğrudan kullanamazlar (Reeburgh, 1997). 

 
2.6.1. Azotun Bağlanması 
 

Şimşek çakışlarının sahip olduğu büyük elektrik enerjisi azot moleküllerini 

parçalayarak azot atomlarının havada oksijenle birleşmesine olanak sağlar. Bu 

suretle oluşan azot oksitler (NOx), {amonyak (NH3), nitrik oksit (NO) ve azot dioksit 

(NO2) hepsi birlikte NOx olarak gösterilir} yağmurla çözülerek yeryüzüne nitrat 

(N03
-) olarak taşınır. Bu şekilde azot bağlanması ekosistemlerde toplam bağlanan 

azotun küçük bir kısmını (% 5-8) teşkil eder. 

Bazı mikroorganizmalar atmosferik N2 gazını havadan çekip bitki köklerince 

kullanılabilir amonyak gazına (NH3) dönüştürür. Bu süreç, Cynobacteria adında bir 

grup azot-bağlayıcı bakteriler tarafından nitrogenase isimli bir katalizör enzim 

sayesinde gerçekleştirilir ve biyolojik bağlama olarak adlandırılır. Biyolojik yolla 

azot bağlama ekosistemlere en fazla miktarda azot girdisi sağlayan mekanizmadır. 

Azot-bağlayıcı bakteriler toprakta serbest veya bitkilerle birlikte yaşayabilir. 

Bitkilerle bakterilerin birbirlerine yararlı olarak ortak yaşamaları simbiyotik yaşam 

olarak adlandırılır. Rhizobium ve Bradyrhizobium cinsine ait bakterilerin baklagil 

familyasına ait bitkilerin canlı kök dokularında nodüller oluşturması simbiyotik azot 

bağlamaya bir örnektir. Simbiyotik azot bağlama süreci baklagiller dışındaki türlerde 

de nodüllü (Alnus sp.) veya nodülsüz (Degetaria decumbens ve Pasalum notatum) 

olarak görülür. Her yıl biyolojik, jeokimyasal ve endüstri yoluyla giren azot 92 

milyon ton, çıkan azot ise 83 milyon tondur. Yani azotun toprağa girişi çıkışından 

fazladır (Kurt, 2007). 

Çölleşme ve arazi bozunumu gıda, ekonomi, çevre ve sosyal güvenliği tehdit 

eden önemli bir sorundur. Bu sorun özellikle kurak ve yarı kurak bölgeler gibi su 

kaynaklarının kısıtlı olduğu bölgelerde yaygın olarak ortaya çıkmaktadır (Kapur ve 

ark. 1999; Kapur ve Akça, 2001). Artan nüfus, yüksek hayat standardı elde etme 

istekleri nedeniyle kaynakların aşırı doğal kaynak kullanımı arazi bozunumu ve 
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çölleşmeye ivme kazandırarak sorundan küresel düzeyde çok geniş alanların 

etkilenmesine yol açmıştır ve FAO (1995) verilerine göre yalnızca Sahra çölünden 

yılda güneye doğru 45km’lik bir genişleme olmaktadır. Bu nedenle toprakların daha 

üst düzeyde arazilerin bozunmasından ve çölleşmeden korunmak büyük önem 

taşımaktadır (UÇMEP, 2005). 

 
2.7. Verimli Topraklarla Kurak Alan ve Çöl Topraklarının Özellikleri ve 
       Farklılıkları 
 

Kum çölleri dışındaki ‘Toprak Çöllerinin’ büyük kısmının toprakları bitki 

örtüsü yaşabilecek düzeyde/yeterli verimlidir, ancak eğim ve şiddetli yağış, rüzgar 

gibi etkilerle şiddetli erozyon geçmişleriyle orantılı şekilde verimlilikleri azalır. 

Günümüzde Kuzey Çin, Afrika gibi örnekler geniş toprak çöllerinin restore 

edilebildiğini kanıtlamıştır, daha küçük ölçekli başarılı uygulama örnekleri 

ülkemizde de vardır. 

Toprağın nemi tutma oranı ve süresi yağış ve sulama suyunun yüzey akışıyla 

uzaklaşan ve buharlaşma ile kaybedilenden geriye kalan oran olup, arid zonda tipik 

olarak su, üst toprak katmanlarında kalır. Suyun alt katmanlara hareket oranı ve 

derinliği, toprağın su geçirgenliği, permeabilitesi, tekstürü, dokusu ve tarla 

kapasitesine (TK) bağlıdır.   

Killi toprağın tarla kapasitesi kumlu toprağın tipik olarak 5 katı olduğundan 

50mm lik yağış kumlu toprakta 50, killi toprakta 10cm yi TK’ine ulaştırır. Kayalık 

alanda çatlaktan sızabilen su ise 100 cm.ye kadar inebilir. Çünkü toprağın su tutması 

toprak taneciklerinin boyutlarına, tanecikleri bir arada tutan, yapıştırıcı özellik 

gösteren organik madde oranlarıyla ilgilidir. Kumullar yalnızca iri ve suyu 

ememeyen taneler içerdiğinden su tutamaz. Suyun bir kısmı hızla derinlere 

süzülürken üst kısım hızla kurur. Çünkü suyu tutabilen kılcal boşluklar ile organik 

madde gibi tanecik yüzeyi ve içinde tutabilen maddelerdir. Küçük taneciklerin 

arasında  kalan kılcal boşluklar suyu adezyon ve kohezyon kuvvetleriyle tutar. 

Organik bileşikler ise buna ek olarak şişerler, içlerinde hapsederek tutarlar.   

Yağış, sulama sonrası yüzeyden buharlaşma başlayınca alt tabakalardaki su 

da buharlaşmanın neden olduğu çekiş gücüyle yukarı çıkarak buharlaşır. Killerde de 
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kumlar gibi üst 5cm lik tabaka hızla kurur, kil tanecikleri birbirine yapışacak kadar 

küçük taneli olduğundan, yapıştırıcı gücün oransal olarak düşük olduğu yerlerde 

çatlaklar oluşur. Toprakta aşağı süzülebilen suyun yarısı kadarı bitkilerce kullanılır. 

Kum da 5 cm. derinliğe kadar kurur, fakat suyun ancak %10 kadarı buharlaşır.  

Sonuçta nemli iklimden farklı kurak ortamlarda killi toprak bitkilere yararlı 

değildir. Üstü taşlık toprak ise en uygun yapıyı oluşturur. Ancak vadi ve çukurlardaki 

birikim, eğimle kayıp gibi jeomorfolojik yapı bu durumu etkiler. Necev çölünde killi 

toprakta bitkilerin 35mm su kullanabildiği, bu miktarın kumlu toprakta 90, kayalıkta 

50mm, vadilerde 250mm olduğu görülmüştür. Bu nedenle derin kök gelişimi ancak 

permeabilitesi yüksek toprakta görülür, killi toprakta ise su geçirgenliği düşük, 

toprak sıkı olduğundan kök ancak yatay gelişebilir. 

Kumlu ve taşlı topraklarda su taban suyu adı verilen derinlerdeki boşluklara 

kadar ulaşabilir ve derin köklenebilen bitkiler kolayca gelişir. Örneğin Basra çölünde 

taban suyu 15m derinliktedir ve nehirlerce beslenir. Çöl ikliminde yıllık 120 mm.lik 

yağış ancak yüzeysel nemlenmeye yeterli olduğundan bitki kökleri taban suyuna 

erişemez ve yağışlar sonrası zayıf ve geçici kısa ömürlü bitki örtüsü oluşur. Genelde 

kuyulardan çekilen suyla yapılan tarım tuzlanma nedeniyle 1-2 yıl ömürlü olur. 

Çünkü hızla buharlaşan su içindeki tuz üst tabakada birikir. Tuz suda çok 

çözündüğünden dipten buharlaşma gücüyle çekilen su yolda tuzlanır ve buharlaşınca 

tuz çöker.  

Bitki örtüsünü kaybetmiş, ya da büyük oranda kaybetmiş toprakta rüzgar 

toprak yüzey tabakasının özelliklerini sürekli değiştirirse de, bu durum genelde 

erozyon değerlendirmelerinde hesaba katılmayabilmektedir. Toprağın kabuklanması, 

küçük taneciklerini kaybederek kaba bir yapı kazanması, erozyona daha açık hale 

gelmesi savaşımı zorlaştırır. Rüzgarların şiddeti ve hızı ile ilgili olan etkinlikleri ise 

sıcaklık ve onunla bağlantılı olan hava basıncı farklılıklarına bağlı olduğundan 

gündüz hızla ısınıp, gece hızla soğuyan çıplak topraklar rüzgar etkisini arttırır. 

Sürekli aşınan ve özellikleri değişen, taşınan toprakta ise bitkilerin tutunması 

zorlaşır. Aşınarak taşınan toprağın verimliliği, çöktüğü çukur yerlere taşınmaz, yapısı 

ve dokusu bozulduğundan farklılaşır. Sel altında kalan toprağın da sular çekildikten 

sonra benzer şekilde özellikleri değişir. 
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İklimsel olarak "kurak alan" yağışa oranla buharlaşmanın fazla, bitki 

örtüsünün zayıf, tipik olarak <% 25 olduğu bölge olarak tanımlanırsa da, dünyanın 

çeşitli yerlerindeki kurak alanlar birbirine fazla benzemezler:  

Tropik kuşakta aylık sıcaklık ortalamaları fazla farklı değildir. Subtropik 

kuşakta yıl boyunca değişen sıcaklıklar donlara da neden olur. Ilıman zonda kışlar 

çok soğuk, yazlar sıcaktır. Vejetasyonu sınırlayıcı ana etmen aylık ve özellikle 

mevsimlik yağış toplamlarıdır. İki yağış mevsimi olan bölgeler, yalnız bir mevsimde 

yağış alan yöreler, az ve rastlantısal olarak yağış gören yerler ve hiç almayanlar söz 

konusudur. Buralardaki vejetasyon üzerinde yöresel floranın değişen oranlarda etkisi 

olduğundan, farklı familyalar dominanttır. Örneğin Kuzey Amerika’da Cactaceae, 

Güney Amerika’da buna ek olarak bazı Bromeliaceae cinsleri, Holarktik’te 

Chenopodiaceae, en kurak Avustralya çöllerinde Atriplex vesicaria ve Kochia 

sedoides hakimdir. İklim yanında edafik faktörlerin farklılığı önemlidir. Aylık yağış 

ve sıcaklık seyri, kurak dönemler, 10 C0 sıcaklık artışı / 20mm lik birimlerin oranı 

olarak sıcaklığın yağışı aştığı dönemler stresi gösterir. Diğer programlarda Türkiye 

için bu tür bilgiler verilecektir. 

Toprak, kaynağı olan anakaya üzerinde bulunan, dünya ortalamasına göre 50-

60 cm kalınlığındaki tabakalı yapıdır. Değişik oranlardaki kaya ve çakıllar ile 

kumdan oluşan, su tutma kapasitesi düşük veya çok düşük olan topraklar verimsizdir. 

Kil ve silt gibi ince taneli, su tutuculuğu olan mineral maddeler ile canlı artıkları ve 

bozunma ürünleri olan humusu içerenler su tutan organik maddeleri ile verimlilikleri 

daha yüksek olanlardır. Sulu toprak çözeltisi ile hava boşlukları dengeli, toprak 

memelileri ve sürüngenlerden solucanlar, mantarlar, toprak mikroalgleri ve 

bakterilere kadar çeşitli canlılar ve artıklarından oluşur. Bu karmaşık yapısı 

nedeniyle de çok dinamik bir yapıdır.  

Ancak toprağın su, nem ve hava oranları ile sıcaklığı tüm bu canlılara uygun 

olduğu durumda bitkiler ve onlarla ortak yaşayan, ya da onlardan beslenen canlılarca 

zengin ekosistemler oluşur. Ayrıca toprağın anyon, katyon depo kapasitesi ile suya 

geçebilen, ya da bitki köklerince ve mikrocanlılarca doğrudan değişimle alınabilen 

iyonların dengesinin, buna bağlı olan asitlik, bazlık değerinin uygun olması gerekir. 

Kaba kum adı verilen 0.2 - 2mm çapındaki tanelerden de daha büyük çaplı olan çakıl 
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ve taş parçaları toprağın iskeletini oluşturur. İskelet erozyonla taşınmaya karşı 

direnci ve hava boşluklarını arttırdığından yararlı ise de, verimliliği sağlayan su 

tutma ve besin elementi sağlama açısından yararsızdır.  Kaba kum ve 0.2 - 0.02 mm 

çaplı ince kum ile 0.002 - 0.02 mm. çaplı silt, daha küçük taneli kil ise su tutma 

kapasitesine çap küçüklüğü oranında katkıda bulunur.  

Toprağın iskeletini de içeren bu çap dağılımına bağlı yapısına toprağın 

strüktürü, iskelet dışında kalan kısmının özelliklerine toprağın tekstürü - dokusu 

denir. Katkıda bulunan kısımların oranı, tekstürü toprak sınıflandırma sistemindeki 

temel özellikleri oluşturur: Çakıllık, kumul, münbit - verimli, siltli, killi toprak ana 

tipleri kumlu, siltli ve killi, münbit, verimli, organik maddece zengin - toprak gibi alt 

gruplar ayırt edilir. Ayrıca kahverengi orman toprağı, podzoller, çernozemler gibi 

yaygın ve belirgin genel özellikleri olan toprakları tanımlayan sınıflandırmalar da 

vardır.  

Doğal, bozulmamış toprakta toprak yapısı ve dokusu bu sınıflandırmada 

farklı konumlara sahip olan tabakaları, toprak tabakalarını içerir. Toprağın 

tabakalanması ve tabaka özellikleri toprak profili ile tanımlanır. Toprak profilinde 

yer alan tabakalar - horizonlar yüzeyden derine doğru, A1, gibi alt tabakalara ayrılan 

A, D tabakaları halinde dizilirler. Bu tabakaların her birinin özelliği bitki örtüsünün 

kök sistemi özelliklerine göre kompozisyonunu yağış rejimi ve iklimsel özellikler ile 

birlikte denetler.  

Kumlu Toprak en az karmaşık olan, kapilaritesi büyük tanecikler arası 

boşluklar geniş olduğundan zayıf, su geçirgenliği - permeabilitesi, yani drenajı 

yüksek, köklerin solunumuna uygun topraktır. Düzenli ve sık yağışlı iklimlere en 

uygun toprak tiplerindendir. Kimyasal ve fiziksel bozunma eğilimi düşük, kararlı 

yapısına karşın gevşektir, tanecikler arası çimentosu, organik madde ve kil ile silti az, 

gevşek ve erozyona açıktır. 

Killi Topraklar ise kolloidal ve kolloide yakın tanecikli kil ve siltin su tutarak, 

çekerek şişen ve topaklaşabilen çimento fazı ile tam ters özelliklere sahiptir. Al-

silikatlardan oluşan bazik karakterli levha biçimi olan kolloidal taneciklerin çok 

yüksek yüzey/hacim oranı ve kohezyon, adezyon kuvvetleri, geçici, zayıf bağ 

yapmaları ile kumlu topraklardan 1000, siltli topraklardan 10 kat daha fazla su 
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tutabilirler. Su girişi arttıkça hava azaldığından su drenajları düşüktür. Erozyona ve 

kurak etkisinde kurumaya karşı dirençli, fakat köklere hava sağlama açısından zayıf 

topraklardır. 

Verimli Topraklar ise yaklaşık olarak eşit oranlarda kum, kil ve silt içeren, su 

tutma ve hava kapasitesi, drenajı, su geçirgenliği yeterli olan topraklardır. Bu 

verimlilik uygun iklimle birleşince sık bitki örtüsünü desteklediğinden organik 

maddece zenginleşir, madde çevrimi yüksek dengeli bir ekosistem oluşumu sağlar. 

 İnce bitki kökleri ve solucanlar gibi hayvanlar killerin agregalar, topaklar 

oluşturması ile kapiler poroziteyi, su tutma sığasını arttırarak toprağın verimliliğine 

katkıda bulunur ve sürdürülebilir bir denge oluşmasını sağlar. Bu açıdan saçak köklü 

otlar çok etkilidir. Toprağın kimyasal bileşimi de bitkilerin mineral beslenmesi 

yanında su tutma kapasitesini etkiler. Topakların sertliği, dağılma eğilimi, nem tutma 

sığası, kohezyon kuvveti iyon değişimi ile geçici olarak bağlanmış olan Na+K/Ca ve 

H3O iyonlarının oranına bağlıdır, oranın artışı ile sertleşme ve sığa büyür. Kurak 

bölgelerdeki yağışlar değişebilir iyonları yıkayarak uzaklaştıracak yoğunlukta 

olmadığı ve yüzeyde buharlaşma ile su kaybı hızlı olduğundan topaklar sertleşir, 

yüzey kabuklaşır. Şiddetli yağışlar da, sonraki sıcak dönemde hızlı buharlaşma 

derinlere inmiş suyun yayınım ve kılcallıkla yüzeye çıkışı ile iyon çökeltmesine 

neden olarak olayı hızlandırır. Özellikle suda çözünürlüğü yüksek olan Na+ 

birikmesi toprağın tuzlanması sonucu çoraklaşmasına neden olur. Bu durum 

damlama yöntemi gibi bitkilerin kullanabilecekleri kadar suyun kullandıkları oranda 

verilmesini sağlayacak şekilde yapılmadığı durumlarda da görülür. Toprağın global 

kimyasal bileşiminde çok önemli yer tutan ve toprak canlılarının tümünün yaşamını 

doğrudan etkileyen suyun toprakta bulunuş şekli de tüm bu olaylarda önemli rol 

oynar ve toprağın hem yapısal hem kimyasal özellikleri ile yakından ilişkilidir.  

 
2.8. Konu Üzerinde Uluslararası Düzeyde Yapılmış Çalışmalar 
 

Tsui ve ark. (2004), Güney Tayvan’da daima yeşil kalan geniş yapraklı 

ağaçların bulunduğu bir yağmur ormanında, farklı arazi konumu ve bitki 

kompozisyonlarının toprak özellikleri üzerine etkisini araştırdıkları denemeyi belli 

bir hat boyunca farklı bitki kompozisyonu ve yapısına sahip olan summit (zirve), 
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backslope (sırt) ve footslope (etek) pozisyonlarında yürütmüşlerdir. Sonuçta, toprak 

pH’sı, yarayışlı fosfor, değişebilir kalsiyum ve magnezyum footslope (etek) 

pozisyonunda önemli derecede yüksek bulunurken, organik karbon, yarayışlı azot, 

yarayışlı potasyum, ekstrakte edilebilir demir ve değişebilir sodyum summit (zirve) 

pozisyonundaki alanda daha yüksek bulunmuştur. Organik karbon içeriği rakımla 

birlikte artış göstermiş olup, bunun nedeni summit pozisyonundaki (zirve) 

ormanlarda ayrışma oranının düşüklüğü ve döküntü materyalinin kalitesi olarak 

gösterilirken, footslope (etek) pozisyonundaki özellikler ise eğime bağlı olarak 

taşınma ve birikmenin bir sonucu olarak gösterilmiştir.  

Wang ve ark. (2001), Çin’de lös platolar üzerinde, farklı arazi kullanımı ve 

konumunun toprak özellikleri üzerine etkisini T1 (nadasa bırakılmış arazi, tarım 

arazisi, orman arazisi, meyve bahçesi), T2 (nadasa bırakılmış arazi, fundalık arazi, 

nadasa bırakılmış arazi, tarım arazisi, orman arazisi, meyve bahçesi) ve T3 (ekim 

nöbeti uygulanan arazi, orman arazisi) olmak üzere üç hat boyunca araştırmışlardır. 

Toprak organik maddesi, toplam ve yarayışlı azotun toprak kullanımıyla önemli 

ölçüde değiştiğini belirleyerek, orman, fundalık ve otlak arazilerinde, nadasa 

bırakılmış ve tarım arazilerinden daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca 

arazilerin konumuna göre değerlendirdiklerinde toprak organik maddesi, toplam ve 

yarayışlı azotu T1 de orta pozisyonda, T3 de footslope (etek) pozisyonunda yüksek 

bulmuşlar, T2 de ise footslope (etek) pozisyonunda toprak organik maddesi, toplam 

ve yarayışlı azot ile toplam ve yarayışlı fosforun artış gösterdiğini saptamışlardır.  

Filgueira ve ark. (1999), Arjantin’de T1 (20 yıldır işlenmeyen), T2 (aralıklı 

olarak işlenen), T3 (birkaç yıl çeltik ve 1 yıl yulaf yetiştirilen), T4 (15 yıldır 

işlenmeyen, 2 yıl yulaf yetiştirilen ve 2 yıl nadas altındaki), T5 (14 yıldır işlenmeyen, 

1 yıl yulaf, 3 yıl mısır, 12 yetiştirilen), T6 (15 yıldır işlenmeyen, 3 yıl mısır, 

yetiştirilen), T7 (dönüşümlü olarak 1 yıl mısır, 1 yıl çeltik yetiştirilen, 1 yıl nadas 

altındaki) olmak üzere farklı yönetim altındaki yedi farklı bölgedeki vertik phaeozem 

topraklarından örnekler alarak, agregat hacim ağırlığı, büyüklüğü ve sayısını 

belirlemişlerdir. Uygulamalar arasındaki değişkenliklerin agregatların fraktal 

boyutlarından kaynaklandığı saptanarak, en düşük fraktal boyutu uzun süre 
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işlenmeyen topraklarda bulunurken, en büyüğü ise çeltik tarımı yapılan alanlarda 

saptanmıştır. 

Arjantin’in pampalar bölgesinde otlatmanın artmasından dolayı yarı kurak 

meraların bozulması çevre bilimciler arasında endişenin doğmasına neden olmuştur. 

Pek çoğu konu üzerinde çalışmasına rağmen, bu çevrelerde toprak özellikleri üzerine 

ait çok az bilgi bulunmaktadır. İşte bu amaçla yürütülen bu çalışma; mera amacıyla 

kullanılan arazilerde alınan toprak örneklerinde Toprak kalitesi (TK) üzerine 

biyolojik, fiziksel ve kimyasal parametreleri test etmek için kurulmuştur. Bu amaçla 

toplam toprak organik C (TOK), katı organik C (KOK), toplam azot (N) ve fosfor (P) 

içeriği, kuru agregat hacim dağılımı, sıvı dayanıklı agregatlar ve maksimum hacim 

ağırlığı belirlenmiştir. Farklı topoğrafik ve doğal vejetasyon alanlarındaki (kumlu, 

kumlu-kil ve killi) topraklar örneklenerek, çalışmalar sürdürülmüştür. Çalışmada, 

standart biyokütle belirlenmiş ve N-P-Ca ve Mg içerikleri analiz edilmiş, 0-6 cm 

derinliğinden alınan topraklarda kil+silt içeriği ve toplam toprak organik C (TOK : 

Toprak Organik Karbonu) arasında önemli bir pozitif ilişki bulunmuştur. Üst toprak 

TOK’ u standart biyokütle ile ilişkilidir ve KOK ile güçlü bir korelasyon 

göstermiştir. En yüksek TOK ve KOK kumlu-killi topraklarda bulunurken, en 

yüksek TOC/KOK oranı killi topraklarda bulunmuştur. Ayrıca, tekstürel 

farklılıklardan dolayı agregat hacim dağılımı da 1-8 mm arasında bulunmuştur 

(Noellemeyer ve ark. 2006) 

Nougeira ve ark. (2006), Güney Brezilya’da birbirine bitişik doğal orman, 

tarım ve otlaktan ormana dönüştürülen arazilerde yaptıkları çalışmada 

mikrobiyolojik olarak toprak kalitesinin karbon ve azot dengesi ile ilgili olduğunu 

belirtmişlerdir. Arazi kullanımı ve sürdürülebilirliği açısından orman açma ve toprak 

yönetimi gibi dış faktörlerinde biyolojik göstergeler üzerinde etkili olduğunu 

belirleyerek, farklı arazi kullanım sistemlerinin toprağın mikrobiyolojik ve kimyasal 

özelliklerini etkileyebileceğini belirlemişlerdir.  

Evrendilek ve ark. (2004), Türkiye’de Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bir 

alanda birbirine bitişik otlaktan tarım arazisine dönüştürülen bir tarım arazisi, orman 

ve otlak arazilerindeki toprakların on iki yıllık bir süreçteki organik karbon içeriği ve 

diğer fiziksel özelliklerindeki değişimleri incelemişlerdir. On iki yıllık bir süreçte 
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otlaktan tarım arazisine dönüştürülen arazide hacim ağırlığının % 10,5, toprak 

erodibilitesinin ise % 46,2 arttığını, toprak organik maddesinin % 48,8, organik 

karbon içeriğinin % 43, yarayışlı su kapasitesinin %30,5 ve toplam porozitenin % 9,1 

azaldığını yapılan analizlerle ortaya koymuşlardır.  

Neufeldt ve ark. (2002), Brezilya’da farklı toprak tekstürü ve arazi 

kullanımının toprak organik maddesi üzerine etkisini killi ve tınlı tekstüre sahip olan 

bitişik parsellerdeki mera, orman ve tarım arazilerinde incelemişlerdir. Toprak 

organik maddesinin killi topraklarda daha yüksek olduğunu, tarım arazisi ve çam 

ormanında toprak 8 organik maddesinin azaldığını, mera ve okaliptüs ormanında ise 

miktar ve kalitesinin arttığını bildirmişlerdir.  

Materechera ve Mkhabela (2001), Güneydoğu Swaziland’da toprak kullanımı 

ve amenajman uygulamalarının toprak özellikleri üzerine etkisini araştırmışlardır. Bu 

çalışma nadas altındaki, terk edilmiş ve 12 yıl mısır tarımı yapılan arazi olmak üzere 

üç farklı agroekosistemdeki arazilerde yürütülmüştür. Araştırma sonucunda, 

mikroagregat oranının mısır tarımı yapılan arazide % 26,4, nadas altındaki arazide % 

10,1, terk edilmiş arazide % 6,9 olduğu belirlenmiştir. Agregat stabilitesinin ise mısır 

tarımı yapılan arazide % 17, nadas altındaki arazide % 2,5, terk edilmiş arazide % 

3,2 oranında olduğu bulunmuştur. Ayrıca terk edilmiş arazide diğerlerine göre hacim 

ağırlığının daha düşük, nem içeriği , yarayışlı su kapasitesi, toplam azot, yarayışlı 

fosfor, değişebilir potasyum, kalsiyum, magnezyum ve çinkonun daha yüksek olduğu 

saptanmıştır.  

Chan (2001), Avustralya’nın Güney Wales Bölgesi’nde, 5 agronomik deneme 

alanında toprak parçacıklarına bağlı organik karbonun içerisindeki toplam organik 

karbon oranını araştırmıştır. Bu deneme yerlerinin büyük bir kısmı mera arazisi olup, 

bunu konservatif amenajman uygulamalarının bulunduğu arazi ve geleneksel 

amenajman uygulamalarının bulunduğu arazi izlemiştir. Yapılan çalışmada, toprak 

parçacıklarına bağlı organik karbonun toplam organik karbonun % 42-74’ünü 

oluşturduğu belirlenmiş, bu miktarın uzun süre mera olarak kullanılmış topraklarda 

daha fazla olduğu, meradan tarıma dönüştürülen arazilerde ise hızla azalma 

eğiliminde olduğunu gözlemiştir.  
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Riezebos ve Loerts (1998), Güney Brezilya’da bir orman arazisinin tarım 

arazisine dönüştürülmesinden sonra arazide uygulanan geleneksel ve mekanik toprak 

işleme yöntemlerinin toprak özelliklerinde meydana getirdiği değişimleri 

incelemişlerdir. Orman arazisinin tarım arazisine dönüştürülmesinden sonra organik 

madde içeriğinin azaldığını ve mekanik toprak işlemenin geleneksel toprak işlemeye 

göre organik madde içeriğinde daha fazla azalmaya neden olduğunu saptamışlardır.  

Saviozzi ve ark. (2001), İtalya’da birbirine bitişik konumda bulunan 

geleneksel toprak işleme uygulamalarıyla 45 yıl boyunca sürekli tahıl yetiştirilen 

arazi, kavaklık ve doğal mera arazisindeki toprak kalitesini karşılaştırmışlardır. 

Araştırma sonuçları, uzun süre tahıl üretiminin yapıldığı arazide organik karbon 

içeriğinin mera arazisine göre % 70, kavaklığa göre % 60, toplam azotun ise sırasıyla 

% 15 ve % 26 daha az olduğunu göstermişlerdir. Buna göre uzun süre tahıl 

yetiştirilen arazideki toprak kalitesinde, diğerlerine göre, belirgin bir düşmenin 

saptandığını bildirmişlerdir.  

Kosmas ve ark. (2000), Lesvos adasında yaptıkları bir araştırmada, uzun süre 

toprak işleme uygulamalarının yapıldığı bir tarım arazisinin mera arazisine 

dönüştürülüp, aynı arazide bitki tesisi yapılmasından sonra bu arazilerdeki toprak 

özelliklerini karşılaştırmışlardır. Toprak işleme uygulamalarının yapıldığı ve 40-45 

yıldır toprak işleme yapılmayan 106 alandan elde edilen veriler, toprak pH’sı ve 

katyon değişim kapasitesinin tarım arazisinin mera arazisine dönüştürülmesinden 

sonra çok az değiştiğini, değişebilir sodyum ve potasyumun toprak işleme 

uygulamalarının yapıldığı arazide daha yüksek olduğunu, buna karşın, organik 

madde içeriği ve toprak agregat stabilitesinin ise mera arazisinde daha yüksek 

olduğunu göstermiştir.  

Zhao ve ark. (2004), Kuzey Çin’de Bashang bölgesinde doğal bir mera 

alanında ilerleyen toprak işleme uygulamalarının toprak özellikleri üzerine yapmış 

olduğu etkileri araştırmışlardır. Mera alanında toprak işleme sonucunda toprak 

bozulmasının meydana geldiğini, toprak tekstürünün irileştiğini ve organik karbon 

içeriğinin azaldığını saptamışlardır.  

Gonzales ve ark.(2000), Kuzeybatı İspanya’da bitişik parsellerdeki doğal 

vejetasyon ve toprak işleme uygulamalarının yapıldığı bir arazideki toprak 
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özelliklerini inceledikleri çalışmada, toprak işleme yapılan arazide kum içeriğinin 

arttığını, organik karbon ve katyon değişim kapasitesinin azaldığını belirlemişlerdir. 

Jaiyeoba (2003), Nijerya’da geleneksel toprak işleme uygulamalarının 

toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine etkisini araştırdıkları bir çalışmada 

eskiden orman olan bir arazide artan toprak işleme uygulamalarıyla birlikte toprak 

özelliklerindeki değişimleri belirlemiştir. Toprak işleme uygulamalarının artmasıyla 

birlikte toprağın kaba tekstürlü bir hale geldiğini, agregat stabilitesinin azaldığını, 

organik madde, toplam azot, yarayışlı fosfor ve katyon değişim kapasitesinin 

azaldığını tespit etmiştir. Ayrıca toprak işleme uygulamalarının artmasıyla birlikte 

toprakta bozulmanın meydana geldiğini, besin elementi içeriğinin düştüğünü ve 

verimliliğin azaldığını belirlemiştir.  

Grerup ve ark. (2006), Güney İsveç’te farklı kullanımlar öncesi benzer 

özelliklere sahip olan uzun süre toprak işleme yapılan bir arazi ile meşe ormanında 

toprağın kimyasal özelliklerindeki değişimleri incelemişlerdir. Yapılan analizlere 

göre toprak işleme yapılan alanlarda toprakta azot, karbon ve asitliğin azaldığını, 

fosforun ise arttığını saptamışlardır. Ayrıca yapılan bu çalışmada nitrat yıkanma 

riskinin asidik orman örtüsü altındaki topraklarda dikkate alınması gerektiğini 

bildirmişlerdir.  

Dunjo ve ark. (2003), Kuzey İspanya’da farklı süreçlerde yapılan toprak 

amenajmanlarının arazilerin terk edilme ve farklı bitki örtüsü altındaki durumlarına 

göre toprağın fizikokimyasal özellikleri ve erozyonu üzerine etkisini araştırmışlardır. 

Bu çalışmayı belli bir hat boyunca toprak işleme yapılan araziler, (yeni kurulmuş bağ 

ve zeytin ağaçlarının bulunduğu araziler), yeni terk edilmiş araziler (5 yıllık sık ve 

seyrek bodur ağaçların bulunduğu araziler), orta vadede terk edilmiş araziler (25 

yıllık seyrek meşe ve sık zeytin ağaçlarının bulunduğu araziler), ve önceden terk 

edilmiş araziler (50 yıllık sık meşe ve çam ağaçlarının bulunduğu araziler) olmak 

üzere dört farklı kullanım altındaki arazilerde yürütmüşlerdir. Yapılan analizler 

sonucunda, toprak işleme yapılmış veya yeni terk edilmiş arazilerde, toprağın 

fizikokimyasal özelliklerinin (toprak organik maddesi, azot ve su tutma kapasitesi) 

düşük değerde olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca toprak işleme yapılan bağ 

arazisinde katyon değişim kapasitesi ve PH değerinin düşük olduğunu 
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belirlemişlerdir. Bununla birlikte önceden terk edilmiş arazilerde, uygun bitki örtüsü, 

zamanla toprağa kazandırdığı organik maddelerin birikmesi suretiyle toprağın 

strüktürünü elverişli bir duruma getirerek toprakların su tutma kapasitesini 

yükselttiğini saptamışlardır. Organik madde agregat oluşumuna önemli katkıda 

bulunduğundan organik maddenin artışı, toprakların su ve rüzgar erozyonuna 

uğramalarını engellemektedir (Jones, 1991). Organik maddenin strüktür 

stabilitelerini (agregat dayanıklılığını) arttırıcı özelliği başka araştırıcılar tarafından 

da vurgulanan bir gerçektir (Guerra, 1994; Avcıoglu; Erekul, 1996). 

Ekosistemler belirli bir zaman ve mekân ölçeğinde biyolojik, kimyasal ve 

fiziksel (biyojeokimyasal) süreçlerin karşılıklı etkileşiminden oluşan açık 

sistemlerdir. Ekosistemler en iyi biyojeokimyasal döngülerin incelenmesi suretiyle 

anlaşılabilir. 

 
2.9. Türkiye’de Daha Önce Yapılmış Çalışmalar 
 
2.9.1. Türkiye’de Rüzgar Erozyonu Problemi ve Önemi 
 

Ülkemizde rüzgar erozyonunun yaygın olduğu alanlar genellikle kurak ve 

yarı kurak olan Orta Anadolu’nun güney yarısı (Özellikle Konya, Niğde, Kayseri) ile 

doğuda Kars ili sınırları içinde bulunmaktadır.  

Türkiye’de kara kumulu olarak 465913 hektar alanda hafiften çok şiddetliye 

kadar rüzgar erozyonu problemi vardır. Bu alanın yaklaşık % 70’i (322474 hektarı) 

ise Konya il sınırları içinde yer almaktadır. Bu alanın 103000 hektarı, da tez 

projemizi yürüttüğümüz alanıda kapsayan Konya’nın Karapınar ilçesinde 

bulunmakta olup, bu alan ülke düzeyindeki rüzgar erozyon alanının % 22.1’ini teşkil 

etmektedir(Abalı, 1986)..  

Çizelge 2.3 ve 2.4 da ülkemizde illere göre alan olarak ve ülke düzeyinde 

rüzgar şiddetine göre rüzgar erozyonu durumunu vermektedir(Abalı, 1986)..  

 



2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR                                                              Mustafa OKUR 

38 

Çizelge 2.3. Rüzgar Erozyonunun İllere Göre Dağılımı. 
İller Rüzgar Erozyon 

Alanı (Ha) % Nispeti 

Konya 322.474 69.22 

Niğde 122.741 26.34 

Kayseri 12.894 2.77 

Kars 2.910 0.62 

İçel 2.552 0.55 

Sakarya 2.342 0.50 

TOPLAM 465.913 100.00 

 

Çizelge 2.4. Rüzgar Erozyonun Türkiye Konya İlindeki Dağılımı 

Erozyon Şiddeti Türkiye’de Rüzgar Erozyon 
Alanları( ha) 

Konya İlindeki Rüzgar 
Erozyon Alanları (ha) 

Hafif 165664 124521 

Orta 231041 138794 

Şiddetli 64385 56678 

Çok Şiddetli 4823 2481 

  

Çizelgeden de görüldüğü gibi ülke düzeyinde en geniş rüzgar erozyon alanı 

Konya ili sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bu alanların çoğunluğu da orta ve çok 

şiddetli rüzgar erozyonunun etkisi altındadır.  

 
2.9.2. Rüzgar Erozyonu, Özellikleri ve Meydana Geliş Sebepleri 
 

Toprakların rüzgar etkisi ile bulunduğu yerden aşındırılarak taşınması ve 

başka yerde birikmesi olayına “Rüzgar Erozyonu” denmektedir.  

Tanımından de anlaşılacağı gibi rüzgar erozyonu üç bölümden meydana gelir 

(Özdoğan, 1976).  

- Aşınma 

- Taşınma 

- Birikme 
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Görüldüğü gibi rüzgar erozyonunda iki yönlü zarar söz konusudur. Bir yanda 

aşınma ile toprakların bitkiler için en faydalı olan üst kısmı aşınarak taşınmakta, 

diğer yandan bu topraklar başka bir yerde birikerek tepecikler oluşturmak suretiyle 

buraların da elden çıkmasına sebep olmuştur.  

Rüzgar erozyonunun Karapınar bölgesinde ortaya çıkışında da etkili olmuş 

başlıca faktörler: 

a. Bölgenin eski bir göl yatağı oluşu sebebiyle alluviyal birikmeden 

oluşan bir toprak yapısına sahip olması, 

b. Yıllık yağışın 275 mm gibi az ve dağılımının düzensiz olması  

c. Bölge İkliminin son derece sıcak ve kurak olması (yıllık yağış 

miktarı 260-280 mm, yıllık ortalama sıcaklık 11-12 Co). 

d. Şiddetli esen rüzgarlar.  

e. Meraların erken, aşırı ve plansız otlatılması, bir kısım otların 

yakacak olarak toplanıp yakılması. 

f. Tarımsal işlemlerin hatalı uygulanması 

g. Yanlış alet-ekipman seçimi olmuştur. 

Rüzgar erozyonu ile toprağın taşınmasında üç tip hareket söz konusu 

olmuştur.  

1. Sıçrama: Zerrelerin ilk 1 metrelik kısımda meydana getirdiği ve 

yüzeye 6-12o lik açı ile düştüğü hareket tipidir. Zerreler 0.1-0.5 mm çapındadır.  

2. Havada asılı hareket: 0.05-0.1 mm çapındaki zerrelerin 1 metrelik 

kısımdan daha yukarıda ki hareketlerini ihtiva eder. 

3. Yüzeyde sürüklenme: 0.5-2 mm çap arasındaki zerrelerin yüzeyde 

sürüklenerek yaptığı hareket (Özdoğan, 1976).  

 
2.9.3. Kamu Kuruluşlarınca Yapılan Çalışmalar 
 
2.9.3.1. Mülga Topraksu Genel Müdürlüğünce Yapılan Çalışma  
 

Karapınar ilçesi, Güney-Güneybatısında bulunan 4000 hektar kara 

kumulunun rüzgarla hareket etmesi 1960’larda ilçeyi göç tehlikesi ile karşı karşıya 

kalmıştı. Erozyonla birlikte topraklar verim gücünü kaybetmiş, kumul tepeleri 
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yükselmiş, kalkan toz bulutu ile birlikte Konya-Adana arasındaki karayolunda görüş 

mesafesi azalmış sık sık kazalar yaşanmış, trafik aksamış, fırtınaya yakalanan 

araçların boyalarının taneleri ile kazındığı görülmüştür. Çocuklar kum fırtınalarından 

okula gidememiş, makineler çalışamamış, halkın kulak-burun-boğaz yollarında 

hastalık oranı artmıştı (KHGM, 1986). 

Mülga Topraksu Genel Müdürlüğünce ilk çalışmalar 1962 yılında 

başlatılmıştır. 13100 hektarlık sahanın hidrolojik, jeolojik, toprak ve topoğrafik 

etüdleri yapılmıştır. Burada ilk aşamada ilçeyi kurtarma amacı güdülmüştür. 

Çalışmaya başlanılan bu sahanın tel çit ile çevrilmesi işlemi gerçekleştirilmiş daha 

sonra saha problemlerine göre 4 bölgeye ayrılmıştır. Bu saha üzerinde problemin 

derecesine göre ıslah çalışmalarına başlanmıştır. 

 
2.9.3.1.( 1 ). Problemli Sahalar Üzerinde Yapılan Çalışmalar 
 
2.9.3.1.( 2 ). Kum Eksibeleri (Kumul Barkanları) Sahası 
 

İlçenin güney batısında Karapınar’dan 7 km uzaklıkta olan bu saha 4000 ha 

genişlikte ve eskiden birinci derecede erozyon etkisi görülmüş arazidir. Burada 

tamamen çöl görünümünde olan, üzerinde hiçbir bitki örtüsü kalmayan 41 m 

yüksekliğinde 50 m eninde, 240 m uzunluğunda yarımay (hilal) şeklinde kumul 

tepeleri oluşmuştur. Bu tepelerin meyli, rüzgar esiş yönünde % 5-17, diğer yönlerde 

ise % 20-48 dir. Bu sahadaki eksibelerin menşeini teşkil eden kumullar en hafif bir 

rüzgarla hareket edebilecek özelliktedir. Esen şiddetli rüzgarlar ile hareket eden 

kumullar 1500  ha’lık bazalt kayaları ile kaplı Ketir tepesini de eşerek ilçeyi tehdit 

etmeye başlamıştır. Bundan dolayı birinci aşamada buranın kontrol altına alınarak 

ilçenin istikbalinin kurtarılması hedeflenmiştir. Bu saha üzerinde yapılan ıslah 

çalışması birbirinin devamı olarak iki kademede gerçekleştirilmiştir.  

 

2.9.3.1.( 3 ). Fiziki Tedbirler (kamış perde tesisi) 

 

Bitki örtüsünden yoksun, rüzgar etkisi ile hareket edecek özellikteki kumul 

tepeleri üzerine önce rüzgarın hızını kırıcı, hareketi önleyici kamış perdeler tesis 
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edilmiştir. Bu perdelerin özelliği hakim rüzgar esme yönüne dik olarak tesis 

edilmeleri, 1.5-2.0 m yüksekliğinde ve iki pirde arası mesafesi, perde yüksekliğinin 

8-10 misli olmalarıdır. Kamış perdeler ülkemiz şartlarına göre en ucuz ve ekonomik 

olduğu için tercih edilmiştir. Kamış perdeler alt ve üst ucundan 40 cm kalacak 

şekilde iki sıralı tel ile örülmüştür. Araziye tespit yapılırken her iki metrede bir 

olacak şekilde rüzgar etkisi ile perdelerin yıkılmasını önlemek için  bu perdeler tahta 

kazıklar ile sabitleştirilmiştir  

 
2.9.3.1.( 4 ). Kültürel Tedbirler 
 

Otlandırma: Kamış perdeler oluşturulup rüzgarın hızı kısmen kesildikten ve 

kum hareketi durdurulduktan sonra birinci aşamada perdeler arası otlandırılmaya 

başlanmıştır. Burada amaç toprak yüzeyini iyice kapatmak ve kum hareketini iyice 

durdurmaktır. Otlandırmada yöre meralarından toplanan çok değişik yabancı ot 

tohumları kullanılmakla beraber kültür bitkisi tohumları olarak kurağa ve sıcağa 

dayanıklı olan Çavdar (scale cereale) ve Otlak ayrığı (Agropyron elongatum) 

bitkileri yaygın olarak kullanılmışlardır. (KHGM, 1986). 

Ağaçlandırma: Kamış perdeler arası otlandırıldıktan sonra toprak hareketini 

tamamen durdurucu ve uzun süre kalıcı tedbir olan ağaçlandırma çalışmalarına 

geçilmiştir. Gerek saha içerisinde kurulan fidanlıklardan gerekse diğer yerlerden 

temin edilen fidanlar bu perdeler arasına dikilerek yetiştirilmiştir.  

Ağaç çeşidi olarak yöreye has kuraklığa dayanıklı iğde (Eleagnus 

sp.L),Yalancı akasya (Robinia pseudeaccacia), dişbudak (Fraxinus sp.L), karaağaç 

(Ulmus sp.L), akçaağaç (Acer sp.L) ağaçları seçilmiştir. (KHGM, 1986). 

 

2.9.3.1.( 5 ). Hareketli Kumul (Barkanlar) Sahası  

 

Çok önceleri bu sahanın iyi kaliteli bir mera olduğu söylenmektedir. Aşırı 

otlatma, yakacak olarak bazı otların sökülmesi, meraların sökülerek tarla arazisi 

durumuna getirilmesi arazinin kabiliyetine göre kullanılmaması, yanlış alet ekipman 

kullanılması sonucu bu arazilerin erozyon ile tahrip olmasına neden olunmuştur. Bu 

saha üzerinde yer yer hayvanlarca yenmeyen bazı bitkiler bulunmaktadır. Bu 
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bitkilerin etrafında kumullar birikerek 0.3-1.2 m yüksekliğinde 0.25-2.00 m 

genişliğinde tepecikler oluşmaktadır.  Bu tepeciklerin meyli rüzgar geliş yönünde % 

30-60, rüzgar gidiş yönünde ise % 5-19 dur. Bu bitkiler kurağa dayanıklı yöreye has 

bitkiler olup, Tapir (Marrubium parviflarum), Geven (Astragalus micracophalus), 

Yandak (Alhagi camalorum) ve Puren (Artemisia sp.) dir. 

Bu durumdaki sahalar arazi tel çit ile çevrilip hayvan ve insan müdahalesi 

kaldırılınca mevcut bitkiler kendi kendisini tohumlamayla, diğer bitkilerin ise 

birçoğu yeniden aşılanarak çoğaltılmış ve bugün toprak yüzü gözükmeyecek 

derecede bitki örtüsü ile kaplanmıştır. Dolayısıyla meraların otlatılmasının etkisi 

büyük olmuş ve tabi flora yeniden oluşmuştur.  

 

2.9.3.1.( 6 ). Erozyona Duyarlı Düz Topraklar Sahası  

 

Bu sahalar üzerinde hiçbir bitki örtüsü bulunmayan, vaktiyle kuru tarım 

yapılmış, erozyon nedeniyle terkedilmiş tarım arazileridir. Bu arazilerin 1400 hektarı 

sahada erozyon önleme çalışmaları yapılıp başarı kazanılınca (vaktiyle yöre halkı 

tarafından terkedilen) bu yerlere yeniden gelip yerleşen ve hala kontrolümüz altında 

ziraat yapan şahıs arazileridir.  

Bugüne kadar kontrolümüz altında tarım yapılmakta olan bu sahalar 2005 

yılında uygulanan yeni Çevre Güvenlik Projesi kapsamında sorumluluk alanımız 

dışına çıkarılmış ve ilçe Milli Emlak Müdürlüğü kanalıyla Karapınar tarım arazisi 

varlığına kazandırılmıştır. Kalan arazilerin 1000 hektarında hakim rüzgara dik 40-60 

m genişliğinde şeritvari ekim metodu uygulanarak tarım yapılmaktadır. Orta 

Anadolu şartlarında uygulanan Nadas-Hububat ziraatı sistemi uygulanmaktadır. 

Yaklaşık 200 hektarında da yöreye has bağ –bahçeler kurulmuş olup demonstrasyon 

mahiyetinde meyvecilik yapılmaktadır.  

Ayrıca Genel Müdürlüğümüzün ülke düzeyindeki erozyon önleme 

alışmalarında kullanılmak üzere fidanlıklar ve çayır mera tohum üretim tesisleri 

mevcuttur.  
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2.9.3.1.( 7 ). Ketir Tepesi Sahası 

 

İlçenin hemen güneybatısından başlayıp kumul tepelerinin bulunduğu yerlere 

kadar uzanan sahadır. Üzerleri bazalt kayaları ile kaplıdır. Çok eskiden bir tepenin 

tamamen ağaçlarla kaplı olduğu söylenmektedir. Bugün ise üzerlerinde hiçbir ağaç 

kalmamıştır. Ancak erozyon çalışmaları yapılıp, kum hareketi durdurulunca yeni 

yeni karaçalı, yabani badem ve böğürtlen gibi ağaçların gelişmeye başladığı 

görülmektedir. Ayrıca çalışmalar esnasında tepe eteğine çekirdekten yetiştirilmek 

üzere 700.000 adet badem dikilmiştir.  

 
2.9.3.2. Çevre ve Orman Bakanlığı, OGM 
 

Orman Genel Müdürlüğünce Türkiye’de çölleşmeyle mücadele kapsamında 

aşağıda verilen temel amaçlar doğrultusunda, Çölleşmeyi İzleme Projesi Desert 

Watch Projesi yütülmüştür.  

Çölleşme ile mücadele programlarının temel amaçları  

A) Toprak bozulumlarının önlenmesi ve/veya etkilerinin azaltılması,  

B) Belli bir oranda bozuluma uğramış veya uğramaya başlamış 

arazilerin iyileştirilmesi  

C) Toprak bozulumuna uğramış arazilerin iyileştirilmeleridir.  

Çölleşme İzleme Projesi, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), İtalya, Portekiz ve 

ülkemiz tarafından ortaklaşa yürütülmektedir. Desert Watch Projesi, 2004 yılında 

İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Türkiye olarak proje başlatılmış, daha sonra 

İspanya ve Yunanistan ayrılmış ve diğer 3 ülke tarafından devam ettirilmiştir. 

Ülkemizde de Çölleşmeyi izlemek amacıyla, çalışma yapılacak pilot bölge olarak 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Çoruh Vadisi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

tarafından da Konya Karapınar teklif edilmiştir (Çizelge 2.5), (Şekil 2.3). 
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Çizelge 2.5 Çölleşme izleme Projesi kapsamındaki seçili pilot alanlar 

BÖLGE ALAN KM2 

Çoruh Havzası 26349 

Konya Karapınar 43360 

Toplam 69709 

 

 
Şekil 2.3. Proje kapsamındaki yerleri gösteren harita 

 

Projede lokal ölçekte LANDSAT, bölgesel ölçekte ise MERIS 

kullanılmaktadır. Çalışmalar küçük alanlarda 1/50000, bölgesel alanlarda ise 

1/250000 ölçeğe dayanmaktadır. Biyo-fiziksel indikatör olarak ormanlık alanlar, 

parçalanmış orman yapısı, vejetasyon örtüsü, orman yangınları, toprak/kaya oranı 

alınmıştır. Projede çalışmalar, 3 referans yıl 1984,1994 ve 2004 yılı alınarak 

yapılmıştır. Desert watch projesi ile Portekiz de tüm ülke deyinde  455 

adet,Sicilya’da 84 adet Basilicata’da 112 adet Türkiye için de 45 adet sonuç ürün 

elde edilmektedir. Corine verileri kullanarak arazi örtü haritası ile güvenilirlik 

haritaları oluşturmak mümkün olmaktadır. Yıllar arasında ormanlık alanlar, 

parçalanmış orman yapısının bulunduğu yerler ,vejetasyon haritası ile ormanın arttığı 

ve ormanlaşmanın düşük olduğu yerleri görebilmek ve izleyebilmek mümkün 
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olmaktadır. Program ayrıca gelecekteki senaryonun ne olabileceğini bize 

sunabilmektedir. 

Vejetasyon kalite indeksi,planlama kalite indeksi toprak kalite indeksi ve 

iklim kalite indeksinin oluştuğu kombinasyona dayalı olarak çölleşmenin duyarlılığı 

tespit edilebilmektedir. 

Proje ile arazi bozulumunu, bu bozulumun yönelim trendini yıllar itibariyle 

izleyebilmek mümkün olmaktadır. Proje 4 ay sonra sona erecek olup, Konya’ya ait 

verilerde eksiklik olduğu için tamamlanamamış ve halen çalışmalar devam 

etmektedir. 

Proje kapsamındada; çölleşme ve arazi bozulumunun yönelim trendini 

belirlemek amacı ile Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü’nün 

koordinasyonunda Orman Genel Müdürlüğü, Harita ve Fotogrametri Müdürlüğü’nde 

30 Ocak -1 Şubat 2008 tarihleri arasında 3 günlük bir eğitim düzenlenmiştir. 

Çölleşmeyi izleme faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere uydu teknolojisine dayalı 

olarak geliştirilen “Çölleşmeyi İzleme Sistemi” Orman Genel Müdürlüğü Harita ve 

Fotogrametri Müdürlüğü’ne kurulmuştur. öz konusu eğitim; Avrupa Uzay Ajansı 

temsilcileri Nino PACE, Paola CASTRACANE ve Claudio ZUCCO tarafından 

verilmiştir. 

Uydu görüntüleri kullanılarak, uzaktan algılama ana bilim dalı ile ilkbahar ve 

sonbahar mevsimlerine ait görüntüler üzerinden mevsimsel sınıflandırma yapmak ve 

mevsimler arasındaki farklılıkları bulup,karşılaştırma yapmak, ayrıca yıllık 

sınıflandırma yapıp, yıllar arasındaki değişimi izleyebilmek programla mümkün 

olmaktadır. Ayrıca program ile eğim-bakı haritaları gibi  pek çok ürün 

oluşturabilmek mümkün olmaktadır. Program, orman yangınlarının izlenmesinde de 

kullanılabilmektedir. Avrupa Bilim Ajansı (ESA)  tarafından finanse edilen Desert 

Watch Projesi, Atmosferik Düzeltmenin denetlenmesine imkan sağlayan yazılımı da 

bize sunmaktadır  (Karagüllü ve Kendüzler 2005). 
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2.9.3.3. Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel 
             Müdürlüğü (AGM) 
 

Türkiye'de erozyonla verimli toprak kaybının ekonomisi konusunda T.C. 

Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü 

(AGM) tarafından yapılan bir değerlendirmede Erozyon Kontrolü Çalışmalarında 

Maliyet-Zaman ve Fayda Analizi başlığı altında verilen bilgiler şu şekilde 

özetlenmiştir. Erozyon kontrolü tedbiri alınmasına uygun 2,7 milyon ha potansiyel 

erozyon sahalarının varlığının belirlendiği ve yılda 100 bin ha alanda çalışma ile 

orman rejimindeki sahalardaki uygulamaların 26 yıl süreceğinin görüldüğü, rejim 

dışındaki çok geniş sahaların da erozyon tehdidi altında olduğu vurgulanmıştır 

(Duygu, 2007). 

Bir ha için maliyetin bölgeye göre değişmekle beraber, ortalama 1000 ABD $ 

kadar olup, doğrudan kırsal kesimdeki işçi ve köylüye gitmesinin sosyal yararı 

üzerinde durulmuştur. Bir işçinin yılda 3,6 ha erozyon kontrolü çalışması ile yılda 6 

ay süreyle 27.700 kişiye iş temin edilmiş olacağı gibi erozyonun toprağın üst, verimli 

ince tabakasını etkilemesi nedeniyle tarımsal veriminin azalarak yok olduğu gerçeği 

anımsatılmıştır (Duygu, 2007). 

İki buçuk santimetre kalınlıkta canlı toprağın tabii olarak yeniden oluşması da 

en uygun şartlarda 250 yıl, normal olarak 1000 yıl gerektirdiği eklenmiştir. Toprak 

canlılarının da azalarak yok oluşuyla toprak oluşumuna katkı sağlayan bakteri, 

mantar ve doğal bitki örtüsü, ekonomik türlerle birlikte kaybının önemine de dikkat 

çekilmiştir. Aşınan toprağın akarsulara, barajlara taşınarak baraj ömrünü 

kısaltmasının maliyetinin de eklenmesi gereği yanında taşınarak ovalardaki tarım 

arazilerinde biriken çökellerin verimsizleştirici etkisinin zararı üzerinde de 

durulmuştur. Eğimli çıplak topraktaki yüzey akışının yeraltı sularının beslenmesine 

de engel oluşunun etkileri de eklenmiş, sonucun çölleşme olduğu anımsatılmıştır.  

Çölleşmenin de fakirleşme, susuzluk ve açlık, ekolojik göç ile kentlerde de büyüyen 

sosyal sorunlar demek olduğu gerçeği dile getirilmiş, Etkili erozyon kontrolü 

çalışmalarının değerinin milyarlarca dolarla ölçülemeyecek kadar büyük olduğu 

sonucuna varılmıştır.  
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Çevre Orman Bakanlığının diğer bir kaynağında da birim alandaki erozyon 

miktarının ABD'dekinin 7, Avrupa'nınkinin 18, ve Afrika'dakinin de 22 katı daha 

fazla olduğu, ve her yıl 500 milyar ton su tutma kapasitesi kaybının söz konusu 

olduğu eklenmiştir. İşlenen tarım alanlarının %75'i kadarında, yaklaşık 20 milyon ha. 

da yoğun erozyon olup, ancak 5.0 milyon ha da olmadığı, su ve rüzgâr erozyonunun 

toprakların %86.5'inde etkili, rüzgâr erozyonunun 506 bin ha çok kurak Konya 

bölgesinde görüldüğü, birim alandaki erozyon ortalamasının ABD'dekinden 7, 

Avrupa'nınkinden 18, ve Afrika'dakinden 22 kat fazla olduğu eklenmiştir. Fırat 

Nehri'nin yılda 108, Yeşilırmak'ın 55 milyon ton toprak taşıdığı, Keban Barajı’nda 

32, Karakaya'da 31 milyon ton toprak biriktiği bildirilmiştir.. Yılda 90 milyon ton 

bitki besin maddesinin yitirildiği tarım alanlarından 500 milyon, ülkeden 1,4 milyar 

ton verimli üst toprağın kaybedildiği ve 25 cm kalınlığında yaklaşık 400 bin ha 

araziye eşdeğer olduğu, NASA`nın araştırmalarına göre erozyonun giderek 

şiddetlenmesiyle Türkiye`nin büyük bölümünün 55 yılda çöl olacağı öngörüsüne yer 

verilmiştir (Duygu, 2007). 

Erozyonla toprak yanında su depolama kapasitesinin 50 milyar metreküp 

azaldığı, akarsuların taşıdığı yüzer malzemenin Dünya’dakinin %2`si kadar, 1 

km2'den kaybın yaklaşık 142 ton/yıl ile Dünya ortalamasının 2 katından fazla 

olduğuna dikkat çekilmiştir.   

Türkiye`de erozyonla mücadele yapılması gereken 61,2 milyon ha alan 

olduğu, geçmişte 46 yılda ortalama 9,692 ha da çalışma yapılabildiği, tüm alanlarda 

çalışma için 6314 yıla gerek olduğu vurgulanmıştır.  

1. sınıf, kaliteli  tarım topraklarının ülkenin % 5.6'sı kadarına düştüğü, otlak 

ve ormana uygun, tarıma uygun olmayan 6., orman ve otlak olması bile zor, 

erozyona meyilli 7., sınıf toprakların geniş alanlar kapladığı, verimsiz olan % 20 

kadar orana sahip 6 milyon ha alanın tarım baskısı altında olduğu belirtilmiştir. 

Erozyonla kaybedilen bitkilere yararlı mineral bileşikler ve organik maddelerin 

kimyasal gübre gereksinimini giderek arttırdığı da eklenmiş ve 9 milyon tonu 

bulduğu aktarılmıştır. Tipik olarak verimli toprağın temel bileşenlerinin % 45'ini 

mineraller, % 5'ini organik maddeler, diğer adıyla humus, gerisini de toprak 

atmosferi ve çözeltisi oluşturduğu, organik maddelerin % 10'unu bitkiler, % 85'ini 
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ölü organik maddeler, % 5'ini ise edafon adı verilen ve % 40'ını mantarlar, % 40'ını 

bakteri ve aktinomisitler, % 5'ini de yer solucanları, % 5'ini makro fauna, % 3'ünü 

mezofaunanın oluşturduğu vurgulanmıştır (Duygu, 2007).  

Erozyona uğramamış <% 2, orta derecede uğramış < % 6, şiddetli erozyona 

uğramış, < % 12 eğimli, oyuntulu < % 25, tarıma uygun olmayan < % 45 eğimli ve 

tahripkâr birikme oluşmuş <% 40 üzeri eğimli toprak sınıflandırmasına göre 

Türkiye'deki toprakların % 20'sinin orta derecede, % 36 'sının şiddetli, % 17'sinin 

çok şiddetli erozyona uğramış olduğu bildirilmiştir. Türkiye'nin ekilebilir tarım 

alanlarını fazlasıyla tüketmiş durumda olduğu, Dünya'da ise ekilebilir alanların % 

46'sının kullanıldığı, ülkenin çayır ve meralarının 44 m/h dan 21 m/h a düşmüş 

olduğu, Dünya'daki tatlı su rezervlerinin % 75'inin tarımda kullanıldığı ve sulamayla 

gübre kullanımının da % 350 artmış olduğuna dikkat çekilmiştir. Bitki besleme 

uzmanları da yurdumuzda ve Dünya'da gübreleme gereksinimi artışı sürekliliğinin 

yarattığı toprak, su ve hava kirliliği sorununun önemini vurgulamaktadır. 

Türkiye topraklarının yaklaşık % 80'inde orta ve şiddetli erozyon yaşanmakta, 

erozyon yüzünden bir yılda kaybedilen canlı toprağın en az 500 milyon ton olduğu 

kabul edildiğinde dahi, birlikte kaybedilen kıymetli mineraller ve organik maddelerin 

9 milyon ton ve değerinin en az 25 trilyon TL olduğu bilinmektedir denmektedir. İki 

buçuk santimetre kalınlıkta canlı toprağın tabii olarak yeniden oluşması da en uygun 

şartlarda 250 yıl, normal olarak 1000 yıl gerektirmekte olduğu anımsatılarak 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın belirlemelerine göre 3.8 milyar yıl önce, 

aşınımın güneş ışınları, sıcaklık farkları tarafından parçalandığı, aşınım sonucu 

parçalar ve tozların sularla denizlere aktığı, tuz ve sedimanlarla birleşip denizin 

dibine çöktüğü aktarılmaktadır. Yer hareketleriyle denizlerin çekilip dağların 

oluşmasıyla bu sedimanların yeryüzüne çıkıp ilk toprak oluşumunu başlattığı, bu 

yüzden yüksek dağlarda deniz kabuklarına rastlandığı eklenmektedir. Toprak ana 

materyalinin birçok materyalin milyonlarca yılda oluştuğuna dikkat çekilmektedir 

(Duygu, 2007)..007)........... 
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2.10. Alanda Yapılan Çalışmalar 
 

Rüzgar erozyonu eşitliğinin orta Anadolu koşullarında uyarlığını, rüzgar 

aşınımını önleyici şerit genişliğini ve toprak kayıpları ile toprak özellikleri arasındaki 

ilişkileri saptamak amacıyla 1974-1977 yılları arasında yürütülen bir çalışmada 

(Topçu, 1979) toprak kaybını engellemede en önemli faktörler, önem sırasına göre 

0,84 mm den büyük kuru agregat yüzdesi, iklim faktörü, şerit genişliği ve bitki 

örtüsü miktarıdır. Toprakta 0,42 mm den küçük agregat ve kum yüzdesi arttıkça, 

mekanik dayanım azaldıkça toprak kaybı ve buğday verimi azalmaktadır (Topçu, 

1979). 

1974-1978 yılları arasında Karapınar rüzgar erozyonu proje alanında uygun 

nadas zamanı ve derinliğini saptamak amacıyla yürütülen araştırmada nadas işleme 

aleti olarak soklu pulluk, ikileme aleti olarak ise kazayağı+tırmık kullanılmıştır.  

Araştırmada mart, Nisan Mayıs ve Haziran aylarının 15-20 sinde ilk toprak işlemesi 

yapılan dört, 10-15-20 cm derinliklerde işlenen üç alt konudan oluşmuştur. Araştırma 

sonuçlarında uygun nadas zamanı mart ayının ikinci yarısı, uygun nadas derinliği 15-

20 cm dir. Toprağın yüzeysel işlenmesi yabancı ot kontrolünü güçleştirmektedir. 

Nadasın su tutma etkisi uygun nadas zamanı olan mart ayının ikinci yarısı için % 24 

tür (Topçu ve Abalı, 1979). 

Okur ve Demiryürek (2007) 2000-2005 yılları arasında rüzgar erozyonu ve 

toprak kayıpları bakımından oldukça hassas olan Konya, Karapınar rüzgar erozyon 

sahası topraklarının fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine rüzgar erozyonunun 

etkilerini belirlemek için yürütülen bir araştırmada toprakların bozunum 

parametrelerinin bir göstergesi olan mekanik dayanım, stabilite indeki ve kuru 

agregat yüzdeleri değerleri problemin tipi ve derecesine göre değişik alanlarda 

incelemişler ve 0-2.5 cm toprak derinliğinde mekanik stabilite değerleri mera 

alanlarında % 23.33, ormanlık alanda % 35.71, işlenen alanda % 43.24 ve tamamen 

bozunmuş ve çölleşmiş olarak tanımlanabilecek alanda ise % 16.67 olarak 

bulunmuştur.  

Bu çalışmada her türlü kontrol önlemlerinin alındığı mera alanlarında taşınan 

sediment miktarı 1.355 kg/m2/yıl şerit-vari kontrol sistemleri şeklinde tarımsal 
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etkinlikelerin uygulandığı işlenen alanlarda taşınan sediment miktarı 1.873 kg/m2 /yıl 

olurken, hiçbir kontrol önlemlerinin alınmadığı, toprakların tamamen bozunduğu 

çıplak alandan taşınan sediment miktarı mera alanından 1549 kat, işlenen alandan 

1121 kat gibi inanılmaz boyutlarda olarak 2099.714 kg/m2 /yıl olarak gerçekleşmiştir.  

Bu dramatik değerler bölgenin potansiyel rüzgar erozyonu bakımından ne kadar 

hassas ve önemli bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. 

Kuraklık nedeniyle ağaçsız bölgelerde bozkır ya da step formasyonu, geçiş 

bölgelerinde ise bozkır ormanları oluşur. Step bölgelerinde doğal bitki örtüsü olarak 

daha çok tek ve çok yıllık otsu ve odunsu bitkilerden oluşmaktadır. Bu bitkilerin 

hemen hemen hepsi kuraklığa dayanıklı bitkilerdir. Bu nedenle yaprakları küçük, 

sert, dikenli, derimsi yapıdadır (Altan, 1993). Kurak bölgelerin sekonder türlerinden 

Acantholimon, Astragalus, Capparis, Euphorbia ve Onobriychis’ler diğer step 

bitkileri ile pek çok özellikleri ile örtüşürken, kuraklığa uzun süre dayanması, 

topoğrafik ve edafik ekstrem koşullara uyum yönünden üstünlükleri ile biyolojik 

onarım ve peyzaj koruma açısından önemli bitkiler arasında yer alırlar. Nitekim 

Yılmaz ve ark. (1996), Yılmaz ve Karahan (1999), Karahan ve Yılmaz (2001) peyzaj 

koruma ve biyolojik onarım açısından yastık formlu, sukkulent yapılı ve sık dokulu 

bu bitkilerin ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarına başlarken yardımcı öncü 

bitkiler olarak yerinde korunması gerektiğini belirtmişlerdir.  

Mera, otlatma amacıyla kullanılan alçak boylu bitki örtüsüyle kaplı alanlardır. 

Kimi meralar bir çiftliğin içinde yer alırken kimisi açık alanlarda yer almaktadır. 

Mera’lar özellikle kurak yarı kurak bölgelerde diğer tarımsal üretimlere uygun 

olmayan bölgelerde oldukça yaygındır. Meralarda tek veya çok yıllık otlar, otsu 

bitkiler, baklagiller, çalılar bir arada veya ayrı ayrı yetişmektedirler. Meralarda 

toprak t.pi, yıllık sıcaklık ve yağış arazi yönetimi için en önemli etmenlerdir (OECD, 

2003). Bu arazilere içerisinde doğal çim alanları, büyük ovalar, çalılı araziler, büyük 

çöller, tundralar, sahil bataklıkları ve nemli çayırlıklar sayılabilir. Mera sağlığı mera 

ekosisteminin ekolojik işlemleri dengelemesi ve sürdürmesi gibi toprak, vejetasyon, 

su ve havanın bütünlüklerinin sürecidir. Doğal ve idare edilen ekosistem sınırları, 

sürdürülebilir bitki ve hayvan verimliliği su ve havanın sürdürülebilirliği veya 
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arttırılması insan sağlığı ve habitasyon içindeki işlevlere sahip olan toprağın bir çeşit 

kalite kapasitesidir. Toprağın kapasitesindeki değişimler toprak kalitesini işaret eder 

Meralardaki toprak kalite etmenleri; 

1. Bitki üretim ve canlılığı 

2. Erozyon  

3. Su randımanı ve kapasitesi 

4. Yaban hayatı 

5. Karbon zinciri 

6. Vejetasyon değişimleri 

7. İstilacı bitkilerin gelişimi ve tutunması 

8. Mera sağlığı 

9. İklim  

Olarak sınıflandırılmıştır. Toprak kalitesi ve mera sağlığı birbirine bağlıdır. 

Mera sağlığı hem toprak hem de bitki topluluğunun fonksiyonuyla karakterize edilir. 

(USDA, Natural Resources Conservation Service, 2001) 

Ilıman bölgelerde, yağışın çok azaldığı yerlerde özellikle karaların iç 

kısımlarında ağaçlar gelişemez; bunun yerini çok büyük alanlara yayılan stepler 

gelişir. Kuzey Amerika'da Gramineae'lerin oluşturduğu çayırlar bu biyoma çok güzel 

bir örnek oluşturur. 

Step, vejetatif devresi kısa olan (2-3 ay), yazın kuruyan, genellikle kamefit ve 

otsu bitkilerin oluşturduğu kserofit karakterli bir biyomdur. Bu topluluklar sekonder 

karakterli olduğu (orman tahribatından sonra meydana geldiği için) için mozaik bir 

yapı gösterirler ve dolayısıyla küçük alanlarda toprağın fiziksel ve kimyasal 

karakterlerine göre büyük değişiklikler gösterirler. Step toplulukları aynı bir jeolojik 

tabaka üzerinde, aynı enlem derecelerinde oluşan ılıman ormanlardan büyük 

farklılıklar gösterir. Orman bulunan topraklarda humus çok fazladır; gerçekten 

vejetatif devresi kısa süren otsu bitkiler toprağa önemli derecede organik madde 

bırakırlar. Ayrıca iklime göre buharlaşma, yağıştan fazladır dolayısyla kalevi 

karakterli (pH>7) topraklar söz konusudur. Bu durum yıkanmanın olmadığı ve üst 

tabakalarda tuz minerallerinin (özellikle Ca ve K) depolandığını gösterir. Bu arada 
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belirtelim ki Çernozem tipi (derinliği 1,5 m kadar) bazı step toprakları (Doğu Avrupa 

ve Kuzey Amerika'nın siyah toprakları) dünyanın en verimli topraklarını oluşturur. 

Türkiye’de step toplulukları İç ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde çok geniş 

alanları örtmektedir; burada genellikle Astragalus spp. (420 Geven türü), Thymus 

spp. (Kekik), Acantholimon (Kirpi Dikeni), Onobrychis (Korunga) ile çok sayıda 

Gramineae’ler (Festuca valesiaca, Koeleria cristata, Stipa holosericea v.b.) gibi 

türler egemendir. 

Ilıman bölgelerdeki stepler büyük baş herbivorlarla işgâl edilmiş ve uzun 

zaman insanlar tarafından ya otlak olarak ya da hububat tarımı için kullanılmıştır. 

Step topraklarının tarımsal amaçla aşırı kullanılması, genellikle bu ekosistemlerin 

geriye dönmeyecek bir şekilde tahrip edilmesine ve bunların insanlar tarafından 

çölleşmesine neden olmaktadır. 

Mera alanları biyoçeşitlilik ve otlatma baskısı azaltıldığında ortaya çıkan 

yoğun bitki örtüsü nedeniyle karbon tutumu potansiyel olarak yüksek olan yerler 

olduklarından birçok araştırmaya konu olmuşlardır.  

 
2.11. Alanda Yaygın Mera Bitkileri İle Yapılan Çalışmalar 
 
Kar geveni (acanthalimon spp.) 
 

Kar geveni, pişik geveni, at geveni, çoban yastığı, domuz dikeni, kirpi otu 

gibi adlarla bilinmektedir (Baytop, 1994). Yuvarlak ve küme görünüşünde, yaz-kış 

yaprağını dökmeyen bir bitkidir. Dalları kısa ve kalın yapraklar mavimsi yeşil renkte, 

5-7 cm uzunluktadır (Acartürk, 2001). Daha çok Doğu Akdeniz’de yaygın olup Doğu 

Anadolu’da da bulunmaktadır. Genellikle dağların yüksek kesimlerinde bulunan 

yastık bitkilerdir. 100 kadar tür içerir. Ülkemizde 25 türü bulunur. En yaygın olan 

Acanthalimon acerosum (Wild) Boiss’dir (Engin, 1991). Deniz seviyesinden yüksek 

yerlerde, taşlık ve kayalık yamaçlarda bulunur. Her türlü toprakta yetişmekle birlikte, 

kumlu geçirgen, drenajı iyi, fakir ve kuru toprakları tercih eder. Soğuklara karşı 

dayanıklı az su tüketen bir türdür. Kaya bahçelerinde, erozyon kontrol çalışmalarında 

yer örtücü bitki olarak kullanılabilir. Ana vatanı Türkiye’dir (Yücel, 2002). 
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Şekil 2.4. Kar Geveni 

 
Astragalus spp. (Geven) 
 

Yastık şeklinde olan geven bitkisinin bozkırlarımızda 200’den fazla türü 

vardır. Birliklerin bu karakteristik bitkileri kuraklığa ve soğuğa dayanıklı yapıya 

sahip çok yıllık bitkilerdir (Gürpınar, 1975 veya 1977) (Şekil 2). Davis (1965-

1982)’in kareleme sisteminde Kuzey Doğu Anadolu’da A8 karesinde Erzurum, İspir 

ve Erzurum İspir arası alanda 2200-2250 m yüksekliklere kadar Astragalus 

coadunatus türüne, B8 karesinde A. densifolius, A. cicer, A9 karesinde A. 

vicifoifolius, B8’de Erzurum’da, A9’da Olur’da; A. saganlugensis, A9’da 

Erzurum’da A. barbatus, A8’de Erzurum, İspir yöresinde A. macrostachys, A9’da 

Horasan yöresinde 1600m de yine A. macrostachys, A8 karesinde Tortum’da A. 

galegiformis, B8’de Erzurum dağlık alanlarında A. aureus, B8’de Palandöken dağı 

2130- 2440 m’de A. ericephalus gibi türlere rastlanır (Şekil 4).  
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Şekil 2.5. Karapınar Bölgesinde aşırı otlatma baskısı altındaki geven bitkileri 

 

Yurdumuzun Fırat, Dicle nehir havzaları ile bu havzaların Erzurum yaylasına 

doğru gelişen karakteristik iklim bölgelerinde Astragalus gummifer, güney-batı 

Anadolu’da Astragalus micracephalus, güney, orta, doğu,batı, kuzey, kuzey-doğu, 

güney-batı gibi Anadolu’nun geniş bir kısmında Astragalus stromatodes ve bu üç 

türden başka 18-20 tür geven yetişmektedir (Kıvçak 1956). Gevenler kuvvetli kök 

sistemleri ve ekstrem hava şartlarına dayanıklılıkları ile erozyonla mücadelede 

kullanılacak bitki örtüsünü oluştururlar. Aynı zamanda, endüstri ve eczacılıkta ham 

madde olarak da kullanılan bitkilerdir. Gevenlikler kurarak toprak yıkanmasını 

önlemek, sel afetlerini İç Anadolu Bölgesi’nde asgariye indirmek mümkündür. Bu 

suretle Kızılırmak, Sakarya, Gediz, Seyhan gibi nehir ve çaylarımızın üzerinde 

yapılan barajların çökellerle dolmasını önlemek amacıyla ağaçsız, çıplak ve sularla 

sürüklenen havzanın topraklarını gevenliklerle ve diğer bitki toplulukları ile yerinde 

korumak olasıdır. Geven türleri üzerinde duyarlılıkla durularak kurak sahaların 

müstakbel ağaçlama planında öncü bitki olarak kullanımından faydalanmak olasıdır 

(Kıvçak, 1956).  

Ülkemizin erozyona uğramış, bitki örtüsünden yoksunlaşmış topraklarının 

kurtarılmasında yöntemlerden biri mutlaka bu alanlarda kendiliğinden ortaya çıkan 
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sekonder (ikincil) türlerin yerinde (In-situ) korunmasıdır. Bunun tek başına yeterli 

olmayacağı düşünüldüğünde, üretim yöntemleri araştırılarak biyolojik onarımda 

kullanılacak materyal olarak sağlanmalıdır. Biyolojik onarım ve yenilemede 

Acantholimon, Astragalus, Capparis, Euphorbia ve Onobrychis gibi türler kuraklık, 

sıcaklık, su noksanlığı, az miktarda toprak, aşırı eğim gibi çevresel sınırlamalara 

dayanabilen; kendilerinden sonra ortama gelecek yer örtücü, çalı, ağaççık ve büyük 

orman ağaçları için öncü bir rol üstleneceklerdir (Yılmaz, 2002) 

Yukarıda ayrıntılı biçimde anlatıldığı üzere kritik çevre koşulları altında olan 

(yağış, toprak, su) Karapınar Bölgesindeki topraklarda toprağın özelliklerinin 

arttırılması, sürdürülebilir arazi yönetiminin planlanması ve toprağın kalitesinin 

arttırılması oldukça önemlidir (Batie and Cox, 1994). Söz konusu yüksek lisans 

çalışmasında, kuraklık ve rüzgar erozyonu tehdidine en çok maruz kalan Karapınar 

(Konya) rüzgar erozyonu koruma sahasında, koruma sonrası mera alanlarında seçilen 

baskın çeşitlerin bulunduğu toprakta yapılan ayrıntılı kimyasal, fiziksel ve  

mikromorfolojik analizlerle otlatılmayan mera bitkileri topraklarının kalite 

kazanımları saptanmaya çalışılmıştır.  
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3. MATERYAL ve METOD 
 
3.1. Materyal 
 

Yüksek lisans çalışması Konya’ya bağlı Karapınar ilçesinde 1960’lı yıllardan 

günümüze koruma altında olan Rüzgâr Erozyonu Koruma ve Kontrol İstasyondaki 

eski göl tabanlarını örten Günağılı toprak serisinde yürütülmüştür (Groneman, 1964; 

Akça, 2001) (Şekil 3.1). Günağılı serisinden üç profil açılarak örnekleme yapılmıştır 

(Şekil 3.2). Profil 1 37°39’22.92’’K ile 33°33’47.92’’D, Profil 2 37°38’49.17’’K ile 

33°33’43.95’’D, Profil 3’de 37°38’13.69’’K ile 33°33’16.83’’D koordinatlarında 

açılmıştır (Şekil 3.3). Profiller ile ilgili ayrıntılı bilgi Metod bölümünde verilmiştir. 

 

 

 
Şekil 3.1. Günağılı Arazileri Genel Görünüm 
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Şekil 3.2. Profil 2 den görünüm 

 

Karapınar, Konya-Adana karayolu üzerinde olup, Konya’ya 95km 

uzaklıktadır. Nüfusu 28.000 civarında ve yüzölçümü 4315km2’dir. Kuzeyi ve batısı 

Konya Ovasının devamı olup, doğudan Karacadağ, güneyden ise Andıklı, Küçük ve 

Büyük Kartan tepe ile çevrilidir  (Şekil 3.5). 

 

 

      Şekil 3.3. Karapınar’ın konumu 
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           Şekil 3.4 Karapınar Erozyon Koruma Sahası 

 

Türkiye’de kara kumulu olarak 465.913 hektar alanda hafiften çok şiddetliye 

kadar rüzgar erozyonu problemi vardır. Bu alanın yaklaşık % 70’i (322.474 hektarı) 

ise Konya il sınırları içinde yer almaktadır. Bu alanın 103.000 hektarı da Konya’nın 

Karapınar ilçesinde bulunmakta olup, bu alan ülke düzeyindeki rüzgar erozyon 

alanının % 22.1’ini oluşturmaktadır. 

 
3.1.1. İklim Özellikleri 
 

Bölgenin iklimi yarı-kurak karasal olarak tanımlanır ve yazları kurak ve 

sıcak, kışları soğuk ve yağışlıdır. Kar yağışının büyük bir kısmı Ocak ve Şubat 

aylarında düşer. Ortalama yağış 275 mm.dir ve bunun % 40’ı kış aylarında 

düşmektedir. Temmuz ayından Eylül ayına kadar olan yağış, ortalama 15 mm.dir. 

Proje sahasında Isı farkının fazla oluşu ayrışmanın fazla olmasına, topraktaki organik 

madde miktarının azalmasına ve sonuçta toprakların parçalanarak ufalanmasına, 

buharlaşma ile toprak neminin azalmasına, toprak yüzeyini koruyacak bitkilerin iyi 

gelişememesine sebep olmaktadır. Isı farkı nedeniyle vejetasyonda oluşan bu 
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azalmalar toprağa olan organik madde döngüsünün azalması sebebiyle bozunum, 

çölleşme ve sonuçta rüzgar erozyonunu artırıcı rol oynamaktadır. 

Yağışların yıl içerinde dağılışı ve miktarının, toprak nemi, bitki verimliliği ve 

toprak organik madde miktarı açısından önemi büyüktür. Yağışı fazla ve dağılımın 

düzgün olduğu yerlerde toprak yüzeyi her zaman vejetasyonla kaplı, toprak daima 

nemli ve toprak organik madde döngüsü de her zaman iyi olmaktadır. Ancak İç 

Anadolu bölgesinde özellikle tarım yapılan bu sahalarda yağışın düzensiz ve yetersiz 

olması sebebiyle organik madde döngüsünün azalması ve bu alanların sürekli 

sömürülmesi nedeniyle bozunum süreci hızlanmış sonuçta çölleşmenin bir sonucu 

olan rüzgar erozyonu etkin hale gelmiştir. Araştırma yerinin 31 yıllık uzun yıllar 

ortalama bazı iklim elemanlarına ait değerleri ise aşağıda verilmiştir (Çizelge 3.1) 

(DMİ, 2006). 

 

Çizelge 3.1 Araştırma yerinin uzun yıllar (1975-2005) iklim değerleri 
İklim 

elemanları 

A     Y      L     A     R 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ort. Sıc. 
oC -0.4 0.6 4.9 10.7 15.4 19.7 23.0 22.2 17.6 11.6 5.4 1.4 

Maks. Sıc 
.oC ve 

Yılı 

19.6 
 

1987 

21.4 
 

1977 

28.0 
 

2001 

31.4 
 

1998 

36.0 
 

1995 

37.3 
 

1980 

41.2 
 

2000 

38.8 
 

2002 

36.2 
 

2003 

33.2 
 

1999 

25.3 
 

1990 

21.4 
 

2005 

Min.sıc 
.oC Ve 

yılı 

-21.6 
 

1980 

-26.8 
 

1992 

-22.8 
 

1985 

-8.0 
 

2004 

-3.1 
 

1981 

2.8 
 

2000 

5.0 
 

1985 

3.9 
 

1978 

-3.3 
 

1992 

-6.4 
 

2002 

-17.7 
 

1995 

-23.2 
 

2002 

Yağış 
mm 30.2 25.3 25.5 41.4 35.9 27.1 5.3 3.0 7.4 24.1 27.4 36.3 

% Nem 77 74 66 61 59 52 45 46 51 62 72 77 

 

Araştırma sahasının rüzgâr erozyonu koruma sahası oluşu nedeniyle sahada 

ki rüzgâr durumunu da dikkate alınmıştır. Ancak burada rüzgârın erozif karakterde 

olması yanında toprağın degredasyon derecesi de önemli olmaktadır. Yani toprak 

organik madde içeriği artırılarak toprak yapısında (agregasyonunda) meydana 

getirilebilecek bir iyileşme rüzgârın erozif özelliğini kıracağı da unutulmamalıdır. 
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Kısaca rüzgârın erozif gücü toprak özelliğine göre değişmektedir. Toprak ne kadar 

organik maddece zengin ve bunu sonucu agregasyon ne kadar iyi ise, rüzgâr hangi 

hızda eserse essin erozif özelliği azalacaktır. 

 
3.1.2. Bölgenin Toprak Özellikleri 
 

Karapınar’da topraklar eski göl depozitleri üzerinde oluşmuş genellikle 

alüviyal kökenlidir. Topraklar çoğunlukla Toprak Sınıflamasına göre (Soil Survey 

Staff, 2006) İnceptisol ve Entisol, Dünya Kaynak Veritabanına göre (WRB, 2006) 

Calcisol, Cambisol ve Leptosol sınıflarına girmektedir. Toprakların rengi pulluk 

katında Munsel Renk Skalasına göre açık gri (2.5Y 6/3) (Şekil 4) ve açık kahvemsi 

(10Y 6/3), aşağılarda soluk sarı ve beyazdır. Toprak bünyesi genellikle üst toprakta 

hafif (tınlı kum), aşağılarda ağır (kil) dir. Topraklar genellikle kireç ve potasyumca 

zengin, organik madde ve fosforca fakirdir. Araştırma yeri toprak özellikleri çizelge 

3.2 de, Karapınar koruma sahasına ait seri bazlı toprak haritası ise Şekil 3.5’de 

verilmiştir. 

 

Çizelge 3.2 Araştırma yerinde mera alanlarına ait toprak verileri (Akça, 2001) 

D
er

in
lik

 
cm

 

%
 k

um
 

%
 s

ilt
 

%
 k

il 

bü
ny

e 

Ta
rla

.k
ap

 
m

m
 

H
ac

im
 a

ğı
rlı

ğ.
 

G
/c

m
3  

pH
 

E
C

25
o C

 

%
 

ki
re

ç 

%
 

or
g.

 m
ad

de
 

0-15 68.1 15.1 16.6 SL 23.3 1.10 8.1 0.62 44.7 1.9 

15-30 57.2 22.7 20.1 SCL 32.9 1.09 8.1 0.45 48.6 1.6 

30-60 31.0 28.0 43.0 C 79.6 1.01 8.2 0.45 53.5 1.5 

60-90 16.0 24.4 59.6 C 88.6 1.06 8.3 0.85 54.6 1.3 

90-120 12.5 42.3 45.2 SİC 85.7 1.18 8.0 1.10 53.3 1.2 
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Şekil 3.5 Karapınar’da yer alan toprak serileri (Akça, 2001) 

 

3.1.3. Jeolojik Özellikleri  
 

İnceleme alanında en alt birimi Miyosen-Pliyosen, yaşlı Cihanbeyli 

formasyonu oluşturmaktadır. Oldukça geniş alanda gözlenen birim beyaz, açık gri 

renkli kireçtaşları, marn, killi kireçtaşları ve tüf karışımından oluşmaktadır. 

Kireçtaşları yatay tabakalı, erime boşlukludur. Formasyonun kalınlığı 1000 m dir. Bu 

birim Karacadağ volkanitleri tarafından kesilmektedir. Volkanitler Karapınar’ın 

kuzeybatısında Üzecek dağında (1293 m), elips seklinde bir volkan konisi olarak 

mostra vermektedir .. Bazalt akıntılarından ve etrafındaki tüf çökellerinden oluşan 

elips seklindeki koni, koyu siyah renkli kompakt görünümdedir. Bu koninin Acıgöl 

ve Meke Gölü kraterlerinin volkanik faaliyetinin son safhasında oluşan patlama 

krateri olduğu ve lavlarının bazalt, trakibazalt ve andezit bileşimli olduğu' 

belirlenmiştir (Bas, Ayhan, 1985). Yaşı Pliyokuvarternerdir. Tabanda Cihanbeyli 

formasyonunu kesen Karacadağ volkaniği üstten açılı uyumsuzlukla Kuvarterner 

yaşlı alüvyon tarafından örtülmektedir. Alüvyon inceleme alanının batısında ve 

güneyinde gözlenmekte olup çakıl, kum, kil ve silt depolarından oluşmuştur. 
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Yapısal jeoloji İnceleme alanının ana tektonik yapısını KD-GB gidişli 

Karapınar fayı oluşturur. İnceleme alanını boydan boya keteden Karapınar fayı eğim 

atımlı normal bir faydır. Fay doğusundaki kesimi; çökerken batisi yükselmiştir. 

Karapınar fayının batısında ise, bu faya paralel gidişli diğer bir eğim atımlı normal 

fay bulunur., Karapınar fayı inceleme alanında KB-GO gidişli bir host yapısı 

oluşturur. Bu faylar Kuvarterner yaşlı alüvyonları kesmekte ve yöredeki obrukların 

büyük bir bölümü Karapınar fayının batısında yer almaktadır (Şekil 3.6) (Göçmez, 

2001). 

 

   Şekil 3.6. Karapınar bölgesindeki yeni oluşan obruklardan görüntü 

 
3.1.4. Bitki Örtüsü Durumu 
 

Karapınar Erozyon Sahası ve Çevresinin Floristik Yapısı. Karapınar (Konya) 

ve çevresinin florası üzerine 1992-1993 yılları arasında bir çalışma yapılmıştır. Bu 

çalışmada, araştırma bölgesinde 42 familya ve 177 cinse ait 227 takson tespit 

edilmiştir. Araşırma alanında en fazla taksona sahip olan familyalar, Poaceae 

(Gramineae) 29, Compositae (Asteraceae) 28, Cruciferae (Brassicaceae) 20, 

Chenopodiaceae 18, Leguminosae (Fabaceae) 16 ve Labiatae (Lamiaceae) 15’dir. 

Türlerin floristik bölgelere göre dağılımında Iran-Turan kökenliler % 21.58, Akdeniz 

% 5.27 ve Avrupa-Sibirya % 2.2 oranında bulunur. Bölgedeki bitkilerin % 2,2’si 

endemiktir. 

Ayrıca, Konya-Karapınar arası bölgesindeki alanda yapılan vejetasyon 

çalışması ile bölgede yedi bitki birliği tespit edilmiş olup, bunlar şunlardır;  
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1. Astragaletum lycio-microcephalii birliği, 

2. Salsola ruthenicae-Alhagietum pseudalhagi birliği, 

3. Marribio parviflori-Salvietum cryptanthae birliği, 

4. Petrosimono brachiati-Artemisietum santonici birliği,  

5. Heliotropi dolosi-Pegnetum harmalae birliği, 

6. Petrosimonietum nigdeensio-brachiatae birliği, 

7. Alopecuro arundinaceae-Phragmitetum australis birliğidir. 

 

Yapılan bu çalışma ile tespit edilen bitki birlikleri ve tayin edilen türler, hem 

gelecekteki Karapınar ve çevresinin kazanacağı değişimin ortaya konmasına sebep 

olacak ve hem de Orta Anadolu vejetasyonunun daha iyi tanınmasına katkıda 

bulunacaktır. Özellikle Karapınar ve çevresinin rüzgar erozyona maruz kalan bir 

bölge olması burayı daha çok önemli kılmaktadır. 

Karapınar ve çevresinde yapılan floristik ve sosyolojik çalışmada Karapınar 

erozyon alanındaki durumu, 1962’li yıllardaki ilk durumu, daha sonra Birand (1970) 

ve Khan (1976) tarafından yapılan ve son olarakta tarafımdan yapılan Bağcı (1993) 

çalışmada 1970, 1976 ve 1993’deki durumları karşılaştırılarak verilmiştir. 

Karşılaştırma sonucunda Karapınar erozyonu alanında 1970 ve 1976 yıllarındaki 

bitki örtüsü ve erozyon durumunda önemli değişiklikler olduğu tespit edilmiştir. 

Eskiye nazaran korunan alanlarda erozyon süratle azalmış ve bitki örtüsü daha iyi 

duruma gelmiştir. 

Karapınar erozyon sahası içerisinde azda olsa endemik bitkilerde 

bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır; 

1. Cousinia birandiana Hub.-Mor. 

2. Alkana tinctoria (L.) Tauscch. 

3. Alyssum pateri Nyar 

4. Hesperis kotschyi Boiss. 

5. Nepeta congesta Fisch. Et Mey. 

6. Wiedemannia orientalis Fisch. Et Mey. 

7. Astragalus lycius Boiss. 

8. Onobrychis armena Bioss et Huet.  
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9. Sphaerophysa kotschyana Boiss. 

10. Consolida glandulosa (Boiss et Huet.) Bornm. 

11. Delphinium cinereum Boiss. 

12. Linaria corifolia Desf. 

13. Veronica multifida L. 

14. Caragana leiocalycina (Hub.-Mor.) Hub.-Mr. 

15. Astragalus victoriae Podlec & Kirchhoff. 

 

Son yıllarda Karapınar ve çevresine yakın yerlerde yapılan floristik 

çalışmalarda bilim dünyası için birçok yeni türde tespit edilmiştir. Bunlardan 

bazıları; Saponaria karapınarensis Vural & N.Adığüzel, Astragalus turkmenensis 

Ertugrul ve ark, Genista sessilifolia subsp. unalii Dinc ve Bağcı, Linum ertugrulii 

Tugay, Y.Bağcı ve Uysal, Centaurea tuzgoluensis Aytaç ve Duman. 

Karapınar erozyon sahasında erozyonu önlemede kullanılan en önemli 

bitkilerden bazılarının isimleri şunlardır; 

1. Marrubium parviflorum Fish. Et Mey. 

2. Salvia cryptantha Montbret et Aucher ex Bentham 

3. Phlomis armeniaca Wild. 

4. Alhagi pseudalhagi (Bieb.) Desv. 

5. Astragalus microcephalus Wild. 

6. Astragalus lydius Boiss. 

7. Astragalus lycius Boiss. 

8. Artemisia santonicum L. 

9. Artemisia campestris L. 

10. Festuca valesiaca Schleicher ex Gaudin 

11. Stipa arabica Trin et Rupr. 

12. Stipa holosericea Trin. 

Ağaç çeşidi olarak ise; iğde (Eleagnus sp. L), akasya (Robinia 

pseudeaccacia), dişbudak (Fraxinus sp. L), Karaağaç (Ulmus sp. L) ve akçaağaç 

(Acer sp. L) gibi yöreye has, kuraklığa dayanıklı aşağıdaki ağaçlar seçilmiştir 
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Bazı deneme sonuçları İç Anadolu’da Karapınar civarında kum yataklarının 

varlığını ortaya çıkarmıştır (Kuzucuoğlu ve ark. . Kumul sistemleri, Üst Pleyistosen 

ve Holosen zamanında değişikliği uğramış Konya eskigöl’ünün (paleolake) seviyesi 

ile ilgilidir. Karapınar güneyindeki ana kumul sistemi eski gölün çekilmesi sonucu 

kıyısında oluşan kıyısal rüzgârların sonucudur. Bu günümüzden önce 21.000-17.000 

yaşındaki sedimentleri kapsamaktadır. Holosen zamanında oluşan iklim 

değişiklikleri kumların iç kısımlara doğru hareket etmesine neden olmuştur.  

Konya Toprak Su Araştırma Enstitüsü Karapınar istasyonu koruma altındaki 

yaklaşık 30 000 dekar Mera alanında yürütülen TAGEM Ulusal Mera Kullanım ve 

yönetim Projesi kapsamında yapılan çalışmada genel olarak tespit edilen bitkiler 

aşağıda verilmiştir (Çizelge 3.3). Vejetasyondaki bitkiler mera vejetasyon etütlerinde 

yoğun olarak kullanılan “tekerlekli lup yöntemi” ile saptanmıştır. Bu yönteme göre 

festuca ovina türünün en yaygın olan tür olduğu görülmektedir. Mera alanı bu 

özelliği ile tipik Kurak iklim merası niteliğindedir.  

Karapınar koruma sahasında TÜBİTAK destekli Doğa Okulu çalışmaları 

sırasında Ankara üniversitesi Fen Fakültesinden Prof Dr. Osman KETENOĞLU’da 

bazı arazi çalışmalarımıza katılarak bölgenin botanik bileşimini tanımamız 

konusunda destek vermişlerdir (Şekil 3.7 ve 8). 
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Şekil 3.7. Günağılı serisi üzerinde bitki kompozisyonu incelemeleri 
 

 

Şekil 3.8. Günağılı serisi üzerinde bitki kompozisyonu incelemeleri 
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Çizelge 3.3. Koruma altındaki sahada yapılan çalışmada genel olarak saptanan 
        Bitkiler       

 
Çalışmamıza konu olan Günağılı serisi üzerinde 40 yıldır koruma altında 

bulunan mera örtüsü Şekil 3.9 da görüldüğü gibi toprak yüzeyini kaplamıştır. Bu 

toprak serisinde, örneklenen kar geveni, uyuz otu ve geven bitkisinin kök 

bölgelerinden toprak( agregat) örnekleri alınarak analizleri yapılmıştır. 

 

 

Şekil 3.9. Günağılı serisinde çalışmamıza konu olan mera bitkileri 

Türler % Türler % 

Festuca ovina 29,8 Polygonum cognatum 2,9 

Centaurea virgata 17,6 Plantago lanceolata 2,5 

Euphorbia kotschyana 10,1 Cichorium intybus 2,1 

Alhagi pseudalhagi 5,9 Centaurea solstitialis 2,1 

Astragalus microcephalus 5,0 Anthemis tinctoria 2,1 

Scabiosa argentea 4,6 Erysimum crassipes 1,7 

Scorzonera cana 3,4 Hordeum bulbosum 1,3 

Centaurea urvillei 3,4 Cirsium arvense 1,3 

Taeniatherum caput-medusae 2,9 Anthemis cretica 0,4 

Profil çukuru 

Geven 

Uyuz Otu 

Kar Geveni 
Çoban yastığı 
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3.1.5. Tarımsal Yapı ve Üretim 
 
Rüzgâr erozyonu bakımından ülkemizin en hassa noktasında yer alan 

Karapınar yöresinde 2008 yılı itibariyle toplam 2.939.169 dekarlık toplam alanın 

kültür alanları sırasıyla 1.082.210 alan tarla, 404.400 dekar alan nadas, 11210 dekar 

ha alan sebze, 2180 dekar alan meyve ve bağ’dır. Çayır mera sahası 1.304.440 dekar, 

ormanlık saha 20.130 dekar, ürün getirmeyen alan ise 114.599 dekardır. (Şekil 3.10) 

 
     Şekil 3.10. Karapınar Arazi Kullanımı (dekar) 
 

3.2. Metod 
 
Seriden horizon asalına göre alınacak örneklerde (Soil Survey Division Staff, 

1993; Dinç ve Şenol, 1997) toprak kalitesindeki değişimi saptamak amacıyla organik 

karbon modifiye edilmiş Lichterfelder yöntemiyle (Schlichting ve Blume, 1966), 

alınabilir fosfor (Olsen ve ark., 1954 ve Kaya, 1982), tekstür (Bouyoucos, 1962), tuz, 

pH ve kalsiyum karbonat (USDA, 1954), humik asit (Clapp ve ark. 1996), katyon 

değişim kapasitesi (Rhodes, 1982) analizleri yapılmıştır. Toprak yapısındaki 

mineralojik ve mikromorfolojik oluşumları saptamak amacıyla Kubiena kutuları 

kullanılarak bozulmamış toprak örnekleri alınmıştır. (FitzPatrick, 1993). Ayrıca 

Sarıyev ve ark (2007) geliştirmiş olduğu modeller kullanılarak toprak-bitki-su-

atmosfer ilişkileri ortaya konularak arazi kullanımın toprağa ve çevreye olan etkisi 

ortaya konulmuştur. Arazide aynı toprak serisi üzerindeki başat bitki türlerinin toprak 
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agregat yapısına etkileri karşılaştırılmış bu amaçla bu türler vejetasyon etütleri ile 

tespit edilmiştir (Şekil 3.11)  

 

 
Şekil 3.11 Metod Üzerine Çalışma Toplantısı 

 
3.2.1. Saha Gözlemleri 

 
Çalışma yapılacak saha danışman Prof Dr Selim KAPUR (Ç.Ü. Arkeometri 

Bölümü, Adana) ve çalışma ekibimizce detaylı olarak taranmış, 40 yıldır geleneksel 

arazi kullanımı altında koruma altında kalmış olan sahada tarama yapılmıştır (Şekil 

3.12). 

 

 
Şekil 3.12. Saha Çalışmaları 
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3.2.2. Profil Yerlerinin Saptanması 
 
Arazilerin kullanım şekilleri, üzerindeki bitki örtüsü bize, kabaca eğim, 

drenaj koşulu, tuzluluk alkalilik, toprak bünyesi, derinlik, mineral içerikleri, toprak 

nem içeriği, jeolojik yapı vs. hakkında bilgi verebilir. Bu nedenle Profil yerlerinin 

seçiminde çok hassas davranılmış ve 1960’lı yıllardan günümüze koruma altında 

olan, üzerinde hiçbir tarımsal faaliyet yürütülmemiş Rüzgâr Erozyonu Koruma ve 

Kontrol İstasyondaki eski göl tabanlarını örten Günağılı toprak serisinde 

yürütülmüştür. Bu toprak serisi üzerinde bölgede yaygın olarak bulunan üç bitki 

seçilerek örneklemenin bu bitkilerin yetişme ortamından, profillerin de kök 

sistemlerini ve etki alanlarını kapsayacak şekilde yapılmasına özen gösterilmiştir. 

Çalışma sahasında profil açılacak yerlerinin belirlenmesi çalışmaları (Şekil 3.13). 

 

 
Şekil 3.13. Çalışma Sahasında Profil Yerlerinin Belirlenmesi 

 

3.2.3. Örnekleme Metodu Üzerine Tartışmalar 
 
Proje sahasındaki Günağılı serisi üzerinde toprakların morfolojik 

özelliklerinin belirlenmesi amacıyla açılan profil çukurları ve bu profil çukurlarında 

yapılan profil tanımlaması sonuca ulaşmamız için bizlere çok detaylı bilgi sahibi 
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olmamızı sağlamıştır. Gerek tanımlama işlemleri, gerekse örnekleme arazide özel 

olarak açılmış profil çukurlarında ayırt edilen horizonlar bazında yapılmıştır. Her 

horizonun morfolojik özellikleri ve toprak kalitesine agregat oluşumuna etkilerinin 

doğru olarak saptanabilmesi amacıyla laboratuarda belirlenecek fiziksel, kimyasal ve 

mineralojik özellikler için bozulmuş ve bozulmamış toprak örnekleri alınmıştır. 

Yaklaşık olarak toprak yüzeyine paralel, toprak oluşum işlemlerinin meydana 

getirdiği özellikleri içeren, üst ve altındaki katmanlardan bir veya birkaç 

karakteristiği yönünden farklı her horizon bu aşamada belirlenmiştir. Bilimsel 

çalışmalarda, çalışma yapılan sahanın kendi şartlarına eldeki materyale göre eldeki 

bilgi ve birikimleri de harmanlayarak en doğru yolu bulmak esastır. Bu noktada arazi 

çalışmalarımız boyunca Prof. Dr. Selim KAPUR ve çalışma ekibimizce örnekleme 

metodu üzerine yorumlama yapılmıştır. (Şekil 3. 14) 

 

 
   Şekil 3.14. Örnekleme metodu üzerine yorumlama 

 

Arazide yapılan profil tanımlaması sırasında her horizonun ayırt edilmesi ve 

tanımlaması renk, Tekstür, strüktür, kıvam, özel görünümler, iskelet maddeleri, 

gözeneklilik ve horizon sınırları saptanırken, aynı bölgede tez yürüten Oktay OKUR 

ve şahsım arasında bilimsel olarak oldukça sıcak ve Danışman hocalarımızın bu 
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konudaki bilgi ve tecrübesinden istifade etmemizi sağlayan tartışma dolu bir profil 

tanımlama eğitimi yaşanmıştır (Şekil 3.15, 3.16). 

 

 
Şekil 3.15. Profil Tanımlama Çalışması 

 

 
Şekil 3.16. Profil tanımlama çalışması 
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3.2.4. Toprakların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Hacim Ağırlığı Değerinden 
          Saptanması ve Modellenmesi 

 
Toprakta Fiziksel Analizlerin yapımı oldukça fiziki olarak ağır ve uzun 

zaman almaktadır. Örnek olarak, Su iletkenliği, Toprak Su Karakteristik Eğrisi 

(TSKE), Gözeneklilik ve benzeri Fiziksel Parametrelerin saptanması buna örnek 

olabilir. Aşağıda söz konusu toprak fiziksel parametrelerinden bazılarının saptanması 

yöntemleri sunulmuştur. Örnek olarak,  

Hacim Ağırlığı: Hacmi 100 cm3 olan çelik silindirlerle alınan bozulmamış 

toprak örnekleri etüvde 105˚C’de 24 saat kurutulup, fırın kuru toprağın ağırlığı 

toplam silindir hacmine bölünerek bulunur (Blake ve Hartge, 1986). 

Değişken su yükü altında toprak geçirgenliği: 100 cm3 çelik silindirde 

alınacak bozulmamış toprak örneği saf suyla doyurulduktan sonra,  çelik silindirin alt 

ve üst kısımlarına kapaklar yerleştirilir. 100 cm3 boyundaki büret saf su ile 

doldurularak ve büretin alt ucuna geçirilen borunun havası alınarak çelik silindirin alt 

kapağına takılacak ve büretin kayıt edilmiş seviyesinden suyun geçmesi için 

uygulama başlatılacaktır. Örnekten su çıkışı görüldüğü zaman, büretten düşüş kayıt 

edilerek, değişken su yükü altında toprak geçirgenliği için kullanılan ilgili formülle 

(K=(a*L/A*t)*Ln (H1/H2) ) toprağın doygunluktaki hidrolik iletkenliği 

hesaplanmıştır. Yukarıdaki eşitlikte; a: pipet alanı, L: çelik silindirin boyu, A: toprak 

kesit alanı, t:zaman, H1:pipet su yüksekliği, H2: düşen su yüksekliğidir (Klute ve 

Dirksen, 1986).   

Gözeneklilik: Toprakta bulunan gözenek miktarı, toprak su 

karakteristiklerinde (TSK) bulunan değerlerden hesaplanır. Doygunluktaki su hacmi 

toplam gözenekliliği verirken, mikro gözenek hacmini 0.333 bar’da (Tarla 

Kapasitesi) tutulan su miktarından hesaplanır. Makro gözenek hacmini ise, toplam 

gözenek miktarından mikro gözenek miktarının çıkarılmasıyla bulunur (Danielson ve 

Sutherland, 1986). 

Toprak Su Karakteristikleri: Bozulmamış toprak örneklerinin, doygunluk 

ile 1 bar arasındaki değişik gerilimlerde tutabildikleri hacimsel su içeriğini gösteren 

toprak suyu karakteristikleri saptanır. Basınçlı plaka aletinde toprak suyu gerilimleri, 

doygunluktan başlayarak 0.1, 0.33 (Tarla Kapasitesi-TK), 1.0 bar şeklinde uygulanır, 
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her bir toprak suyu geriliminde tutulan hacimsel su içerikleri 3'şer yinelemenin 

ortalaması olarak bulunur. Yine aynı şekilde bozulmuş toprak örneklerinde ise 5 

ve15 bar (Solma Noktası-SN) gerilimleri uygulanır ve bu gerilimlerde tutulan 

hacimsel su içerikleri 3'er yinelemenin ortalaması olarak bulunmuştur (Klute, 1986). 

Yukarıda da görüldüğü gibi, sunulan yöntemler çok spesifik ve fiziki olarak 

ağır yöntemlerdir. Bu bakımdan tespiti kolay olan bazı parametrelerin bir modelle 

değerlendirilerek, diğer fiziksel parametreleri saptamak önem arz etmektedir. 

Söz konusu çalışmada yukarıda zikir edilmiş toprağın hacim ağırlığı 

değerinden, gözeneklilik, TK, SN ve hidrolik iletkenlik değerlerinin model analizi ile 

saptanması çalışılmıştır. Söz konusu matematiksel model ile özellikle laboratuarda 

saptanmayan verilerin tahmini sunumu yapılmaktadır. 

Buna göre, matematiksel model aracılığıyla, hacim ağırlığı ( bρ ), değerinden 

bazı temel toprak fiziksel parametreleri sırasıyla aşağıdaki gibi saptanacaktır 

(Sarıyev ve ark., 1995, Breinstein, ve ark., 1988, Kalyujniy ve ark, 1988): 

 

1. Gözeneklilik (P, %); 

P=(1- bρ /2,65)*100 

2. Toprakların Tarla Kapasitesi (TK, %); 

TK= A1*e(-B1* bρ ) 

3. Toprakların Solam Noktası (SN, %); 

SN=A2-11* bρ  

4. Hidrolik İletkenlik (Kf, cm/saat); 

Kf=A3*(P-TK-B3)^2*TK 

 

3.2.5. Çölleşmeye Karşı Duyarlı Çevrelerin Saptanması (ÇDİ) 
 
Kosmas ve ark. (1999) arazi özellik ve kullanımlarının çevreyi çölleşmeye 

karşı ne kadar duyarlı hale getirdiğini saptamak amacıyla sayısal bir model 

geliştirmiştir. Avrupa Birliğinin kullandığı bu modelde toprak, bitki örtüsü, iklim ve 

arazi kullanım türleri sayısallaştırılarak ÇDİ saptanmaktadır. Kullanım yaklaşımı 

aşağıdaki çizelgelerde verilmiştir. ÇDİ tanımlaması ile 50 yıllık süreçteki koruma 
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etkisi saptanarak sonraki yıllar için bir öngörü oluşturulması planlanmıştır. Ayrıca 

arazi de koruma başlamadan önceki değerler de dikkate alınarak günümüzdeki ve 

geçmişteki duyarlılık verileri karşılaştırmıştır.  

 
3.2.6. Toprak Kalite İndeksi 
 

Toprak tekstürü, derinliği, eğimi, ana materyal bitkilerin gelişimini dolaysıyla 

erozyon etkileşimini ortaya koyduğundan önemli etmenlerdir. Gölsel çökeller 

üzerine rüzgârla taşınan kumullar ile yakındaki bazaltik tüflerin rüzgârla 

taşınmasından oluşan Günağılı serisinde ana materyal olarak kum kabul edilmiştir.  

 
Çizelge 3.4. Toprak Kalite değerleri (Kosmas ve ark. 1999) 

Tekstür Eğim 

Sınıf Tanım Tekstür İndeks Sınıf Tanım Eğim 
(%) İndeks 

1 İyi L, SCL, SL, LS, CL 1 1 Çok düz 
/düz <6 1 

2 Orta  1,2 2 Hafif  6-18 1,2 
3 Zayıf Si, C, SiC 1,6 3 Dik 18-35 1,5 

4 Çok 
zayıf S 2 4 Çok dik >35 2 

Ana Materyal 

Sınıf Tanı
m Ana Materyal İndeks 

1 İyi Şeyl, şişt, bazik, ultraazik, konglomera, sıkışmamış 1,0 

2 Orta Kireçtaşı, mermer, granit, riyolit, ignimbrit, gnays, silttaşı, 
kumtaşı 1,7 

3 Zayıf Marn, Piroklast 2,0 
Toprak Derinliği Drenaj 

Sınıf Tanım Derinlik (cm) İndeks Sınıf Tanım İndeks 
1 Derin >75 1 1 İyi drenaj 1 
2 Orta 75-30 2 2 Zayıf drenaj 2 
3 Sığ 15-30 3 3 Çok zayıf drenaj 3 
4 Çok sığ <15 4    

Taş/Kaya Parçacıkları Toprak Kalitesi 

Sınıf Tanım Taş/Kaya 
örtülülüğü İndeks Sınıf Tanım İndeks 

1 Çok taşlı >60  1 Yüksek kalite <1,13 
2 Taşlı 20-60  2 Orta kalite 1,13 to 1,45 

3 Taşsız veya çok 
az <20  3 Düşük kalite >1,46 

L: Tın, SCL: Kumlu killi tın, SL: Kumlu tın, LS: Tınlı kum, CL: Killi tın, Si: Silt, C: kil, SiC: Siltli kil 
 

Toprak kalitesi yukarıdaki veriler ışığında aşağıdaki formül kullanılarak 

saptanmaktadır 
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TKİ= (tekstür*ana materyal*taş/kaya*derinlik*eğim*drenaj)1/6 

 

3.2.7. İklim Kalite İndeksi (İKİ) 
 

Bitkilerin su alımını etkileyen etmenler iklim kalite indeksini açıklamaktadır. 

Bunlar yağış, hava sıcaklığı, kuraklık düzeyidir. Yıllık yağışın 280mm ‘den az 

olduğu yerler bitki gelişimi için kritik alanlar olarak kabul edilmektedir (Soil Survey 

Staff, 2006). Bu nedenle yıllık yağış üç farklı sınıfta incelenmiştir (Çizelge 3.4).  

Aşağıdaki değerler iklim kalitesini saptamakta kullanılmıştır (Kosmas ve ark. 

1999).  

1. Sıcaklık – aylık ortalama sıcaklık (°C) 

2. Yağış - aylık ortalama (mm) 

3. Don oluştuğu gün ortalaması ve 0°C altındaki sıcaklıklar  

4. Potensiyel evapotransprasyon (ET) – aylık ET (mm) 

Bagnouls-Gaussen’in canlı iklim kuraklık indeksi kuraklık indeksini 

saptamak amacıyla kullanılmıştır (Kosmas ve ark. 1999). Toprak su alınabilirliğinin 

en etkili yöntemi toplam yağıştan ET değerinin çıkarılmasıdır. Ancak bunun 

hesaplanması için toprak nem eğrileri, bitki örtüsü gelişme karakteristikleri 

gerekmektedir. Bu nedenle bu çalışmada temel Bagnouls-Gaussen kuraklık indeksi 

(BGI) kullanılmıştır. İklim kalite indeksi Çizelge 3.5’den elde edilen verilerin 

aşağıdaki eşitlikte kullanılmasıyla saptanmıştır.  

İKİ=(yağış*kuraklık)1/3 

 

Çizelge 3.5. İklim Kalite İndeksi Elemanları (Kosmas ve ark. 1999) 
Yağış  Kuraklık 

Sınıf Yağış (mm/yıl) İndeks  Sınıf BGI 
aralığı İndeks 

1 >650 1  1 <50 1 
2 280-650 2  2 50-75 1,1 
3 <280 4  3 75-100 1,2 

İklim Kalitesi  4 100-125 1,4 
İKİ Kalite Aralık  5 125-150 1,8 
1 Yüksek <1,15  6 >150 2 
2 Orta 1,15 to 1,81     
3 Düşük >1,81     
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3.2.8. Bitki Kalite İndeksi 
 
 Bitki kalitesi bitki örtüsü türü ve kaplama yüzdesi ile tanımlanmaktadır. Bitki 

örtüsü baskın bitki türü göz önüne alınarak yapılmıştır (Çizelge 3.6). 

 

Çizelge 3.6. Bitki Örtüsü Kalitesi Değerleri (Kosmas ve ark. 1999) 
Sınıf Bitki Örtüsü Yangın Riski 

1 Maki/her dem 
yeşil orman 

Sınıf Tanım Bitki türü ve indeksi 

2 Akdeniz Maki  1 Düşük Açık alan, çok yıllık tarımsal bitkileri tek yıllık 
tarımsal bitkiler (mısır, ay çiçeği)-1 

3 Kalıcı otlak 2 Orta Tek yıllık tarımsal ürünler (tahıllar, mera), 
yaprak döken meşe (karışık), karışık 
Akdeniz maki/her dem yeşil orman-1.3 

4 Tek yıllık mera 3 Yüksek Akdeniz Maki-1.6 
5 Yaprak döken 

orman 
4 Çok 

yüksek 
Çam ormanı, doğal yıllık bitkiler-2 

6 Çam ormanı Erozyondan koruma 

7 Çam ormanı 
hariç her dem 
yeşil orman 

Sınıf Tanım Bitki türü ve indeksi 

8 Her dem yeşil 
çok yıllık tarım 
bitkileri 

1 Çok 
yüksek 

Karışık Akdeniz maki/her dem yeşil orman 
-1 

9 Yaprak döken 
çok yıllık tarım 
bitkileri 

2 Yüksek Akdeniz maki, Çam ormanı, Kalıco otlak, 
Her dem yeşil çok yıllık tarım bitkileri -1.3 

10 Yıllık kışlık tarım 
bitkileri 

3 Orta Yaprak döken ormanlar-1.6 

11 Yıllık yazlık 
tarım bitkileri 

4 Düşük Yaprak döken çok yıllık ağaçlar (badem, 
kaysı vb)-1.8 

12 Çıplak arazi  5 Çok 
düşük 

Tek yıllık tarım bitkileri (tahıllar), yıllık 
otlaklar, bağlar-2 

Kuraklık Dayanımı 
Sınıf Tanım Bitki türü ve indeksi 

1 Çok 
yüksek 

Karışık Akdeniz maki/her dem yeşil orman, Akdeniz maki -1 

2 Yüksek İğne yapraklılar, zeytin-1.2 
3 Orta Yaprak döken çok yıllık ağaçlar (bağ, badem, kaysı vb)-1.4 
4 Düşük Kalıcı otlak -1.7 
5 Çok düşük Tek yıllık tarım bitkileri (tahıllar), yıllık otlaklar -2 

Bitki Örtüsü Bitki Örtüsü Kalitesi 
Sınıf Tanım Bitki örtüsü 

(%) 
İndeks Bitki Örtü 

Kalitesi 
Tanım Aralık 

1 Yüksek >40 1 1 Yüksek <1,13 
2 Düşük 10-40 1,8 2 Orta 1,13-

1,38 
3 Çok 

düşük 
<10 2 3 Düşük >1,38 
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Yukarıdaki değerler kullanılarak aşağıdaki eşitlikten Bitki Kalitesi İndeksi 

saptanmaktadır 

BKİ= (yangın riski*erozyondan koruma*kuraklık dayanımı*bitki örtüsü)1/4 

 

3.2.9. Arazi Kullanım Kalite Özellikleri (AKİ) 
 

Burada önemli olan ana arazi kullanım türüdür. Bunlar arasında tarım 

arazileri, doğal alanlar, meralar, koruma alanları, maden sahaları, yenilenme alanları, 

yerleşim alanları sayılabilir. Çizelge 3.7’de kullanım indisleri verilmiştir (Kosmas ve 

ark. 1999).  

 

Çizelge 3.7. Arazi Yönetim Kalitesini saptamada kullanılan etmenler (Kosmas ve 
                    ark. 1999) 
TARIM ARAZİSİ 
Sınıf Tanım İndeks 

1 Düşük Arazi Kullanımı 
yoğunluğu (DAK) 1 

2 Orta düzeyde Arazi Kullanımı 
(OAK) 1,5 

3 Yüksek düzeyli Arazi Kullanımı 
(YAK) 2 

MERA 
Sınıf Tanım Otlatma düzeyi İndeks 

1 Düşük Şimdiki otlatma düzeyi (ŞOD) < sürdürülebilir düzey (SD) 1 
2 Orta ŞOD=SD’den 1,5*ŞOD 1,5 
3 Yüksek ŞOD>1,5*ŞOD 2 

DOĞAL ALANLAR  
Sınıf Tanım Yönetim Özellikleri İndeks 

1 Düşük Şimdiki (Ş) / Sürdürülebilir verim (S)= 0 1 
2 Orta Ş/S<1 1,2 
3 Yüksek Ş/S= 1 veya daha fazla 2 
1 Low  Adequate 1 
2 Moderate Moderate 1,5 

SİYASET 
Sınıf Tanım Uygulama Düzeyi İndeks 

1 Yüksek  Tam:> %75  1 
2 Orta Kısmi: %25-75 1,5 
3 Düşük Tamamlanmamış:< %25  2 

YÖNETİM KALİTESİ 
Sınıf Tanım Aralık 

1 Yüksek 1 - 1,25 
2 Orta 1,26 - 1,50 
3 Düşük >1,51 
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Yönetim kalite indeksi arazi kullanım yoğunluğu ile siyasi uygulama düzeyinin 

geometrik ortalamasıdır. Bunun için aşağıdaki denklem kullanılmaktadır.  

YKİ = (arazi kullanım yoğunluğu * siyasi uygulama)1/2 

 

Yukarıda elde edilen tüm kalite indisleri aşağıdaki eşitliğe eklenerek ÇDİ 

değeri hesaplanır 

ÇDİ = (TKİ*İKİ*BOİ*AKİ)1/4 

 

Elde edilen ÇDİ değeri ise aşağıdaki Çizelge 3.8’deki değerlerle 

karşılaştırılarak arazinin çölleşmeye olan duyarlılığı ortaya konmuş olmaktadır 

(Kosmas ve ark. 1999). Her bir ÇDİ sınıfı kendi içinde üç alt sınıfa ayrılmıştır. 

Bunlar çok yüksek duyarlılıktan düşük duyarlılığa doğru sıralanmaktadır. Bu yöntem 

Karapınar’a iklim ve bitki örtüsü yönünden büyük benzerlik gösteren Agri Havzası 

(İtalya) ve Alentejo Bölgesi (Portekiz)’nde denenmiş ve kullanılabilir olduğu 

raporlanmıştır (Kosmas ve ark. 1999).   

 

Çizelge 3.8. ÇDİ Türleri ve sayısal aralık değerleri (Kosmas ve ark. 1999) 
Tür Alttür ÇDİ aralık değeri 

Tehlikede T3 >1,53 

Tehlikede T2 1,42-1,53 

Tehlikede T1 1,38-1,37 

Kırılgan K3 1,27-1,32 

Kırılgan K2 1,23-1,26 

Kırılgan K1 1,17-1,22 

Potansiyel P 1,17-1,22 

Etkilenmemiş E <1,17 

 

3.2.10. Toprakların sertleştirilip İnce Kesitlerin Hazırlanması 
 

Toprakların sertleştirilmiş ve parlatılmış bloklarının hazırlanması, 

kayaçlardan ince kesit yapma tekniğine benzer bir teknikle yapılmış farklı olarak 

topraklar önce reçine ile doyurularak sertleştirilmiştir. Sertleştirilmiş blokların 
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hazırlanması amacıyla blok örnekleri Kubiena kutuları (15x5.5x3.5 cm) ile profilden 

alınmıştır. Toprak çok dağılgan olduğu için üzerileri pamukla kapatılmış, 

etiketlenmeleri yapılarak laboratuara getirilmiştir (Kapur ve ark. 1985). Aşağıdaki 

işlemler sırasıyla uygulanmıştır. 

1. Örneğinin Suyunu Çıkarma 

2. Örneği Sertleştirme 

3. Sertleşmiş Örneği İnceltme 

4. Sertleşmiş Örneği Parlatma 

 
3.2.10.1. Örneğinin Suyunu uzaklaştırma 
 

Toprak örneklerinin suyu asetonla yer değiştirmesi işleminden sonra 

sertleştirilmiştir (Şekil 3.17) (Kapur ve ark. 1985). 

 
3.2.10.2. Örneği Sertleştirme 

 
Bu işlemlerde taze polyester dolgu reçinesi kullanılmıştır. Özel hızlandırıcı ve 

sertleştiriciler aşağıdaki oranlarda katılarak hazırlanmıştır. 

Polyester reçine  200 ml. 

Aseton    200 ml. 

Katalizör   2 ml. 

Sertleştirici   2ml. 

Bu karışım impregnasyonun ikinci gününde asetonun buharlaşması ile aseton 

miktarı yarıya azaltılarak kullanılmıştır. Üçüncü günde ise jel durumunu hala 

koruyan reçine üzerine yalnızca reçine, sertleştirici ve katalizör katılmıştır. Bu 

sertleştirme uzun ve titiz bir çalışma ile yapılmıştır (Şekil 3.18) (Kapur ve ark. 1985). 
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      Şekil 3.17.Bozulmamış toprak örneklerinin suyunun çıkarılması 

 

 
Şekil 3.18.Toprak örneklerinin sertleştirilmesi 
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3.2.10.3. Sertleştirilmiş Toprak Bloklarının İncelenmesi 
 

Sertleştirilen yüzey horizonlarına ait toprak bloklarının fotoğraf makinesi ile 

yüksek çözünürlüklü fotoğrafları çekilerek organik madde birikim katmanın 

mikro/yakın planda dağılımı saptanmıştır. Çizelge 3.9’da görülen ince kesit sırasına 

göre ince kesitlerin hazırlanmamasının nedeni, arazi tartışmalarında, iri fraksiyon 

dağılımı yaygın olan çalışma alanı topraklarının agregasyonlarının ve özellikle 

organik madde dağılımlarının (derinlik ve ayrışma düzeylerinin) mikro/yakın 

düzeyde saptanmalarının yeterli olabileceği görüşüne ulaşılmasındandır (Kapur ve 

ark 1985). 

 
Çizelge 3.9. İnce Kesit Hazırlamada İşlem Akış Diyagramı 

Profilin Hazırlanması 

Örneklerin Alınması 

Kubiena Kutusuyla 

Su İle asetonun Yer değiştirmesi 

İmregnasyon için örneğin kutulanması 

İmregnasyon 

Blokun elmas testereyle kesilmesi 

Blokun düzlenmesi 

Blokun parlatılması 

 
 

3.2.10.4. Tarama Elektron Mikroskopisi 

 

Topraklardan, 0.25-0.50 arasındaki büyüklükte olan bozulmamış örneklerde 

Philips XLS-30 Tarama Elektron Mikroskobunda (TEM-SEM) agregatların mikro 

morfolojileri gözlemlenmiştir. Görüntülerde özellikle organik madde ve toprak 

faunasının etkileri irdelenmeye çalışılmıştır.  
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 
 

Mera alanları İç Anadolu geleneksel arazi kullanımı simgeleyen önemli 

oluşumlardır. Çoğu tarım bitkisinin uygun yetişmesi için iklim ve toprak koşulları 

kısıtlı olan İç Anadolu’da geniş otlaklar hayvancılık kültürünün gelişmesine yol 

açmıştır (Esin, 1998; Peters ve ark. 1999; Martin ve ark. 2002). Martin ve ark 

(2002) İç Anadolu’da gerçekleştirdikleri arkeolojik çalışmalarda bir çok hayvanın 

evcilleştirilmiş olduğunu ortaya koymuşlardır (Şekil 4.1). Bununla birlikte yabani 

hayvan çeşitliliği de yüksek düzeyde olmuştur (Şekil 4.2). Yaşam alanları 

kısıtlanan yabani hayvanlarda meralara beslenme nedeniyle baskı yapmışlardır. 

Sonuçta meralara insanların ve yabani hayatın baskısı yoğun olmuştur (Arkeolojik 

ve arkeometrik çalışmalar geçmişte yaşamış birçok kültürün yanlış arazi kullanımı 

sonucu yok oluşu pek çok çalışmaya konu edinmiştir. (Lowdermilk, 1953; Perry, 

1986; UÇEP, 2005).  

 

 
Şekil 4.1. İç Anadolu’da Evcilleştirilmiş Hayvanların Pınarbaşı (Çatalhöyük, 

               Konya) Kazısındaki Oranı (Martin ve ark. 2002). 
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Şekil 4.2. Anadolu Yabani Keçisi 

 

Bu yoğun baskının diğer bir olumlu yanı da farklı yörelerden gelen 

konargöçerlerin farklı bitki türlerini hayvanları aracılığıyla İç Anadolu’ya taşımış 

olmalarıdır (Akça, 2009). Sonuçta bitki türü çeşitliliği yüksek düzeyde artmıştır. 

Bu süreç 1900’lerin başına değin süregelmiş ancak daha sonra ki nüfus artışı arazi 

baskısını arttırarak bitki örtüsünün ve sonrasında toprağın kalitesinin 

kaybolmasına yol açmıştır.  

Toprakların tarihsel süreçte bozulmaları özellikle kurak ve yarı kurak 

iklimlerde suyun kısıtlı olması sonucu bitki örtüsünün insan baskısı altında 

kendini yenileyememesi sonucu olmuştur. Bununla birlikte bozulan, çölleşen 

arazilerin iyileşme süreçleri ise yoğun çalışılan bir konu olmamıştır (Eswaran ve 

ark. 2005).  

Kurak bölge topraklarında 1960’lı yıllarda başlayan koruma çalışmaları 

sonrasında kalitelerini yeniden kazanan toprakların bilimsel değerlendirilmesi 

tarihsel süreçte bozunan ve iyileşen arazi ve toprakların yakından tanınması için 

önemli bir gösterge olacaktır. Arkeometrik çalışmalar arkeolojik süreçle beraber 

yakın tarihteki değişimleri de çalışan bir bilim dalı olduğundan Karapınar’daki 

toprak kalitesi değişimi çalışma konusu olmuştur. 
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4.1. Çalışma Alanındaki Profil Toprağının Morfolojik Tanımı 
 

Günağılı serisi yaygın olduğundan toprak analizlerinin sağlıklı olması için 

üç farklı noktada profiller açılarak örneklemeler yapılmıştır (Şekil 4.3.). 

 

 

     Şekil 4.3. Profil Yerleri 

1 Nolu Profil tanımlama bilgileri 

MERA PROFİL 1  : KAR GEVENİ (acanthalimon spp.) 

SINIFLANDIRMA  : Course Loamy, Mesic, Typic Torripsamments 

İKLİM    : Karasal 

ÇOĞRAFİ KONUM  : 365493760 D, 4167494 K 

YERİ    : Vahap ovası mevki 

JEOMORFOLOJİK BİRİM : Eski göl tabanı 

ARAZİ KULLANIMI : Erozyonla mücadele 

BİTKİ ÖRTÜSÜ  : Mera 

EĞİM    : % 0,5-2 

KAYA TİPİ   : Kumul 
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YÜZEY TOPOĞRAFYASI : Hafif dalgalı 

DRENAJ SINIFI  : İyi 

TABAN SUYU  : Yok 

 

Çizelge 4.1. 1 Nolu Profil Tanımlama Bilgileri 
Oi 0-2 Az ayrışmış, bitki dokuları ayırt 

edilebilen organik materyal; belirgin 
dalgalı sınır. 

A1 2-10 Grimsi Kahverengi (2,5Y 5/2Kuru), 
Rengin adı (2,5Y 5/2 Nemli); tın; 
zayıf, küçük, granüler strüktür; 
dağılgan, az yapışkan, az plastik, 
kireçli; yaygın, ince, saçak kökler; 
belirgin dalgalı sınır. 

A2 10-17 Rengin adı (2,5Y 5/2Kuru), Rengin 
adı (2,5Y 5/2Nemli); tın; zayıf, çok 
küçük, granüler strüktür; dağılgan, 
az yapışkan, az plastik, az kireçli; 
yaygın, çok ince, saçak kökler; 
belirgin dalgalı sınır. 

C 17-50 Rengin adı (2,5Y 5/2 Kuru), Açık 
Zeytinimsi Kahverengi (2,5Y 5/3 
Nemli); tın; masif; dağılgan, az 
yapışkan, az plastik, az kireçli. 

 

 

Şekil 4.4. 1 Nolu Profil  
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2 Nolu Profil tanımlama bilgileri 

MERA PROFİL 2  : UYUZ OTU (scobiosa.) 

SINIFLANDIRMA  : Course Loamy,  Mesic, Typic Torripsamments 

İKLİM    : Kkarasal 

ÇOĞRAFİ KONUM  : 36549376 D, 4167494 K 

YERİ    : Vahap ovası mevki 

JEOMORFOLOJİK BİRİM : Eski göl tabanı 

ARAZİ KULLANIMI : Erozyonla mücadele 

BİTKİ ÖRTÜSÜ  : Mera 

EĞİM    : 0,5-2 

KAYA TİPİ   : Kumul 

YÜZEY TOPOĞRAFYASI : Hafif dalgalı 

DRENAJ SINIFI  : İyi 

TABAN SUYU  : Yok 

 

Çizelge 4.2. 2 Nolu Profil Tanımlama Bilgileri 

 

Oe 0-2 Orta derecede ayrışmış, bitki dokuları yarı 
ayırt edilebilen organik materyal; belirgin 
düz sınır. 

A1 2-10 Grimsi Kahverengi (2,5Y 5/2Kuru), Rengin 
adı (2,5Y 5/2 Nemli); tın; zayıf, küçük, 
granüler strüktür; dağılgan, az yapışkan, 
az plastik, kireçli; seyrek, ince, saçak 
kökler; yaygın dalgalı sınır. 

A2 10-18 Rengin adı (2,5Y 5/2Kuru), Rengin adı 
(2,5Y 5/2Nemli); tın; zayıf, çok küçük, 
granüler strüktür; dağılgan, az yapışkan, 
az plastik, az kireçli; çok seyrek, çok ince, 
saçak kökler yaygın dalgalı sınır. 

C 18-52 Rengin adı (2,5Y 5/2Kuru), Açık Zeytinimsi 
Kahverengi (2,5Y 5/3 Nemli); tın; masif; 
dağılgan, az yapışkan, az plastik, az 
kireçli. 
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Şekil 4.5. 2 nolu profil 

 

3 Nolu Profil tanımlama bilgileri 

MERA PROFİL 3  : Geven (astragalus micracophalus.) 

SINIFLANDIRMA  : Course Loamy, Mesic, Typic Torripsamments 

İKLİM    : Karasal 

ÇOĞRAFİ KONUM  : 36549376 D, 4167494 K 

YERİ    : Vahap ovası mevki 

JEOMORFOLOJİK BİRİM : Eski göl tabanı 

ARAZİ KULLANIMI : Erozyonla mücadele 

BİTKİ ÖRTÜSÜ  : Mera 

EĞİM    : 0,5-2 

KAYA TİPİ   : Kumul 

YÜZEY TOPOĞRAFYASI : Hafif dalgalı 

DRENAJ SINIFI  : İyi 

TABAN SUYU  : Yok 
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Çizelge 4.3. 3 Nolu Profil Tanımlama Bilgileri 

 

Oe 0-2 Orta derecede ayrışmış, bitki dokuları yarı 
ayırt edilebilen organik materyal; belirgin 
düz sınır. 

A1 0-12 Grimsi Kahverengi (2,5Y 5/2Kuru), Rengin 
adı (2,5Y 5/2 Nemli); tın; zayıf, küçük, 
granüler strüktür; dağılgan, az yapışkan, az 
plastik, kireçli; seyrek, ince, saçak ve 
seyrek, orta kazık kökler; belirgin dalgalı 
sınır. 

A2 12-20 Rengin adı (2,5Y 5/2Kuru), Rengin adı 
(2,5Y 5/2Nemli); tın; zayıf, çok küçük, 
granüler strüktür; dağılgan, az yapışkan, az 
plastik, az kireçli; çok seyrek, çok ince, 
saçak ve seyrek orta kazık kökler; yaygın 
dalgalı sınır. 

C 20-55 Rengin adı (2,5Y 5/3Kuru), Açık Zeytinimsi 
Kahverengi (2,5Y 5/3 Nemli); tın; masif; 
dağılgan, az yapışkan, az plastik, az kireçli; 
çok seyrek, orta,  kazık kökler. 

 

 

          Şekil 4.6. 3 Nolu Profil  
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Profil incelemesinde bitki kök rizosfer bölgesinden toprak örneklemsi yapılmıştır 

(Şekil 4.7.). 

 

 

              Şekil 4.7. Geven Bitkisi Kök Yapısı 

 

Çalışma koruma sonrası bitkilerin yeniden canlandığı doğal alan olarak 

bırakılan ve günümüzde Günağılı serisi (Typic Xeropsamment, Soil Survey Staff, 

2006, Cambic Arenosol, WRB, 2006) olarak tanımlanan toprakların geliştiği 

kumulların örttüğü gölsel materyal üzerinde yapılmıştır (Şekil 4.3). Günağılı 

serisinde 3 farklı profil açılmıştır. Profil değerleri incelendiğinde büyük farklılık 

olmaması nedeniyle ortalama değerler yorumlanmıştır.  

Koruma sahasındaki mera alanında kumullar üzerinde Kar Geveni, Uyuz 

otu, Geven ve tek yıllık bitki örtüsü bulunmaktadır (Şekil 4.4). Çalışma profili 

Konya’ya bağlı Karapınar ilçesinde 1960’lı yıllardan günümüze değin koruma 

altında olan Toprak ve Su Kaynakları Karapınar Araştırma İstasyonu sahasında 

yer almaktadır (Groneman, 1964; Akça, 2001) (Şekil 4.5).  

Karapınar 1960’lı yıllarda yanlış arazi kullanımı ve aşırı otlatma sonrası 

bitki örtüsünün gücünü kaybetmesiyle ciddi biçimde çölleşme tehlikesinde 

kalmıştır. Bunun sonrasında gölsel kökenli topraklar kumullarla örtülerek 



4. BULGULAR ve TARTIŞMA                                                   Mustafa OKUR 

91 

verimliğini yitirmesi dışında toprak kalitesini büyük düzeyde kaybetmiştir 

(Groneman, 1968; Akça, 2001; Akça ve ark. 2008). Bu süreçten sonra yapılan 

koruma çalışmaları sonrasında kumul hareketi durdurulmuş ve korunan mera 

alanlarında doğal bitki örtüsü gelişimi sağlanmıştır (Şekil 4.8). Bu çalışmada 

yakın süreçteki toprak kalitesi değişimi arkeometrik ve pedolojik yöntemlerle 

ortaya konularak tarihteki arazi bozunmaları sonrasında toprak gelişimine ait bilgi 

sağlanmaya çalışılmıştır. 

 

 

         Şekil 4.8. Günağılı Serisi 

 

 

         Şekil 4.9. Örnekleme Yapılan Profildeki Bitki Örtüsü 



4. BULGULAR ve TARTIŞMA                                                   Mustafa OKUR 

92 

Günağılı serisi topraklarda O-A-C dizilimli horizon bulunmaktadır. O-

horizonu organik maddenin biriktiği horizon olup biriken organik maddenin 

kökeni tanımlandığından fiberli olarak tanımlanmıştır (Şekil 4.10).  

 

 
Şekil 4.10. Günağılı Serisinde Fiberli Organik Materyal Birikimi 

 

A horizonu ise ayrışmış ve göreceli olarak yıkanan humin maddelerin 

düşük düzeyde renk değiştirmesiyle tanımlanmıştır. A-horizonunda özellikle kök 

bölgesinde çok zayıf büyük olasılıkla organik materyalin salgıladığı 

polisakkaritlerin (Tisdall ve Oades, 1982; Brady ve Weil, 2007) neden olduğu 

agregatlaşma saptanmıştır (Şekil 4.11).  
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Şekil 4.11. Günağılı serisinde yüzey toprağında agregat oluşumu 

 

A horizonundan sonra herhangi bir toprak oluşumu yönünden farklılık 

göstermeyen marn1 C-horizonu gelmektedir (Şekil 4.12). C-horizonunda çok 

seyrek orta kazık kökler saptanmıştır. Horizonlar arası sınır dalgalı ve geçişlidir. 

Profilde orta düzeyde mikroorganizma (böcek yuvaları vb) saptanmıştır.  

Groneman (1968) ve Akça ve ark. (2008) Günağılı Serisi toprakların 

1960’ların ortasında durdurulduğunu bildirmişlerdir. Bu bağlamda Günağılı 

serisindeki organik madde birikimi son 50 yıldır süregelen bir süreci ortaya 

koymaktadır. Buna karşın yağışların azlığı ve toprak oluşturacak materyalin çok 

yüksek düzeyde kireçli ve kumlu olması yalnızca 0-8 cm derinliğinde pedojenik 

işlemlerin gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Kurak ve yarı kurak bölgedeki 

kumul ana materyalde gelişen topraklarda benzer pedolojik gözlemler birçok 

araştırıcı tarafından belirtilmiştir (Raji ve ark. 2004; Brady ve Weil, 2007; Maun, 

2009). Sonuçta morfolojik gözlemler son 50 yıl içerisinde doğal mera bitki örtüsü 

altındaki kumul materyalde çok düşük pedolojik gelişim olduğunu ortaya 

                                                        
1 Marn, kil ve kalsiyum karbonattan, değişik oranlarda tabii olarak meydana gelmiş karışımdır. 
Kalsiyum karbonat, kile göre daha fazla ise buna kalker denir. Genel olarak sığ göllerde, 
bataklıklarda bulunur. 
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koymuştur. Buna karşın organik materyal birikimi ve profildeki kök dağılımı 

biyolojik etkinliğin yüksek olduğunu göstermiştir (Şekil 4.4).  

 

 
Şekil 4.12. Günağılı Serisinin Marn Özellikli C Horizonu 

 

Örnek profillerde 10-12 cm’den sonra C-horizonu etkisi görülmüştür. C-

horizonu profilin açıldığı derinliğe değin (180cm) farklılık göstermeden tekdüze 

bir görünüm vermiştir.  

 
4.2. Günağılı Serisinde Saptanan Mera Bitkileri 
 

Günağılı serisi, Akça ve ark (2008)’deki çalışmalarında Karapınar 

Erozyon Koruma alanında Meke Serisi ile birlikte en yaygın topraklar olduğu 

saptanmıştır (Şekil 4.13). Bu bölge ayrıca en yaygın mera bölgesi konumundadır. 

Serinin yaygın olduğu yerlerde yapılan bitki türü saptamaları sonrasında aşağıdaki 

bitkiler saptanmıştır (Çizelge 4.4).  
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Şekil 4.13. Karapınar Erozyon Koruma Sahasındaki toprakların yayılımı (Akça ve 

                ark. 2008) 

 

Çizelge 4.4’den de görüleceği üzere geven bitkileri seride yaygın türler 

olarak saptanmıştır. Geven türleri yalnızca çalışma profilinin değil Karapınar, 

Karaman ve Ereğli meraları ile Konya Kapalı Havzasının çoğunda da baskın bitki 

olarak saptanmıştır (Bağcı, 1994; Bağcı ve Dural, 1997; Yıldıztugay ve ark. 

2009). 
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Çizelge 4.4. Günağılı Serisindeki Bitki Türleri 

Familya Tür Yerel Ad Kaplama Yoğunluk
Astragalus santonicum Geven 4 4
Astragalus microcephalus Geven 2 2
Astragalus lydius Geven 2 2
Astragalus lycius Geven 1 1
Scabiosa argentea + 2
Artemisia campeste 1 1
Onosma tauricum Yalancı hava cıva 1 1
Bromus tectorum 2 1
Tragopogon latifolia Yemlik 1 1
Alyssum linifolium Kuduz otu + 1
Onobrychis tourneforti 1 1
Ziziphora taurica + 1
Silene subconica + 1
Centaurea depressa Peygamber çiçeği + 1
Xeranthemum anuum + 1
Salvia cryptanta Tapir 1 2
Noeae mucronata 1 1
Isatis floribunda + 1
Alopecurus litoralis Tilki kuyruğu + 1
Saponaria mesogitanus Sabun otu 1 1
Verbascum songaricum Sığır kuyruğu + 1
Centaurea pulchella + 1
Briza humilis Kuş ekmeği + 1  

 

Geven bitkisinin profildeki agregat oluşturma gücü toprakların erozyondan 

korunmasını sağlayan diğer bir olgu olarak saptanmıştır (Şekil 4.14).  
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Şekil 4.14. Geven Bitkisinin Kök Dağılımı 

 
4.3. Mera Örtüsü Altındaki Profil Toprağının Kimyasal ve Fiziksel 
      Özellikleri 
 

Kum tekstürlü olan Günağılı toprakları yüksek pH ve kireç içerikli ve 

düşük organik maddesi ile tanımlanmaktadır (Çizelge 4.5, 4.6, 4.7). Değerler 

kurak bölge topraklarının değerleriyle benzerlik göstermektedir (Lichter, 1998; 

Ben-dor ve Banin, 1998; Rowland ve Whiteman, 1993; Duxburry, 2005; Bot ve 

Benites, 2005; Brady ve Weil, 2007) (Şekil 4.15). Ayrıca Günağılı profilindeki 

organik madde içeriği Türkiye topraklarının ortalaması olan % 1.1’den az da olsa 

yüksek saptanmıştır (Dinç ve ark, 1993). 
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Şekil 4.15. Dünyadaki Kimi Topraklar İle Günağılı Serisinin Ortalama Organik 
                  Madde İçerikleri 

 
 

Şekil 4.15 ve Brady ve Weil (2007) verileri göz önüne alındığında 

Günağılı Serisi üzerinde tanık profil topraklarının A horizonunda saptanan 

ortalama % 1.2 organik madde değerinin kurak koşullar dikkate alındığında 

önemli bir kalite göstergesi olduğu ortaya çıkmaktadır. O horizonu tanımı 

kullanılmamıştır çünkü ölü örtüden kaynaklanan organik madde değeri O 

horizonu değerini (% 20) karşılamamıştır (Soil Survey Staff, 2006). 

  

Çizelge 4.5. Çalışma alanındaki 1 no’lu profilin (kar geveni kök bölgesi profili) 
                    kimi toprak özelliklerinin analizleri 

Derinlik CaCO3 P2O5 K2O
cm % Kg/da %

A 0-3 8,4 0,14 25,2 1,24 8,12 93,6
A1 2-10 8,5 0,14 37,91 0,89 2,72 108,5
A2 10-17 8,7 0,14 28,99 0,86 1,71 140,6
C 17+ 8,7 0,16 32,2 0,1 0,2 163,3

pH dS/m Organik madde 
%
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Çizelge 4.6. Çalışma alanındaki 2 no’lu (Uyuz Otu kök bölgesi) profilin kimi 
                   toprak özelliklerinin analizleri 

Derinlik CaCO3 P2O5 K2O
cm % Kg/da %

Ah 0-3 8,3 0,07 27,5 1,18 4,28 101
A2 3-10 8,5 0,14 30,58 0,58 1,71 120,2
A3 10-16 8,4 0,14 28,3 0,63 1,21 184,4
C 16+ 8,8 0,17 30,8 0,1 0,2 165,3

pH dS/m Organik madde

 

 
Çizelge 4.7. Çalışma alanındaki 3 no’lu (geven otu kök bölgesi) profilin kimi 
                   toprak özelliklerinin analizleri 

Derinlik CaCO3 P2O5 K2O
cm % Kg/da %

A 0-3 8,5 0,14 29,73 1,21 5,88 101
A2 3-10 8,5 0,14 31,22 0,72 2,21 132,3
A3 10-17 8,5 0,14 26,02 0,66 1,21 179,8
C 17+ 8,6 0,15 32,6 0,1 0,18 166,3

pH dS/m Organik madde 
%

 

 

Ana materyalde düşük olmasına karşın (0.2 kg/dekar), fosforun yüzey 

horizonunda yüksek çıkması (Çizelge 4.5, 4.6, 4.7) (6.1 kg/dekar) mera da 

bulunan doğal bitki örtüsünden kaynaklanan organik örtüsünün 50 yıldır 

birikmesi, ayrıca baskın mera bitkisi olan gevenin derinlere ulaşan kök yardımıyla 

fosforu alıp bünyesinde kullandıktan sonra bitki artıklarının ölü örtü olarak 

birikmesine ve söz konusu süreç içerisinde organik materyalin tamamen profilde 

ayrışmasına bağlanabilir (Kaya, 1982). Bir çok çalışmada bitki örtüsünden yüzey 

horizonuna katılan ölü materyalin uzun yıllarda toprağın fosfor içeriğini arttırdığı 

ortaya konulmuştur (Tisadll ve Oades, 1982; Wesemael ve Veer, 1992). Örneğin 

Withers ve ark. (2001) İngiltere’de çayırlık arazide 65 yıl içerisinde 

1000kg/hektar fosfor birikiminden söz etmiştir ki bu değer yılda 15kg’lık birikime 

eşittir. Fosforun dünya kaynaklarının kısıtlı olduğu düşünüldüğünde mera 

ortamında bu düzeyde birikim önemlidir çünkü mera bitkileri için yüzeydeki 6-

8kg/dekar fosfor düzeyi sağlıklı gelişim için uygun değer olarak kabul 

edilmektedir (Willer ve Donahue, 1995; Rajasree ve Filial, 2001). 
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Bitkilerin kök bölgesinden alınan toprak örneklerindeki potasyum içeriği ise 

yüzeydeki A horizonlarında düşükken (93,6-101,0 kg/da) alt horizonlarda yüksek 

çıkmıştır (140,6-184,4 kg/da). Bunun da başlıca nedeni potasyumun alt 

horizonlara, karbonatlara (sayfa:101) benzer biçimde, yıkanmasıdır. Potasyumun 

alt horizonlarda birikme potansiyeli bitki kök bölgesi için bir rezerv/kullanılabilir 

kaynak oluşturduğundan toprağın kimyasal kalitesine katkıda bulunmaktadır. 

Tanık profilde yapılan mikroelement analizleri sonrasında bakır dışında ki 

mikroelementlerin düşük olduğu saptanmıştır. Bunun başlıca nedeni ana 

materyalin demir ve çinko yönünden yoksul olan gölsel karbonatlı kum olmasına 

bağlanabilir (Şekil 4.16) (Kuzucoğlu ve ark. 1998). Buna karşın demir düzeyinin 

C-horizonundan belirgin olarak fark etmesi yüzeydeki bazaltik kökenli kum 

boyutlu parçacıkların katkınsa bağlanabilir. Bazaltik kayaçlarda demir ve 

magnezyumun yüksek düzeyde olduğu bilinmektedir (Noble ve Sukheswala, 

1967; Stoops ve ark. 2008). Yüksek düzeydeki demir ve magnezyum nedeniyle 

bazaltik kayaçlar ferromagnezyen kayaçlar olarak sınıflandırılmaktadırlar (Miller 

ve Donahue, 1995). 

 

 

Şekil 4.16. Tanık Profilin Mikrobesin Elementleri İçeriği 
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Her üç bitkinin kök bölgesi toprak örneklerinde yapılan Tarla Kapasitesi 

ve Solma Noktası analizleri değerlerinin de (yaklaşık % 5 alınabilir su), bitkilerin 

kök bölgelerinin (yüzey horizonlarının) tanık Günağılı profilinin horizon tekstür 

değerleri ortalaması olan kumlu tın tekstürünün su tutma kapasitesine yakın bir 

değerde  olduklarını (Şekil 4.17) ortaya koymuştur (Çizelge 4.8). Bu sonuç, büyük 

bir olasılıkla, organik maddenin etkisinden de kaynaklanmaktadır. Sonuçta, yüzey 

horizonlarında bitki gelişim için daha yüksek düzeyde nem bulunmaktadır. 

Böylece, kimyasal ve fiziksel veriler göz önüne alındığında, örnek profilde ve 

profil ekolojisinde (bitkilerin kök bölgelerinde-yüzey horizonlarında) en büyük 

kalite belirleyicinin organik madde olduğu da ortaya konulmuş bulunmaktadır. 

Organik madde alınabilir su ve fosfor içeriklerini olumlu yönde etkilemiş ve 

kumul ana materyalinin bitki örtüsünü destekleyecek özellik kazanmasına neden 

olmuştur. 

 Şekil 4.17’de tanık profilde alt horizonlara doğru kil boyutu 

parçacıklarının artışı olsa da, bu sonuç büyük olasılıkla, kumul yüzeyini örten, 

kısa mesafelerde sürekli hareket halinde olan, kum boyutu parçacıkları içeriğinin, 

beklenen biçimde, daha yüksek olabileceği nedeniyledir. Diğer bir olasılıkla da, 

alt horizonlarda uzun süreçlerde oluşabilecek olan fiziksel ayrışmanın mineral 

boyutlarını küçültebileceği gerçeğidir. Üst horizonların hareketli kum boyutu 

parçacıklarının sürtünme (abrazyon-abrasion) etkisi alttaki yüzeylerde düşünülen 

etkiyi uzun zaman aralıklarında gerçekleştirebilir. 

Her üç bitki kök bölgesinin alt horizonlarında karbonat içerikleri (% 

CaCO3) yüzey horizonlarına göre artış göstermektedirler. Karasal kumulların, 

kum boyutu minerallerinin içeriğinin kısa mesafeli kapalı havzalarda 

değişebilirlik olasılıklarının düşüklüğü düşünüldüğünde, karbonat içeriğinin alt 

horizonlardaki artışı üst horizonlardan çözünmeye ve alt horizonlarda birikmeye 

bağlanabilir. Oysa, söz konusu toprak oluşum işlevi, TEM gözlemleri ile yalnızca 

Kar geveni bitkisinin kök bölgesinde saptanmıştır. Kar geveni kök bölgesi toprak 

agregatlarının içerdiği birincil minerallerin yüzeyinde saptanan karbonat (kalsit 

neo-formasyonları-Tarama Elektron mikroskopisi ile saptanan sonuçlara bakınız: 

bölüm 4.8) birikim kristallenmeleri büyük olasılıkla bu bitkinin kök bölgesi 

salgılarının diğer bitkilerin salgılarından daha çözücü ve /veya güncel bir etkiye 
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bir etkiye sahip olabileceğine bağlanabilir (bu etki ayrıntılı olarak çalışılarak 

geven bitkisinin kök özelliklerinin daha ayrıntılı saptanmaları gerekmektedir) 

 

 
Şekil 4.17. Günağılı Serisi horizonları Tekstür Bileşimi 

 

Çizelge 4.8. Bitki kök bölgesi topraklarının (toprak örnekleri, yüzey ve yüzey  
                  altı orizonlarının bir bölümü 5cm yüksekliğinde örnekleme 
                    silindirleriyle alınmıştır) tarla kapasitesi, solma noktası ve alınabilir 
                  su içeriği ile ortalama killi, siltli ve kumlu toprakların değerleri. 

 Tarla Kapasitesi Solma Noktası Alınabilir su 
Profil 1 11.68 7,1 4,58 
Profil 2 12.23 8,6 3,63 
Profil 3 12.75 8,05 4,7 
Kumlu 5 3 2 
Siltli 22 12 10 
Killi 28 14 14 
 

Geven bitkisinin alınabilir su miktarında yapmış olduğu katkıda Şekil 4.8. 
de görülmektedir.  
 
4.4. Mera Bitkileri Altındaki Ölü Örtü Düzeyi 
 

Meralarda ölü örtü yaprak, çürüntü ve humus tabakalarının tümünü kapsar. 

Bu tabakalar mera toprağının üstünde yer alırlar. Humus materyalinin mineral 

toprağa karıştığı kesim (Ah – horizonu, Soil Survey Staff, 2006) ölü örtüden 

sayılmaz (Kantarcı, 2000).  Mera topraklarında ölü örtü düzeyi konumun, iklim 

özelliklerinin, yeryüzü şeklinin, yükseltinin, ağaç türünün, orman yaşının, 
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kapalılık derecesinin, sıklığın ve toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerine 

bağlıdır.  

Otlaklarda ki otlatma baskısının azaltılması sonrasında toprak organik 

maddesinin % 30-67 düzeyinde arttığı dünyada ki çeşitli çalışmalarla ortaya 

konulmuştur (Bade, 1998; Wright ve ark. 2004). Günağılı serisinde ise bu artış 

düzeyi 10 kattan fazla olmuştur (Çizelge 4.5, 4.6, 4.7). Buna karşın meralardaki 

ölü örtünün yıllık veya uzun yıllara ait birikimine ait yeterli çalışma 

bulunmamaktadır.  

Ölçümler sonrasında Kumulların olduğu bölgede doğal bitki örtüsünün 

yoğunluğu yüksek ölü örtü oluşumuna neden olmuştur (Şekil 4.9; 4.10;4.11). 

Sonuçta Günağılı serisindeki mera bitkileri (Çizelge 4.18) toprak yüzeyindeki ölü 

organik madde örtüsü Akça ve ark (2010)’da Karapınar Erozyon sahasının diğer 

yerlerindeki farklı kullanımlarda saptadıkları mera arazilerine benzer (Çizelge 

4.6). 

 

 

                Şekil 4.18. Günağılı Serisindeki Yoğun Bitki Örtüsü 
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Çizelge 4.9. Çalışmada saptanan mera bitkilerinin biriktirdiği ölü örtü düzeyleri 
                  ile Erozyon Kontrol Sahasında diğer bitki örtüsü altındaki ölü örtü 
                 düzeyleri (Akça ve ark. 2010) 
Örnek Alım yeri Organik Ölü Örtü g/m2

Günağılı Profil 1 282,3

Günağılı Profil 2 289,2

Günağılı Profil 3 281,4

Ereğli yolu, mera 84

Karaman yolu, mera 105,1

Apak TEMA Projesi Koruma Sahası 251,5

Apak Mera 111,3

Vahapobası TEMA Projesi Koruma Sahası 60,3

Vahapobası Mera 46,1

Meke Serisi - Doğal Alan 481,1

Meke Serisi - Ağaç kanopisi 172,2

Kartan Doğal Alan 182,1

Komoba Doğal Alan 152,3

Apak Doğal Alan 152,2

Andıklı Doğal Alan 118,3

Kındam Doğal Alan 158,2

Karataş Doğal Alan 122,6  

 

Çizelge 4.9 incelendiğinde Karapınar’daki doğal alanların 50 yıllık süreçte 

yüksek düzeyde ölü örtü oluşturduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle Meke serisi 

dışında en büyük birikim Günağılı serisinde saptanmıştır. Bu büyük olasılıkla 

profildeki yüksek gözenekli 0.1 ile 0,2 cm çapındaki pomzaların bitkiler için 

göreceli olarak tuttukları suyu zamanla bitkilerin almasına bağlanabilir.   

 
4.5. Çevre Duyarlılık İndeksi (ÇDİ) 
 

Uzun yıllar içerisindeki arazi kullanım etkinlikleri arazilerin kalitelerini 

olumsuz yönde etkilemektedir (Kosmas ve ark. 1999). Arkeolojik devirlerden 

başlayan arazi bozunumlarının sayısal olarak değerlendirilmesi sonrasında belirli 

bir süreçteki bozunum benzer arazi kullanımı ve iklim ile coğrafi özelliklere sahip 

diğer bölgelerdeki bozunumları ortaya koyması açısından önem taşımaktadır 
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(Kapur ve Akça, 2002; Bal ve ark. 2003). Bu bağlamda Avrupa Birliği ve Avrupa 

Toprak Bürosu tarafından kullanılan Çevre Duyarlılık İndeksi çalışma alanına 

uygulanarak geçiş ve şimdiki kullanım sürecinin kalite etkisi ortaya konulmaya 

çalışılmıştır.  

 
4.5.1. Toprak Kalitesi İndeksi (TKİ) 
 
 Günağılı serisi toprakları kumlu tın tekstürlüdür (Şekil 4.13). Bu özellik 

saha topraklarının rüzgâra dayanımının çok az olmasına yol açmaktadır. Kumul 

materyal gölsel kökenli olması nedeniyle bitki besin elementleri düşüktür. 

Yağışlarla gelen suyun da hızla drene olması profilin su tutma kapasitesini 

azalmaktadır. Kosmas ve ark (1999) toprakların kalite indislerini aşağıdaki 

biçimde vermişlerdir (Çizelge 4.10).  

Çizelge 4.10. Günağılı Serisi Toprak Kalite Indeks Değerleri 

Tekstür Ana Materyal Derinlik Eğim Drenaj Kalite İndeksi Sınıflandırma

1 3 1 1 1 1 Orta
 

 
4.5.2. İklim Kalite İndeksi (İKİ) 
 

Karapınar Türkiye’de en düşük yağış alan bölgeler içerisinde yer 

almaktadır ve İKİ değeri 2,12 olarak hesaplanmıştır.  

 
4.5.3. Bitki Örtüsü İndeksi (BKİ) 
 

Karapınar’daki yangın riski meradaki tek yıllık bitkilerin yoğun olması ve 

ağaçlandırma alanlarındaki kurumalar nedeniyle oldukça yüksektir (Şekil 4.18). 

Yangın riskinin yüksek olmasına karşın ağaçlıklı alanda yoğun bitki örtüsü 

yüksek düzeyde erozyondan koruma sağlamaktadır (Şekil 4.19). Çizelge 4.11’de 

Bitki Örtüsü İndeksi Erozyon Koruma Sahasında diğer alanları da alacak biçimde 

verilmiştir.  
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Çizelge 4.11. Karapınar Erozyon Koruma İstasyonu Bitki Örtüsü  

Bitki Örtüsü Türü Yangın Riski
Erozyona karşı 

koruma
Kuraklık 
Dayanımı Bitki örtüsü Bitki Örtüsü Kalitesi

Tarım arazileri 1 2 2 1,8 1,64 – Düşük
Doğal mera & Çayırlar 2 1 1,2 1 1,24 –Orta
Kumullar -Çalışma Profili 2 1 1 1 1,24 – Düşük
Volkanik oluşumlar 1 2 2 1,8 1,64 –Düşük  

 

 
Şekil 4.19. Karapınar’da Yaz Sonu Kuru ve Yoğun Bitki Örtüsü 

 
4.5.4. Arazi Yönetim Kalite İndisi (AKİ)/İnsanlar Tarafından Yaratılan 
         Baskı 
 
 Doğal kaynakların yaşam süreleri insanların onları tüketme hızı ve tüketim 

baskısına bağlıdır (Eswaran ve ark. 1998; Reich, 2000; Cangir ve ark. 2000).  

Karapınar arazilerinin 1960 öncesi yoğun ve yanlış kullanımın yarattığı etki 

birçok çalışmaya konu olmuştur (Akça, 2001; Akça ve ark. 2008). Bu baskı halen 

devam etmektedir. Buna karşın Erozyon Koruma İstasyonundaki başarılı koruma 

ve sürdürme yönetimi bugün için mükemmel bir denge yaratmıştır. Ancak 

arazinin doğası gereği kırılganlıklarının devam ettiği de bir gerçektir.  Arazi 

Yönetim Kalitesini ortaya koyan indisler aşağıdaki Çizelge 4.12’de verilmiştir.  
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Çizelge 4.12. Karapınar Erozyon Koruma İstasyonu Arazi Yönetim Kalite İndeksi  

Tarım arazileri 1,5 Orta
Doğal mera & Çayırlar 1 Yüksek
Kumullar -Çalışma Profili 1,41 Orta
Volkanik oluşumlar 1,73 Düşük

Yönetim Ka lites i

 

 

4.5.5. Kalitelerin Birleşimi 
 

ÇDİ hesaplamasındaki son aşama tüm kalite indekslerinin hesaplanarak 

arazinin duyarlılık sınıfını belirlemektir. Yukarıdaki Çizelgeler (4.10, 4.11 ve 

4.12) kullanılarak çalışma profilinin ve diğer alanların ÇDİ değerleri 

hesaplanmıştır (Çizelge 4.13).  

 

Çizelge 4.13. Karapınar Erozyon Kontrol İstasyonundaki ÇDİ değerleri 
TKİ İKİ BKİ AKİ ÇDİ SINIF

Tarım arazileri 1,35 2,12 1,64 1,5 1,75 TEHDİT T3

Doğal mera & Çayırlar 1,24 2,12 1,24 1 1,34 TEHDİT T1

Kumullar -Çalışma Profili 1,51 2,12 1,24 1,41 1,38 TEHDİT T1

Volkanik oluşumlar 1,46 2,12 1,64 1,73 1,52 TEHDİT T2

Açık Kumul alan 1,6 2,12 1 2 2 TEHDİT T3  
 

Günağılı serisi her ne kadar bitki örtüsü tarafından örtülü olsa da şimdiki 

koruma sisteminin bozulması sonrasında çok hızlı biçimde bozunacağı açık bir 

gerçektir. Buna karşın ÇDİ düzeyi tarım alanlarında en yüksek olmuş bunu 

sırasıyla Volkanik araziler ile kumul alanlar ve doğal mera alanı izlemiştir 

(Çizelge 4.13).  

ÇDİ değeri Karapınar Bölgesinde en iyi kullanımın doğal mera alanlarını 

olduğunu ortaya koymuştur. Karapınar’daki 50 yıllık korumaya karşın ve toprak 

kalitesindeki iyileştirici öğeler karşın tehdidin devam etmesi ana materyal ve 

iklimin çok kritik değerlerde olmasından kaynaklanmaktadır (Çizelge 4.10).  
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4.6. Toprakların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Hacim Ağırlığı Değerinden 
       Saptanması ve Modellenmesi 
 

Materyal ve Yöntemler Bölümünün ilgili alt bölümünde toprakların hacim 

ağırlığı değerinden özellikle toprağın Gözeneklilik (P, %), Tarla Kapasitesi (TK, 

%), Solama Noktası (SN, %) ve Hidrolik İletkenlik (Kf, cm/saat) değerlerinin 

matematiksel modellenmesi ile ilgili kısım özet biçimde anlatılmıştır. Bu 

bağlamda çalışma alanı topraklarının hem hacim ağırlığı, hem de TK ve SN 

değerleri saptanmış ve ilgili değerler Çizelge 4.14’de verilmiştir. 

Çizelge 4.14. Deneme Alanı topraklarının Hacim Ağırlığı, TK ve SN Değerleri 

Derinlik 
cm Saha  % Nem 

Hacim 
Ağırlığı 
gr/cm3 

Ort. TK 
0-30 

SN 
0-30 

0-5 M1 12,21 1,45 
1,46 

11,68 7,10 

0-5 M1 9,02 1,47 
5-10 M1 9,98 1,42 

1,40 
5-10 M1 9,93 1,37 

10-15 M1 10,42 1,45 
1,45 

10-15 M1 7,88 1,45 
0-5 M2 9,30 1,40 

1,42 

12,23 8,60 

0-5 M2 9,30 1,43 
5-10 M2 9,92 1,45 

1,42 
5-10 M2 10,45 1,39 

10-15 M2 9,92 1,45 
1,44 

10-15 M2 10,82 1,44 
0-5 M3 7,64 1,49 

1,50 

12,75 8,01 

0-5 M3 7,29 1,50 
5-10 M3 8,52 1,52 

1,48 
5-10 M3 8,71 1,45 

10-15 M3 9,60 1,41 
1,40 

10-15 M3 9,26 1,40 
 

Yukarıda sunulan ilgili matematiksel modellerin (1-4), söz konusu hacim 

ağırlığının dikkate alınmasıyla modelde A1, A2, A3 ve B1 parametrelerin 

denemdeki ölçülen TK ve SN ile ilgili verilerinin kullanılmasıyla, ilgili sonuçlar 

değerlendirilmiştir. 

Çizelge 4.14’de ortamla hacim ağırlığı hesaplanmış ve söz konusu A1, A2, 

A3 ve B1 parametrelerin değerlendirme sonucu ilgili hacim ağırlığı değer 

aralıklarında aşağıdaki gibi saptanmıştır. 
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A1=108; 

A2=25,5 

A3=13,1; 

B1=1,4; 

B2=11; 

B3=0,04. 

Sonuç olarak ilgili (1-4) matematiksel modeli ilgili parametrelerin saptanmasıyla 

aşağıdaki son görünümünü almıştır: 

1. Gözeneklilik (P, %); 

P=(1- bρ /2,65)*100      (1*) 

2. Toprakların Tarla Kapasitesi (TK, %); 

TK= 108*e(-1.4* bρ )      (2*) 

3. Toprakların Solama Noktası (SN, %); 

SN=25,5-11* bρ        (3*) 

4. Hidrolik İletkenlik (Kf, cm/saat); 

Kf=13,1*(P-TK-0,04)2*TK     (4*) 

 

Çizelge 4.14’deki ilgili sıra no’larında bulanına hacim ağırlığı değerlerinin 

ortalaması alınarak, (1*-4*) modifiye edilmiş matematiksel modellerinin 

kullanılmasıyla, TK, Sn, Gözeneklik ve Hidrolik iletkenlik değerleri saptanmış ve 

Çizelge 4.15’de sunulmuştur. 
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Çizelge 4.15. Matematiksel Modellerle hesaplanan bazı toprak fiziksel 
                       parametreleri 

SAHA Ölçülen 

Model ile Hesaplanan 

Hacim 

Ağırlığı 

(g*cm-3) 

TK 

% 

SN 

% 
TK%  SN % P % Kf,cm/saat 

MERA1 1,437 11,68 7,10 14,4515 9,696667 45,78616 0,330559 

MERA2 1,427 12,23 8,60 14,65524 9,806667 46,16352 0,341301 

MERA3 1,46 12,75 8,01 13,98704 9,44 44,90566 0,306594 

 

Çizelge 4.15’den de görüldüğü gibi, kumlu toprakların hacim ağırlıkları 

1,4 gr/cm3 değerinin üzerinde ve TK ve SN ile Hidrolik iletkenlik değerleri de 

uyumlu sınırlar arasında görülmektedir. 

Bu değerlendirme onu gösteriyor ki, oldukça uzun zaman ve ağır fiziksel 

işçiliği olan toprakta bazı fiziksel analizlerin tespitinde (Su iletkenliği, Toprak Su 

Karakteristik Eğrisi Gözeneklilik ) yukarıda sunulan ve ölçülmüş verilerin de 

dikkate alınmasıyla modifiye edilmiş (1*-4*) ilişkileri elde veri olmayan yeni 

topraklar için ilkin aşamada kullanılabilir. 

 
4.7.Parlatılmış Bloklardaki Görüntü Özellikleri 
 

Mera bitkileri kök bölgelerinden (yüzey horizonlarından) alınan 

bozulmamış örneklerde ilk 5-10 cm derinlikte (A1 horizonu) farklı ayrışma 

süreçlerinde organik medde birikimleri saptanmamıştır. Organik madde birikimi 

horizon boyunca tekdüze dağılım göstererek, tekdüze granüler toprak 

makroyapısının oluşumunu sağlamıştır (makromorfolojik arazi tanımlamalarında 

da aynı sonuca ulaşılmıştır). Gelişmiş granüler makrostrüktür nedeniyle de toprak 

agregatlarının yaklaşık tümünün boyutları 1-3 cm çevresinde olup horizon 

boyunca aynı boyutu korumuşlardır (Şekil 4.20). 
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Şekil 4.20. Mera Bitki Örtüsü Altındaki Toprakta Organik Madde 
                 Birikimleri 

 

4.8. Mera Örtüsü Altındaki Toprak Profilinin Mikromorfolojik (TEM) 
      Özellikleri 
 

Mera bitkilerinden Kar Geveni (acanthalimon spp.) (Çoban yastığı) kök 

bölgesinde yapılan Tarama Elektron Mikroskobu (TEM) çalışmasında, küçük 

boyutlu (1 mm) kayaç parçacıklarının (seçilen bir tanesinin) yüzeyinde ikincil 

kalsit minerallerinin kristallendikleri gözlenmiştir. Tekrarlamalı olarak kayaç 

parçacığının yüzeyinde oluşan kalsit mineralleri, aynı görüntü üzerinde gözlenen 

daha küçük boyutlu mineral parçacıklarını da çimentolayarak öncü agregat 

oluşturmalarına neden olmuştur. Söz konusu kalsifikasyon olayı, Kar Geveni 

bitkisinin salgılarının, büyük olasılıkla, ikincil kalsit oluşumunu gerçekleştirecek 

düzeyde bir asitliğe (zayıf-orta?) sahip olduklarını göstermektedir (Şekil 

4.21,22,23,24,25,26). 

Uyuz otu (scobiosa.)’nın kök bölgesindeki öncü agregatlar ise (Şekil 

4.27,28,29,30,31,32), farklı boyutlarda olup (50-200 mikron) farklı boyutlardaki 

kum ve silt boyutu parçacıklarından oluşmuşlardır. Bu parçacıklar da, büyük 

olasılıkla, ikincil kalsit mineralleri tarafından çimentolanarak birbirleriyle 

birleştirilmiş/yapıştırılmıştır. Kalsitin bu yaygın etkisinin yanında, öncü 
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agregatların kimisinin gösterdiği tabakalı yapılar ve agregat yüzeylerinin amorf-

benzeri görüntülerle kaplı olması, öncü agregat oluşumunda organik salgı 

katkılarının yoğun olabileceğini ortaya koymaktadır (Şekil 4.29 ve 4.30). 

Geven (astragalus micracophalus.) otunun kök bölgesindeki görüntü 

değerlendirmeleri sonucunda gözlenen ve geven otunun kök yapı özelliğini 

sergileyen kısmen ayrışmış kök görüntüsünde (Şekil 4.33,34,35,36,37,38). Kökün 

yüzeyinin yoğun olarak ikincil kalsit, kökün lif uzantılı parçacıkları ve olası 

organik salgılar (kök veya diğer fauna salgıları?) gözlemlenmiştir. Özellikle Şekil 

4.37 ve 4.38)’de farklı boyuttaki kum ve silt parçacıklarının yanında kil 

boyutundaki (2 mikron) tabakalı kil minerallerininde kök üzerinde oluşan öncü 

agregatın oluşumuna katkıda bulunduğu gözlenmiştir. 

Her üç mera bitkisinin kök bölgesindeki ortak işlev (proses-process) 

yaygın organik salgılardır. Bununla birlikte, büyük olasılıkla, işlevini salgılarla eş 

zamanlı sürdüren kalsifikasyon olayı da, öncü agregatların oluşmasında diğer 

önemli bir faktördür.                    

 

Şekil 4.21. Kar geveni kök bölgesindeki kalsifikasyon ve öncü agregat oluşumu 
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Şekil 4.22. Kar geveni kök bölgesindeki kalsifikasyon ve öncü agregat oluşumu 
 

 
Şekil 4.23. Kar geveni kök bölgesindeki kalsifikasyon ve öncü agregat oluşumu 
 

 
Şekil 4.24. Kar geveni kök bölgesindeki kalsifikasyon ve öncü agregat oluşumu 
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Şekil 4.25. Kar geveni kök bölgesindeki kalsifikasyon ve öncü agregat oluşumu 
 

 
Şekil 4.26. Kar geveni kök bölgesindeki kalsifikasyon ve öncü agregat oluşumu 
 

 
Şekil 4.27. Uyuz Otu (Scobiosa.) Kök Bölgesindeki Öncü Agregat Oluşumu 
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Şekil 4.28. Uyuz Otu (Scobiosa.) Kök Bölgesindeki Öncü Agregat Oluşumu 
 

 
Şekil 4.29. Uyuz Otu (Scobiosa.) Kök Bölgesindeki Öncü Agregat Oluşumu 
 

 
Şekil 4.30. Uyuz Otu (Scobiosa.) Kök Bölgesindeki Öncü Agregat Oluşumu 
 



4. BULGULAR ve TARTIŞMA                                                   Mustafa OKUR 

116 

 
Şekil 4.31. Uyuz Otu (Scobiosa.) Kök Bölgesindeki Öncü Agregat Oluşumu 
 

 
Şekil 4.32. Uyuz Otu (Scobiosa.) Kök Bölgesindeki Öncü Agregat Oluşumu 

 
Şekil 4.33. Geven Otunun Kök Bölgesindeki Öncü Agregat Oluşumu 
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Şekil 4.34. Geven Otunun Kök Bölgesindeki Öncü Agregat Oluşumu 
 

 
Şekil 4.35. Geven Otunun Kök Bölgesindeki Öncü Agregat Oluşumu 

 
Şekil 4.36. Geven Otunun Kök Bölgesindeki Öncü Agregat Oluşumu 
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Şekil 4.37. Geven Otunun Kök Bölgesindeki Öncü Agregat Oluşumu 
 

 
Şekil 4.38. Geven Otunun Kök Bölgesindeki Öncü Agregat Oluşumu 
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5. SONUÇLAR 
 
Arkeometrik çalışmalar yalnızca arkeolojik kazı alanları buluntularını 

değil aynı zamanda insanoğlunun yeryüzünü şekillendirme başladığı 

(Anthroscape- insan peyzajı) andan başlayarak arkeo-çevredeki değişimleri de 

kapsamaktadır. Bu çalışmalar geçmişte kültürlerin yok olmasına neden olan 

çevresel bozunumları ortaya koyduğu kadar, binlerce yıldır sürdürülen başarılı 

çalışmaları da ortaya koymaktadır. Örneğin Akdeniz Havzasındaki ve Van Gölü 

çevresindeki insan yapımı sekilerin doğayı olumlu yönde etkilediği (Akça ve ark. 

2008) arkeometrik çalışmalarla saptanmıştır. Karapınar doğal meralarında yapılan 

koruma modeli bu konuda çok çarpıcı örnek bir sahadır.   

Kurak bölge topraklarında 1960’lı yıllarda başlayan koruma çalışmaları 

sonrasında kalitelerini yeniden kazanan toprakların bilimsel değerlendirilmesi 

tarihsel süreçte bozunan ve iyileşen arazi ve toprakların yakından tanınması için 

önemli bir gösterge olacaktır. Arkeometrik çalışmalar arkeolojik süreçle beraber 

yakın tarihteki değişimleri de çalışan bir bilim dalı olduğundan Karapınar’daki 

toprak kalitesi değişimi çalışma konusu olmuştur. 

Sanayi devrimi sonrası makineli tarımın artması, 20. yy başından sonraki 

artan nüfus baskısı sonrasındaki yoğun arazi kullanımı, orman alanlarında azalma 

ve kontrolsüzce yapılan otlatma topraklarda organik maddenin hızlı biçimde yok 

olmasına yol açmıştır. Kurak ve yarı kurak iklime sahip ülkelerde bunun 

sonucunda atmosfere bırakılan CO2 düzeyi artarak iklim üzerinde de olumsuz 

baskılar artmış, olumsuz gelişmeler yaşanmıştır. Organik madde birikimi ve 

bunun toprakta ki organik madde miktarına olan etkisini zamansal olarak ölçümü 

önemli bir arkeo-çevre çalışması olarak nitelendirilebilir. Bu çalışmalar geçmiş ve 

gelecekteki arazi kullanımlarının iklim değişikliğine olan etkisini yorumlamak 

için önemli, kaynaklar oluşturmaktadır. Bu nedenle günümüzde yaşanan ve 

gelecek nesillerin çözmek zorunda olduğu en büyük zorlukların başında 

toprakların C-bağlama kabiliyetini arttırma çalışmaları gelmektedir. Bitki örtüsü, 

iklim ve toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri, Toprakların karbon bağlamaları 

başlıca üç etmendir. Çalışmada Günağılı serisi olarak tanımlanan kumullar 

üzerinde 1960’lı yıllardan bu yana korunarak gelişen ve günümüze değin ulaşan 
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geven, çoban yastığı, uyuz otu ve tek yıllık bitki örtüsünden oluşan doğal mera 

bitki örtüsü altındaki toprakların kalite değişimi, Çölleşme Duyarlılık İndeksi ve 

organik ölü örtü değerleri saptanmıştır.  

Karapınar’da ki mera alanlarında korumanın başarısı ileri ki yıllarda kurak 

ve yarı kurak bölgelerde erozyon önleme çalışmalarında kaynak bir veri 

oluşturmuştur. Çalışma sonrasında 50 yıllık süreçte toprak olarak tanımlanmayan 

kumulların artık toprak olarak kabul edilmesi, organik madde % 0’dan % 1.12 ile 

1,18’e çıkması Karapınar Erozyon Koruma sahasındaki koruma yaklaşımlarının 

başarılı olduğunu ortaya koyması açısından önem taşımaktadır.  

Ancak, doğal mera bitki örtüsü altındaki kumul materyalde çok düşük 

pedolojik gelişim gözlenmiş, buna karşın organik materyal birikimi ve profildeki 

kök dağılımı yüksek bir biyolojik etkinliğin olduğunu göstermiştir. Buna rağmen 

çalışma alanındaki toprak organik maddesi ve ölü örtüden kaynaklanan organik 

madde mera bitkilerinin organik madde üretim gücünü ortaya koymuştur. Bulunan 

toprak organik maddesi değerleri Avrupa Birliği Toprak Bürosunun ideal olarak 

kabul ettiği % 3 organik karbon değerinden oldukça uzak olmasına karşın bu 

iklim ve toprak şartları altında 40 yıldır büyük özveri ile yürütülen proje ile 

toprakların organik madde içeriğindeki artış çok düşük oranlarda 

gerçekleşmektedir. Çalışma sahasında elde edilen deneyimler yanlış arazi 

kullanımının yeryüzünde ne denli etkin olduğunu göstermiştir. Bunun yanı sıra 

insanoğluna yanlış arazi kullanımı sonrasında ortaya çıkan çölleşme ile etkin 

savaşta diğer önemli bir konuda elde edilen deneyimlerin diğer alanlara 

aktarılırken, hedef alanlardaki iklim, toprak, doğal bitki örtüsü gibi doğal 

bileşenlerin göz önüne alınarak yönetim planlarının uygun biçime getirilmesidir.  

Çalışmanın özel ve somut bulgularına ve yorumlandırılmalarına gelince,  

A. Yapılan değerlendirmede ÇDİ düzeyi tarım alanlarında en yüksek 

olmuş bunu sırasıyla Volkanik araziler ile kumul alanlar ve doğal 

mera alanı izlemiştir. Diğer bir ifadeyle ÇDİ değeri Karapınar 

Bölgesinde en iyi kullanımın doğal mera alanlarını olduğunu ortaya 

koymuştur. Buna rağmen, mera bitki örtüsü altındaki Günağılı 

toprak serisi her ne kadar bitki örtüsü tarafından örtülü olsa da 

şimdiki koruma sisteminde oluşabilecek kimi bozulmalar 
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sonrasında çok hızlı biçimde bozunmaya uğrayacağı yine yapılan 

ÇDİ ile saptanmıştır. Bu nedenle sahada yürütülen koruma 

çalışmaları etkin bir biçimde devam etmek zorundadır.  

B. Doğal mera örtüsü altında yaygınlaşan bitki kompozisyonunu, 

toprağı erozyondan korumuş ve suyun tutulmasını arttırmıştır. Bu 

bağlamda, mera ve toprak kalitesi de yükselmiştir. 

C. Çalışılan mera bitkileri kök bölgesinde, sertleştirilmiş-bozulmamış 

toprak bloklarında, saptanan tekdüze granüler agregat oluşumları 

(öncü makroyapı birimleri: 0.25-1 mm ve şekilsiz iri/birincil 

agregatları: 1-3 cm), söz konusu bitkilerin kök özelliklerinin, 

kumlu alan topraklarına fiziksel kalite yönünden katkısını ortaya 

koymaktadır.  

D. TEM gözlemleri ile, olası organik kökenli yaygın salgılar ve büyük 

olasılıkla bunların oluşturduğu öncü mikroyapı birimleri, özellikle 

Uyuz otu ve Geven bitkilerinde saptanmıştır. Oysa Kar Geveninde, 

olası organik salgıların saptanamaması ve aynı zamanda yaygın 

pedojenik işlev olarak ta kalsifikasyonun (kalsit kristalizasyonu ve 

birikimi) saptanmış olması, bu bitkinin köklerinin asit karakterli 

salgılar oluşturduklarını vurgulamaktadır. Başka bir deyişle, 

karbonatlı mineraller çözünmekte ve diğer kayaç ve/veya mineral 

parçacıkları üzerinde kristallenmektedirler. 

E. Öncü agregatların oluşumunda, Kar geveninde dekalsifikasyon- 

kalsifikasyon, diğer iki bitkide de yoğun organik salgılar etkili 

olmuşlardır. Her üç bitkinin kök bölgesinde oluşan öncü 

agregatların içeriğinde kil, kum ve silt boyutu parçacıklar ve yaygın 

tabakalı kil mineral parçacıkları (özellikle Geven bitkisinin kök 

bölgesinde) gözlenmiştir. Geven bitkisinin, kök bölgesinde 

saptanan alınabilir potasyum içerikleri de, TEM analizi ile 

gözlenen bu yaygın kil mineral tabakalarının varlığını, Kar geveni 

ve Uyuz otu kök bölgelerindeki potasyum içeriklerinden daha 

yüksek düzeyde saptanmış olmakla, doğrulamaktadır.   
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F. Kar geveni kök bölgesindeki, Oi ve A1 horizonlarındaki kök 

parçacık kalıntısında farklı boyutlardaki öncü agregatların 

tutulması, toprak ekosisteminin (bitki+toprak+salgılar-

mikroorganizmalar+organik madde) bütünleşik etkisinin, toprağın 

oluşumuna katkı düzeyinin göstergesidir. 

G. Sonuçta mera bitkilerinin tekdüze makro ve mikroyapı birimlerinin 

boyut ve dağılımları ile tekdüze toprağı kaplama oranları, kumlu 

toprakların uzun süreçlerde, otlatılmayan ve/veya optimal 

programlarla otlatılan, mera yönetimi altında artan bütünleşik 

mera/toprak kalitesini vurgulamaktadır.    

H. Bazı temel toprak fiziksel parametrelerinin saptanmasında önceki 

çalışmalarda ve bu çalışmada kullanılan matematiksel model, söz 

konusu çalışma alanı toprakları ile uyumlu sonuçlar ortaya 

koymuştur. Bu bağlamda, modelin, uzun zaman ve ağır fiziksel 

çalışmalar gerektiren topraklardaki, kimi fiziksel analizlerin 

tespitinde (örneğin, su iletkenliği, Toprak Su Karakteristik Eğrisi 

ve Gözeneklilik vb.), önceki bölümde sunulan modifiye edilmiş 

(1*-4*) biçimiyle, elde veri olmayan yeni topraklar için başlangıç 

aşamasında kullanılabilirliği saptanmıştır. 
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