


TOPRAK KALİTESİ VE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

EDİTÖRLER 

Prof. Dr. Hikmet GÜNAL 

Doç: Dr. Mesut BUDAK 

YAZARLAR 

Prof. Dr. Abdulkadir SÜRÜCÜ 

Prof. Dr. Hikmet GÜNAL 

Prof. Dr. İsmail ÇELIK 

Doç. Dr. Mesut BUDAK 

Doç. Dr. Yasin DEMİR  

Dr. Öğr. Üyesi Azize DOĞAN DEMİR  

Dr. Öğr. Üyesi Nurullah ACİR 

Dr. Öğr. Üyesi Orhan Mete KILIÇ 

Öğr. Gör. Dr. Mesut SIRRI 

Dr. Elif GÜNAL 

Dr. Miraç KILIÇ  

Dr. Murat BIROL 

Zir. Yük. Müh. Mehmet ÖZTÜRK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copyright © 2022 by iksad publishing house 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed or 

transmitted in any form or by 

any means, including photocopying, recording or other electronic or mechanical 

methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of 

brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses 

permitted by copyright law. Institution of Economic Development and Social 

Researches Publications® 

(The Licence Number of Publicator: 2014/31220) 

TURKEY TR: +90 342 606 06 75 

USA: +1 631 685 0 853 

E mail: iksadyayinevi@gmail.com 

www.iksadyayinevi.com 

It is responsibility of the author to abide by the publishing ethics rules. 

 

Iksad Publications – 2022© 

ISBN: 978-625-6380-93-6 
Cover design: Reşat YOLDAŞ 

December/ 2022 

Ankara / Türkiye 

Size: 16x24 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İÇİNDEKİLER 

EDİTÖRDEN 

ÖNSÖZ 

Prof. Dr. Hikmet GÜNAL 

Doç: Dr. Mesut BUDAK.........................................................................1 

BÖLÜM 1 

ARAZİ BOZULMASI VE TOPRAK KALİTESİ İLİŞKİSİ 

Doç. Dr. Mesut BUDAK 

Dr. Miraç KILIÇ…………………………………………………..........5 

BÖLÜM 2 

TOPRAK KALİTESİ VE EKOSİSTEM HİZMETLERİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İRDELENMESİ 

Prof. Dr. Hikmet GÜNAL 

Doç. Dr. Mesut BUDAK.......................................................................45 

BÖLÜM 3 

TOPRAK İŞLEMENİN TOPRAĞIN KALİTESİNE ETKİSİ 

Dr. Elif GÜNAL 

Prof. Dr. İsmail ÇELIK..........................................................................67 

BÖLÜM 4 

EROZYONUN TOPRAK KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

Zir. Yük. Müh. Mehmet ÖZTÜRK......................................................101 

BÖLÜM 5 

ÖRTÜCÜ BİTKİLERİN TOPRAK KALİTESİ VE YABANCI 

OTLARA ETKİLERİ 

Öğr. Gör. Dr. Mesut SIRRI 

Prof. Dr. Hikmet GÜNAL...................................................................127 

BÖLÜM 6 

BİYOKÖMÜR UYGULAMALARININ TOPRAK KALİTESİNE 

ETKİSİ 

Dr. Elif GÜNAL 

Dr. Murat BIROL 

Prof. Dr. Abdulkadir SÜRÜCÜ...........................................................157 

 



BÖLÜM 7 

TOPRAK KALİTESİNİN YABANCI OT TÜRLERİ VE 

DAĞILIMLARINA ETKİSİ 

Öğr. Gör. Dr. Mesut SIRRI…………………………………...….......191 

BÖLÜM 8 

TOPRAK KALİTESİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Nurullah ACİR……………………………………....223 

BÖLÜM 9 

TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE UZAKTAN 

ALGILAMA SİSTEMLERİNİN KULLANIMI 

Dr. Öğr. Üyesi Orhan Mete KILIÇ......................................................261 

BÖLÜM 10 

TOPRAK KALİTE GÖSTERGELERİNİN TAHMİNİ İÇİN 

YAPAY ZEKÂ MODELLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA 

TEKNİKLERİ 

Dr. Miraç KILIÇ..................................................................................297 

BÖLÜM 11 

TARIMSAL UYGULAMALARIN 

TOPRAKLARIN FİZİKSEL KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

Doç. Dr. Yasin DEMİR  

Dr. Öğr. Üyesi Azize DOĞAN DEMİR...............................................325 

 

 

 

 

 

 

 



1 | TOPRAK KALİTESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

ÖNSÖZ 

Sahip olduğu özellikleri oluştuğu ana materyal, iklim, bitki örtüsü ve 

bulunduğu topografyaya bağlı olarak önemli miktarda değişkenlik 

gösteren toprakların artan nüfusun gıda ve lif gereksinimi için gerekli 

tarımsal üretim başta olmak üzere diğer birçok ekosistem hizmetinin 

yerine getirilmesindeki kapasitesini tanımlayan toprak kalitesinin önemi 

ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili yapılan araştırma sonuçlarının 

derlendiği kitabımızın akademisyenlere, araştırma kurumlarındaki 

araştırıcılara ve üreticilere faydalı olmasını temenni ediyoruz. 

Özellikle son 20 yılda çok daha fazla araştırmaya konu olan toprak 

kalitesi, birçok araştırmacı tarafından toprak sağlığı kavramı ile eşdeğer 

olarak kullanılmaktadır. İnsan sağlığında meydana gelen bozulmalar, 

kişilerin toplum içerisinde yerine getirmekle sorumlu oldukları 

vazifelerinde aksamalara neden olduğu gibi, toprağın kalitesi veya 

sağlığında çeşitli etkenler ile ortaya çıkan sorunlar, çok gerekli işlevlerin 

olması gerektiği gibi yerine getirilmesini engellemektedir. İklim 

değişimi ile ülkemizin büyük bir bölümünün yer aldığı kurak ve yarı 

kurak alanları tehdit eden kuraklık sorunu karşısında arazilerin 

üretimlerine devam edebilmeleri, hızla artan nüfusumuza ek olarak 

çevremizdeki ülkelerden gelen göçmenler ve her yıl ülkemizi ziyaret 

eden nüfusumuzun yarısı kadar turisti beslemek ve ülke ekonomisinin 

dinamiklerinden olan tarımsal ihracatı arttırarak devam ettirebilmek için 

toprağın kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi bir sorumluluktur. Bu 

nedenle, son yıllarda Avrupa Birliği Horizon 2020 başta olmak üzere, 

birçok araştırma destek programında önemi nedeniyle toprak kalitesi, 

öncelikli araştırma konuları içerisinde tanımlamıştır. On bir bölümden 
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oluşan bu eser, ülkemizde toprak kalitesi ile ilgili farklı konularda 

yapılan araştırmaların derlendiği ilk çalışma olması nedeniyle son derece 

değerlidir.  

Toprak kalitesi ile ilişkili olarak toprak işleme, ürün rotasyonu, örtü 

bitkisi kullanımı, yabancı ot kontrolü ve organik katkı maddelerinin 

değerlendirilmesi gibi konularda son yıllarda yayınlanmış çalışmaların 

önemli bulgularının derlendiği kitap bölümleri, son derece kıymetli 

bilgiler içermektedir. Tarımsal üretimin sürdürülebilir olması, üretim 

yeri olan toprağın korunup, sahip olduğu işlevlerin iyileştirilmesi ile 

mümkün olabilir. Son derece kısıtlı olan toprağın korunması ise ancak, 

sahip olduğu işlevlerin yeterince anlaşılması ile sağlanabilir. Bu 

kapsamda, Türkçe yayınlanan “toprak kalitesi ve değerlendirilmesi” 

kitabı, toprak kalitesi konusuna ilgi duyan özellikle genç araştırmacıları, 

toplumda tarımsal üretimin paydaşları olan üreticileri, devlet 

kuruluşlarındaki personelleri ve politikacıları bilgilendirmek ve bu 

kitlelerde farkındalık oluşturmak suretiyle toprağın korunmasına katkı 

sağlayacağına inanıyoruz. 

 

 

15 Aralık 2022 

        

 Prof. Dr. Hikmet GÜNAL 

         

Doç: Dr. Mesut BUDAK 
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      PROF. DR. HİKMET GÜNAL 

Hatay ili Kırıkhan ilçesi doğumlu olan Prof. 

Dr. Hikmet Günal Lisans (1991) ve Yüksek 

Lisans (1995) eğitimlerini Çukurova 

Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak 

Bölümünde ve Doktorasını (2001) YÖK bursu 

ile gitmiş olduğu Kansas Eyalet 

Üniversitesinde tamamlamıştır. Akademik 

hayatına 1992 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesinde başlayan Dr. Günal, 

1995-2021 arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde çalışmış ve 

halen Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki 

Besleme Bölümünde öğretim üyesi olarak kariyerine devam etmektedir.  

Kariyerinin ilk yıllarında toprak oluşumu, sınıflaması, etüt haritalama ve 

mineraloji konularında çalışmalar yapan Dr. Günal, sonrasında toprak 

özelliklerinin mekânsal değişimi, tarımsal uygulamaların toprak kalitesi 

üzerine etkileri, arazi bozulması, tuzlu ve alkali topraklar ve biyokömür 

konularında da çok sayıda araştırma yer almıştır. Çoğunluğu uluslararası 

SCI kapsamında taranan dergilerde olmak üzere 81 adet araştırma 

makalesi ve derleme, çoğu tam makale olan ulusal ve uluslararası 

sempozyumlarda sunulmuş ve yayınlanmış 83 eseri, 32 kitap bölümü 

bulunan Prof. Dr. Hikmet Günal 49 adet projede yürütücü veya 

araştırmacı olarak görev yapmıştır. Bugüne kadar, Dr. Günal 

danışmanlığında 4 doktora öğrencisi ve 12 yüksek lisans öğrencisi 

başarılı bir şekilde tezlerini tamamlamışlardır. 

Kendisi gibi bir Toprak Bilimcisi olan Dr. Elif Günal ile evli olan Prof. 

Dr. Hikmet Günal, ikisi kız, biri erkek 3 çocuk babasıdır. 
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DOÇ. DR. MESUT BUDAK 

Hakkâri ili Yüksekova İlçesine Bağlı 

Değerli Köyünde dünyaya gelen Dr. 

Mesut BUDAK ilk ve orta öğretimini aynı 

ilçede, Lisans (2005), Yüksek lisans 

(2008) ve Doktora (2012) eğitimlerini 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat 

Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 

Bölümünde tamamlamıştır. Akademik hayatına 2009 yılında Hakkâri 

Üniversitesinde başlayan Dr. Mesut BUDAK, 2009-2015 yılları arasında 

Hakkâri Üniversitesi Çölemerik Meslek Yüksekokul Bahçe Tarımı 

programında akademik faaliyetlerini yürütmüş ve 2015’ten beridir Siirt 

Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 

Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.  

Toprak oluşumu, sınıflaması, etüt haritalama, tuzluluk, alkalilik, toprak 

kalitesi, ekosistem servisleri ve toprak özelliklerinin mekânsal değişimi, 

konularında çalışmalar yürüten Dr. BUDAK’ın birçok 

ulusal/uluslararası araştırma makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. Ayrıca 

birçok projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev yapan Dr. BUDAK 

evli ve 3 çocuk babasıdır. 

İnternet adresi:  http://medalus-collesme.com 
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Giriş  

Dünya’da karasal ekosistemlerin yüzeyinde ince bir tabaka şeklinde yer 

almasına rağmen, toprak litosfer, biyosfer, hidrosfer ve 

atmosfer arasındaki döngülerin düzenlenmesinde ve çeşitli ekosistem 

hizmetlerinin sunumunda rol oynayan sınırlı ve yenilenmesi oldukça zor 

olan doğal bir kaynaktır (FAO, 2015; Bülbül ve ark., 2022  ). Hızla artan 

dünya nüfusunun ihtiyaç duyduğu gıdanın yaklaşık %98.8’ini 

sağlamasının yanı sıra küresel ısınmada atmosferdeki konsantrasyonu 

sürekli artmakta olan sera gazları (özellikle karbon) için toprak, bir 

havuz görevi görmektedir (Koppitke ve ark., 2019). Ayrıca, canlılar için 

önemli bir habitat (Van Es ve Karlen, 2019), enerji, karbon ve besinlerin 

çevresel döngüsü, iklim ve su düzenlemesi, hastalıkların bastırılması ve 

kirleticilerin arıtılması ve biyolojik çeşitliliğe katkısı (Van Leeuwen ve 

ark., 2019) gibi birçok önemli işlevi nedeniyle toprak, en temel ve 

stratejik kaynaklarımızdan biridir.  

Sahip olduğu özellikleri ile insanların gereksinim duyduğu birçok 

hizmetin sunumunda alternatifsiz bir doğal kaynak olan toprak, 

birçoğumuzun düşündüğü gibi sınırsız bir varlık değildir. Hızla artan 

dünya nüfusunun gıda ihtiyacının karşılanabilmesi için daha fazla girdi 

kullanımını ile tarımsal üretimin yoğunlaştırılması ve tarım ve mera 

alanlarının tarım arazilerine dönüştürülmesi, tarım arazilerinin yerleşim 

ve sanayi gibi amaç dışı kullanımı, bu sınırlı kaynak üzerinde her geçen 

gün daha da artan bir baskının oluşmasına neden olmaktadır. Tüm 

dünyada, insanoğlunun yaşamı devam ettikçe nüfus artmaya şüphesiz 

devam edecektir. Bu kapsamda, günümüzde 7 milyara yaklaşan dünya 

nüfusunun 2050 yılında, 9.8 milyara ulaşması (Koppitke ve ark., 2019), 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/biosphere
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/biosphere
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/hydrosphere
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721051810#bb0240
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989420304790#bib123
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gelecekte topraklar üzerine oluşacak baskının daha da artacağını 

göstermektedir.   

Dünyanın hemen hemen her coğrafi bölgesinde, hatalı arazi kullanım ve 

uygun olmayan tarım uygulamalarının yanında küresel ısınmasının etkisi 

ile ortaya çıkan iklim değişimleri, arazilerin verimliliklerinde azalmalara 

neden olmaktadır (Bakhshandehmehr ve ark., 2009). Zamanla, tarımsal 

üretimin ekonomik olarak anlamlı olmayacak şekilde azalması ile, uzun 

yıllar tarımsal üretim yapılan araziler terk edildiğinde arazi bozulmasına 

karşı daha hassas hale gelmektedir. Arazi bozulmasının en önemli 

nedenlerini iklim değişikliği ve insan faaliyetleri şeklinde tanımlayan 

Symeonakis ve ark., (2016) ise arazi bozulmasının kurak, yarı kurak ve 

yarı nemli bölgelerde sosyo-ekonomik problemlere neden olduğunu 

bildirmiştir. Agim ev ark. (2022), arazi bozulmasının, 2019'dan beri 

dünyayı etkisi altına alan ve küresel bir pandemi olan Covid 19 (SARS-

Cov-2)’un ötesinde dünyanın tüm ulusları için büyük bir endişe kaynağı 

olan çevresel bir sorun olduğunu ve küresel yayılma sonucunda insan 

yaşamının sürdürülebilirliğini artarak tehdit ettiğini rapor etmiştir. 2050 

yılına kadar, dünya çapında 50-700 milyon insanın iklim değişikliği ve 

arazi bozulması nedeniyle göç etmeye zorlanacağı tahmin edilmektedir 

(Agim ve ark., 2022). Aynı araştırmacılar her yıl yaklaşık 50 milyar ton 

toprak kaybına neden olan erozyonun, 150 milyar ABD dolarına, aşınmış 

topraktaki besin kaybının 100 milyar ABD dolarına ve çevreye olan 

etkilerinin ise 400 milyar ABD dolarına mal olduğunu bildirmiştir. 

Covid-19 salgını ile mücadelede yaklaşık 11.7 trilyon ABD dolarının 

üzerinde bir harcama taahhüt eden dünya ülkeleri (Agim ve ark., 2022), 

arazi bozulmasının Covid-19 salgınından çok daha fazla öneme sahip bir 
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tehdit olduğunu ve önlenmesi amacı ile çok daha ciddi tedbirler alınması 

gerektiğini unutmaktadır. Toplumların aşırı iklim koşullarına karşı daha 

savunmasız hale gelmesine, siyasi istikrarsızlık ve gıda güvensizliği 

risklerini beraberinde getirmesine neden olacağından arazi bozulmasının 

dikkate alınması diğer tüm küresel tehditlerde olduğu gibi acil olarak ele 

alınması ve çözüm üretilmesi gereken bir konudur. Zaman içerisinde, 

sadece bilim insanlarının dikkatini çeken ve araştırmalara konu olan 

arazi bozulması ve toprak kalitesi gibi konular, son yıllarda özellikle 

tarım ürünlerinin fiyatlarının da artışı ile birlikte sivil toplum 

kuruluşlarının, üreticilerin ve politikacılarında dikkatini çekmeye 

başlamıştır. Bu nedenle, son zamanlarda toprak kalitesi ve arazi 

bozulması üzerine yapılan ve yapılacak olan araştırmalar için daha fazla 

bütçe ayrılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, en yakın zamanda Avrupa 

Birliği, “Horizon EuropeSearch” kapsamında, Avrupa ve diğer 

ülkelerdeki toprakları korumak ve eski haline getirmek için araştırma ve 

yenilikleri finanse etmek adına yeni bir çağrıya çıkmıştır. Avrupa Birliği 

ülkelerinin topraklarının %60 ila %70'inin sağlıksız olduğu tahmin 

edilirken, toprak, gelecek nesiller için dikkatle yönetilmesi ve korunması 

gereken kırılgan bir kaynak olarak tanımlanmaktadır (Anonim, 2022a).  

Özellikle de küreselleşme sürecinin neden olduğu çoklu baskıların 

karmaşıklığı, iklim değişikliği ve salınımlarının potansiyel etkilerinin 

yanı sıra arazilerin amaç dışı kullanımı gelecekteki enerji, su ve toprak 

kaynakları ile ilgili kritik konuların belirsizlik düzeyini daha da 

arttırmaktadır. Bu belirsizlik ve yüksek riskler, bilgimizi arttırmak, doğal 

kaynakları korumanın önemi ile ilgili farkındalığı arttırmak ve bu 

kaynakları korumak için sürdürülebilir yönetim uygulamalarını 
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benimsemek adına gayret göstermeyi gerektirmektedir (Gomiero, 2016). 

Bu kapsamda, toprak kalitesinin belirlenmesi, tehdit eden uygulamaların 

anlaşılması, zaman içerisindeki değişimin izlenmesi ve iyileştirilmesini 

sağlayacak stratejilerin ortaya konulması, tarım arazilerinin 

üretkenliklerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması adına yapılabilecek 

öncelikli görevlerdendir. 

1. Toprak Kalitesinin Kavramsal Gelişimi 

Topraklar, uzun süreli çevresel değişimin en önemli göstergelerindendir. 

Arazi kullanımında meydana gelen değişiklikler, toprağın değişimlere 

karşı duyarlı olan fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini etkileyerek 

toprağın sahip olduğu fonksiyonlarını diğer bir ifade ile kalitesini 

etkilemektedir (Zhang ve ark., 2016). Toprak kalitesi, son yirmi yıl 

içinde yaygın olarak tartışılan ve yapılan araştırmalar ile sürekli olarak 

gelişen bir araştırma konusu olmuştur. Literatürdeki en eski toprak 

kalitesi tanımı “toprakların üst düzey yönetim koşulları altında mısır, 

soya fasulyesi ve buğday verebilme yeteneği” olarak yapılmıştır (Mausel 

1971). Daha sonra, Warkentin ve Fletcher (1977), toprakların birçok 

hizmetin (gıda ve lif üretimi, kirleticilerin arıtılması, suyun 

temizlenmesi, atıkların geri dönüşümü, erozyonun kontrolü, karbon 

depolama vb.) sağlanmasına olan katkısı nedeniyle toprak kalitesi 

kavramının geliştirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte, 

toprak kalitesi kavramı, erozyonunun kontrol edilmesi ve toprak 

kaybının verimlilik üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesini içine 

alacak şekilde ilk yıllarda yeterince tartışılmamıştır (Pierce ve ark., 

1984). Ancak yaklaşık 10 yıl sonra, Kanada Senatosu Tarım Komitesi 

tarafından toprak bozulması hakkında hazırlanan rapor, toprak kalitesi 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038071718300294#bib129
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038071718300294#bib129
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kavramının yeniden gündeme alınmasına vesile olmuştur (Karlen ve 

ark., 2003). İlk başlarda, toprağın tarımsal ve/veya endüstriyel 

kullanımıyla ilgili temel “kullanıma uygunluk” fikri, toprak kalitesi 

tanımına temel oluşturmuştur. Toprak kalitesi basitçe toprağın 

“kullanıma uygunluğu” olarak tanımlansa de gerçekte çok daha 

karmaşık bir kavramdır ve su ve hava kalitesine göre tanımlanması ve 

değerlendirilmesi oldukça zordur. Toprak kalitesi, temel olarak genetik 

ve dinamik kalite olarak ikiye ayrılabilir. Toprağın genetik kalitesi, 

toprağın oluşturan faktörlerin etkisi altında şekillendiğinden arazinin 

doğal kalitesi olarak bilinir. Dinamik toprak kalitesi ise tarımsal üretimde 

kullanılan arazi için uygulamalardan önemli düzeyde etkilenmektedir 

(Carter ve ark., 1997). Bu nedenle, zaman içerisinde farklı araştırmacılar 

toprak kalitesi kavramı ile ilgili olarak yeni ilaveler yaparak, toprak 

kalitesi tanımının gelişmesine katkı sunmuşlardır. Örneğin,  Larson ve 

Pierce (1991) toprak kalitesini, “bir toprağın ekosistem sınırları içinde 

işlev görme ve çevredeki ekosistemlerle olumlu etkileşim kurma 

kapasitesi” şeklinde tanımlarken,  Amerika Toprak Bilimi Derneği 

“doğal veya amenajman ekosistemleri sınırları içerisinde bulunan belirli 

bir toprağın bitki ve hayvan üretimini devam ettirebilmesi, su ve havanın 

kalitesini koruması ve iyileştirmesi, insan sağlığı ve diğer canlıların 

yaşamlarını desteklemesi gibi işlevselliği” (SSSA, 1997) olarak 

tanımlamıştır. Toprak kalitesi ile ilgili en büyük katkıları yapan Dr. 

Dough Karlen (Karlen ve ark., 1997) ve arkadaşları ise, toprağın canlı ve 

dinamik yapısını göz önünde bulundurarak toprak kalitesini "toprağın 

fonksiyonlarını yerine getirme kapasitesi” şeklinde tanımlamışlardır. 

Sonraki yıllarda, Bouma ve ark. (2017) ise toprak kalitesini “bir toprağın 

biyokütle üretimi de dâhil olmak üzere ekosistem hizmetlerine katkıda 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706103000399#BIB31
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706103000399#BIB31
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bulunma kapasitesi” olarak tanımlamışlardır. Çevresel açıdan 

değerlendirme yapan Ulusal Araştırma Konseyi ise toprak kalitesini 

“toprağın bitkilerin büyümesini teşvik etme, suyun infiltrasyonunu 

düzenleyerek su havzalarını koruma ve tarımsal kimyasal, organik atık 

ve endüstriyel kimyasallar gibi potansiyel kirleticileri tamponlayarak su 

ve hava kirliliğini önleme kapasitesi” (Sims ve ark., 1997) olarak ifade 

etmişlerdir.  

Toprak kalitesi kavramının önemine rağmen, toprağın fiziksel, kimyasal 

ve biyolojik özelliklerinin tamamı ile ilişkili çok yönlü bir kavram olması 

ve sınırlı sayıdaki toprak özelliğinin gerçek toprak kalitesini 

yansıtmaması, farklı araştırmacılar veya kurumlar tarafından yapılan 

tanımlamaların farklılaşmasına neden olmuştur. Farklı disiplinlerde 

çalışan bilim insanları toprak kalitesini her ne kadar farklı tanımlasa da 

toprak kalitesi tanımındaki “nihai amaç, sadece tarımsal üretim açısından 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik toprak özeliklerinin iyileştirilmesi değil 

aynı zamanda uzun vadeli toprak verimliliğinin, su kalitesinin korunması 

ve dünyadaki yaşam koşullarının en iyi şekilde sağlanması” olduğu 

belirtilmiştir (Rosa ve Sobral, 2008).  

Arazinin kullanım şekli, sulama, toprak işleme, gübreleme ve ilaçlama 

gibi tarımsal uygulamalar toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

özellikleri ile toprak canlılarının popülasyonu ve çeşitliliğinde değişime 

neden olabilmektedir (Bayram ve ark., 2015). Özelliklede kaliteli toprak 

prensipleri göz önünde bulundurulmadan yapılan bu uygulamalar 

arazinin verimliliğinin azalmasına yol açabilmektedir. Ayrıca önemli 

sanayileşmenin etkisi ile ortaya çıkan iklimsel değişimler ve nüfus 

artışına paralel oluşan mevcut tarım arazilerinden daha fazla ürün elde 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/watershed
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/watershed
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706120325362#b0070
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etme arzusu toprak kalitesinin azalmasına ve nihayetinde de toprak 

bozulmasına neden olabilmektedir. Kaliteli bir toprak, suyun 

düzenlenmesi, potansiyel kirleticilerin filtrelenmesi ve tamponlanması, 

besin döngüsü, fiziksel stabilite ve destek sağlanması şeklinde ifade 

edilen 5 temel işlevi yerine getirerek, insanlara temiz hava ve su, bol ürün 

ve ormanlar, verimli meralar, biyoçeşitlilik ve boş zamanları 

değerlendireceğimiz doğal güzellikler sunmaktadır. Sayılan işlevlerin 

gerçekleşmesi ise toprağın kalitesinin korunması ve geliştirilmesi ile 

mümkün olabilir (Şekil 1) (USDA 2022).   

 
Şekil 1. Toprağın kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi yapılması gereken temel 

işlemler (USDA 2022’ye göre modifiye edilmiştir). 

2. Arazi Bozulması  

Arazi bozulması; iklim değişikliği, insan baskısı ve doğal süreçler 

nedeniyle arazilerin biyolojik ve ekonomik üretkenlik kapasitelerinin 

azalmasıdır (UNCCD-AGTE, 2013). Tarımsal üretim, gıda güvenliği 

ve yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle arazi 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720305921?casa_token=7U8M53vjjZAAAAAA:_jTy_32o2G0Iu30sjstsh7_wqMwNgdZoA_aEcJycOCI3AkLLUcK-Li8bq4oqAbix-IIi8p3gv-U#bb0120
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bozulması, küresel, bölgesel ve yerel ölçeklerde en önemli çevresel 

sorunlar arasında yer almaktadır. Zira, dünya genelinde her yıl yaklaşık 

6 milyon ha tarım arazisi çeşitli toprak bozulması süreçleri nedeniyle 

üretkenliklerini kaybetmektedir (Asio ve ark., 2009).  

Arazi bozulması, iklimsel kuraklık ve zayıf bitki örtüsü gibi doğal 

süreçlerin yanı sıra aşırı otlatma, anız/orman yangınları, arazi 

parçalanması, yanlış arazi kullanımı, toprak kirliliği ve şehirleşme gibi 

insan kaynaklı faktörlerin etkilerine de bağlıdır. Arazi bozulmasının ana 

nedeni olan insan etkisi, son yıllarda oldukça yaygın bir şekilde 

araştırmalara konu edilmiştir (Wilson ve Juntti, 2005; Gantumur ve ark., 

2018; Gupta, 2019; Huang ve ark., 2020; Çelik ve ark., 2021; Pásztor, 

2021; Zucca ve ark., 2022). Yetersiz gelişme, kırsal bölgelerdeki 

yoksulluk ve ekolojik olarak hassas olan araziler üzerine artan insan 

baskısı toprakların verimliliklerini yitirmelerine ve nihayetinde de 

çölleşmeye varacak şekilde değişmelerine neden olmaktadır (Reynolds 

ve Stafford-Smith, 2002; Abu Hammad ve Tumeizi 2012; Salvati ve ark., 

2015; Symeonakis ve ark., 2016). Küresel anlamda arazi bozulmasının 

temel nedeni, yağış rejiminin değişmesi ile artan kuraklık, teknolojinin 

yerinde kullanılmaması, arazilerin ve yeraltı su kaynaklarının aşırı 

kullanımı ve bölgeden bölgeye değişen sosyo-ekonomik faktörlerden 

dolayı ortaya çıkan ve arazilerin büyük çoğunluğunu etkileyen toprak 

erozyonudur. İnsanoğlunun yerleşik hayata geçtiği günden beri artan 

nüfusu ile yaşam alanlarının gelişimi, şehirleşme, sanayileşme ve 

tarımsal kullanımlar için ormanların tahrip edilmesi ve meraların 

bilinçsiz otlatılması şiddetli erozyonun ortaya çıkmasına ve zamanla 

verimli arazilerin yok olmasına neden olmuştur (Kapur ve ark., 2003).  
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Toprak, desteklediği ekosistem hizmetleri sebebiyle insanoğlu için 

hayati bir öneme sahiptir. Ekosistem hizmetlerini sağlama durumu 

toprağın kalitesi ile ilişkilidir. Gerek doğal gerekse insan faaliyetlerinden 

dolayı toprağın kalitesinde meydana gelen azalma, birim alandan 

alınacak ürün miktarının azalmasına, çiftçilerin daha fazla girdi 

kullanmasına ve nihayetinde bu arazilerde ekonomik olarak tarımsal 

üretimin yapılması mümkün olmadığından terk edilmelerine neden 

olmaktadır (Gomiero, 2016). Tarım arazilerinin kalitesindeki azalma ile 

birlikte terk edilmeleri, insanoğlu için hayati öneme sahip bir kısım 

ekosistem hizmetlerinin arzında sorunların oluşmasına yol açmaktadır 

(Zhang ve ark., 2022).  

2.1.  Arazi Bozulmasının Nedenleri 

Arazi bozulması, tek bir nedene dayandırılamayacak kadar karmaşık bir 

sorundur. Arazi bozulmasının olası nedenlerini belirleyebilmek için bu 

konuda yapılmış 132 ayrı çalışmayı inceleyen Geist ve Lambin (2004), 

arazi bozulmasını 4 temel nedene dayandırmışlardır. Bunlar; 1. Küresel 

ısınma ile ortaya çıkan iklimsel değişimlerinin bir sonucu olarak artan 

kuraklık; 2. Tarımsal (hayvansal ve bitkisel) üretimde benimsenen arazi 

yönetim uygulamaları, 3. Bitki örtüsünün (ağaç ve ekonomik değeri olan 

diğer bitkiler) yok edilmesi ve 4. Şehirleşme, sanayileşme, madencilik 

ve sulama sistemleri için yürütülen faaliyetlerdir. Araştırmacılar, arazi 

bozulması ile ilgili yapılan çalışmalarda arazi bozulmasının yalnız 

%10’unun tek bir faktöre (artan kuraklık veya tarımsal uygulamalar), 

yaklaşık %30’unun ise artan kuraklık ve tarımsal uygulamaların birlikte 

etkisine, %60’ının ise üç veya daha fazla faktöre dayandırıldığını 

bildirmiştir. Safriel ve Adeel (2008) ise herhangi bir bölgede sosyo-
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ekonomik nedenlerden etkilenen insan faaliyetleri olmaksızın arazi 

bozulmasının görülmesinin mümkün olmadığını belirtilmiştir.   

İnsan Etkisinin olduğu Toprak Bozulmasının Küresel olarak 

Değerlendirmesi (GLASOD; Global Assessment of Human-induced Soil 

Degradation) projesi kapsamında 1988-1991 yılları arasında yürütülen 

çalışmalarda insan kaynaklı toprak bozulmasının durumunu ortaya 

çıkarmak ve haritalamak için 250'den fazla toprak ve çevre bilimcinin 

görüşleri alınmıştır. Çalışma kapsamında (a) ikisi su erozyonu (üst 

toprak kaybı ve kütle hareketleri); (b)  üçü rüzgâr erozyonu (üst toprak 

kaybı, arazi deformasyonu ve şiddetli rüzgâr ile toprak taneciklerinin 

aşınması); (c) dördü kimyasal bozulma (besin ve/veya organik madde 

kaybı, tuzlaşma/sodikleşme, asitlenme ve kirlilik) ve (d) diğer üç tanesi 

de fiziksel bozulma (yüzey ve toprak altı sıkışması, su basması ve 

organik toprakların çökmesi) ile ilgili olmak üzere 12 farklı toprak 

bozulma türünün olduğu ifade edilmiştir. Araştırmacılar, doğal alanlar 

dışındaki bu farklı toprak bozulma türlerinin insanoğlunun doğrudan 

veya dolaylı etkilerinden dolayı ortaya çıktığını ve bunun 5 farklı 

nedeninin olduğunu rapor etmiştir. Bunlar; 1. ormanların yok edilmesi, 

2. aşırı otlatma, 3. uygun olmayan arazi yönetim sistemleri, 4. günlük 

kullanımlar için bitki örtüsünün aşırı kullanımı ve 5. bio-endüstriyel 

faaliyetlerdir (Oldeman ve ark., 1990; Gabriels, ve Cornelis, 2009; 

Tilauhun ve Zewide, 2021; FAO, 2022).   

Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da arazi bozulmasının en önemli 

nedeni insan faaliyetlerinin nedeniyle arazi üzerinde oluşan baskıdır. 

Nitekim, GLASOD projesi çerçevesinde yapılan araştırmalarda 

insanoğlunun yanlış uygulamalarından dolayı Çin, Rusya, Avustralya, 
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Kanada, ABD, Brezilya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve 

Endonezya’da daha yüksek olmakla beraber tüm dünyada yaklaşık 35 

milyon km2’lik alanda arazi bozulmasının tespit edilmiştir (Şekil 2) 

(Ulain ve ark., 2022. UNEP (1997) tarafından hazırlanan dünya arazi 

bozulması haritasındaki verilere göre ülkemiz topraklarının nerede ise 

tamamı aşırı bozulmuş arazi sınıfındadır (Şekil 3).   

 
Şekil 2. GLASOD projesi sonuçlarına göre dünya genelinde insan etkisinden dolayı 

oluşan arazi bozulması miktarları (km2) (Ulain ve ark., 2022). 

 
Şekil 3. Dünya arazi bozulması haritası (UNEP, 1997) 
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2.1.1. Kuraklık 

Kurak alanlar, düşük yağış, aşırı sıcaklık ve gece ile gündüz arasındaki 

büyük sıcaklık farkları ile karakterize edilir. Yağışların azalması, yağış 

rejiminin değişmesi ve sıcaklığın artması ile kendini gösteren iklimsel 

değişim, yeraltı su kaynaklarının azalmasına, kuraklık ve taşkınların 

sıklıklarında, mevsimsel dağılım ve büyüklüklerinde değişimlere ve kar 

suları ile beslenen akarsuların akış rejimlerinde farklılaşmaya neden 

olmaktadır. Ayrıca iklim; bitki örtüsü, biyokütle ve çeşitlilik üzerine de 

önemli düzeyde olumsuz etki yapmaktadır. Yağış ve sıcaklık, karasal 

bitki örtüsünün potansiyel dağılımını belirleyen toprağın oluşumundaki 

ana faktörlerdir. Bitkiler sıcaklık, yağış ve toprak nemindeki büyük 

günlük ve mevsimsel değişimlerden kaynaklanan nem ve sıcaklık 

streslerine karşı çeşitli fizyolojik, anatomik ve davranışsal uyarlamalar 

sergilerler. Özellikle de kurak iklim bölgelerinde yağışların azalması ve 

buharlaşmanın artması toprak neminin azalmasına dolayısı ile bitkilerin 

kuraklığa karşı strese girmesine ve zamanla bitki örtüsünün yok 

olmasına neden olmaktadır (Sivakumar ve Stefanski, 2007). Bitki 

örtüsünden yoksun olan arazi yüzeyi ise yağmur damlalarına karşı daha 

hassas duruma geldiğinden su erozyonu ile çoğunlukla verimli olan üst 

toprak katmanını kaybetmektedir (Şekil 4). Bunlara ilaveten bitki 

örtüsünün tahribatı ve yanlış arazi kullanımlarının neden olduğu erozyon 

sorunları ve tarımsal üretimde su kullanımına olan talebin artması arazi 

bozulmasının hızlanmasına neden olmaktadır. Özellikle de düşük yağış, 

zayıf bitki örtüsü ve düzensiz yağışlar toprak erozyonunu teşvik 

etmektedir. Yüzeyde oluşan kabuk suyun toprağa girişini 

engellediğinden düzensiz şiddetli yağışlar yüksek düzeyde yüzey akışın 
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oluşmasına neden olmaktadır. Özellikle eğimli arazilerde, şiddetli yüzey 

akışları ile gerçekleşen toprak kaybına karşı gerekli önlemler alınmadığı 

taktirde, başlangıçta arazi bozulması olarak tanımlanan bu sorun, 

zamanla arazinin biyolojik olarak üretkenliğinin kaybolması olarak 

tanımlanan çölleşme ile son bulmaktadır (Poesen ve ark., 2003). Bu 

nedenle, özellikle Akdeniz iklimi etkisindeki yarı-kurak bölgelerde 

karşılaşılan en önemli çevresel sorun, arazi bozulmasıdır. Kosmas ve ark. 

(2014), kurak ve yarı kurak bölgelerde iklimde görülen değişikliklerin 

son zamanlarda arazi bozulması süreçlerini daha da hızlandırdığını ifade 

etmektedir.  

 
Şekil 4. Yağışın etkisi ile verimli üst toprağın büyük çoğunluğunun taşındığı 

arazilerde oluşan oyuntu erozyonu nedeniyle oluşan arazi bozulması (İncirlik Köyü, 

Kurtalan İlçesi Siirt) 

Kurak ve yarı kurak bölgelerde biyokütle üretimi ve ürün veriminin 

azalmasına neden olan en belirleyici faktör kuraklıktır. Özellikle de aşırı 

toprak işleme, zamansız ve aşırı otlatma gibi uygun olmayan faaliyetler, 

kuraklıkla birlikte bitki örtüsünün önemli ölçüde azalmasına, toprağın su 
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ve rüzgâr erozyonuna maruz kalmasına ve birçok durumda da arazi 

bozulmasına neden olmaktadır. Birçok kurak bölge, iklim değişiminin 

olumsuz etkilerinin yanında artan nüfusun gereksinimlerinin 

karşılanması ile oluşan baskı ile de karşı karşıyadır. Bunun yanında, 

kurak bölgelerde gerçekleşen ormansızlaşma, toprak erozyonu, tuzlanma 

ve su tükenmesini artıran tarımsal üretim ve yoğun ve zamansız otlatma 

gibi uygulamalar nedeniyle ciddi bir arazi bozulması tehdidi ile karşı 

karşıyadır. Tüm dünyada arazilerin %20’si bozulma tehdidi ile karşı 

karşıya iken bu oran, Asya kıtasında % 22 ve Afrika’da ise % 25 gibi 

yüksek düzeylerdedir (Abdi ve ark., 2013).  

Tüm iklim koşullarında arazi bozulmasının önemli göstergelerinden biri 

toprakta bitki büyümesini sınırlandıracak düzeyde olan tuz birikimidir. 

Kurak ve yarı kurak bölgelerde toprakta tuzluluğu oluşumunun en 

önemli nedeni, bitki kök bölgesinin yer aldığı toprağın üst katmanındaki 

eriyebilir tuzların toprağın alt katmanlarına doğru yıkanmasına yetecek 

kadar yağışın olmamasıdır. Bu bölgelerde buharlaşma yağıştan yüksek 

olduğundan toprağın üst katmanlarında sürekli tuz birikimi 

gerçekleşmektedir. Yarı nemli olan bölgelerde ise aşırı sulama ve 

kimyasal gübrelemenin olduğu, düz ve düze yakın arazilerde yetersiz 

drenaj sorunu ile birlikte yüksek taban suyu, toprakta tuz birikimin en 

önemli nedenlerindendir. FAO ve ITPS (2015), tarımsal üretimi 

sürdürebilmek için sulamaya ihtiyaç duyulan kurak ve yarı kurak 

bölgelerde, sınırlı su kaynakları nedeni ile yüksek tuz ve sodyum 

konsantrasyonlu düşük kaliteli suların kullanıldığı ve zamanla 

topraklarda tuz konsantrasyonunun artarak arazi bozulmasına neden 

olduğunu bildirilmektedir.   
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2.1.2. Tarımsal uygulamalar 

Sürekli artan dünya nüfusunun gelecekteki gıda ve lif talebini 

karşılamaya yeterli arazi olup olmadığı konusunda uzmanlar arasında 

farklı görüşler bulunmaktadır. Nüfus artışına paralel olarak gıda 

tüketiminde ve gıda tüketim tercihlerinde değişikliklerin artış 

göstereceği beklentisi gıda talebinin karşılanması için birim alandan 

daha fazla ürün alınması zorunlu kılmaktadır. Birim alandan üretimin 

artırılmasının yanında, ekilebilir arazilerinin alanının arttırılması konusu 

da tartışılmaktadır. Dünya nüfusunun 2050 yılında gıda ihtiyacının 

karşılayabilmek için 2005 yılındaki küresel tarım üretiminin %70 ile 

%110 arasında arttırılması gerektiği bildirilmiştir (Gomiero, 2016). FAO 

ve ITPS (2015)’e göre, 2030 yılına kadar gelişmekte olan ülkelerdeki 

gıda talebini karşılamak için ekilebilir alanın yaklaşık %13 (120 milyon 

hektar) artırılması gerekmektedir. Ancak günümüzde tarım arazilerinin 

amaç dışı (şehirleşme, sanayileşme vb.) kullanımı, ekilebilir alanların 

artması yerine azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, tarım 

arazilerinin arttırılması yerine birim alandan daha fazla ürün alma 

anlayışının daha anlamlı olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır. 

Ülkemizde olduğu gibi dünyanın birçok yerinde tarımsal üretim, küçük 

aile işletmeciliği şeklinde yapıldığından çiftçiler kısa vadede yüksek 

verim için zorunlu olarak yoğun tarımsal üretime (çoğunlukla tek ürün 

yetiştirmeye) başvurmaktadır (Wairiu, 2017).  Ürün rotasyonun 

yeterince yapılmaması, daha fazla girdi (toprak işleme, sulama, 

gübreleme pestisit ve insektisit) kullanımına neden olmaktadır. Bunun 

yanında, tarımsal üretimin yoğun yapıldığı bölgelerde, toprak erozyonu, 
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tuzluluk, sıkışma ve organik maddenin azalması gibi toprak bozulma 

türleri sıklıkla görülmektedir (Zalidis ve ark., 2002).  

Ekonomik olarak gelişmekte olan ülkelerde tarımsal üretimi artırmak ve 

küresel gıda talebini karşılamak için kimyasal gübre kullanımının artış 

gösterdiğini bildirilmektedir (Chen ve ark., 2014). Kimyasal gübrelerin 

aşırı kullanımı, toprakta bir kısım besin elementlerinin 

konsantrasyonlarının artmasına ve diğer bazı besin elementlerinin 

alımlarının engellemesine neden olurken, yer altı ve yüzey sularına 

taşınmaları da önemli çevre kirliliği sorunlarına yol açmaktadır (Nie ve 

ark., 2018). Pestisitlerin yaygın kullanımı, toprakta hem biyotik hem de 

abiyotik süreçleri etkileyerek, toprakta besin elementlerinin ve toksik 

maddelerin döngüsüne olumsuz etki yaparak toprakların verimlilik 

düzeylerinin azalmasına neden olmaktadır (Wairiu, 2017).  

Geleneksel toprak işleme yöntemleri, toprak sıkışması ve toprak 

erozyonu gibi arazi bozulması türlerine yol açmaktadır.  Çelik ve ark. 

(2021), uzun süreli geleneksel toprak işleme yönteminin, azaltılmış veya 

korumalı toprak işleme yöntemlerine göre toprak kalitesine daha fazla 

zarar verdiğini ortaya koymuştur. Aşırı toprak işleme, organik madde 

kaybını hızlandırdığından toprak agregatlarının parçalanmasına neden 

olmaktadır. Tarımsal üretimin yoğun yapıldığı alanlarda arazi 

bozulmasına neden olan bir diğer nedeni toprakta değişebilir sodyum 

konsantrasyonunun artması ile tanımlanan sodiklik sorunudur (Bhardwaj 

ve ark., 2019). Tarım arazilerinde karşılaşılan tuzluluk ve sodiklik 

sorunları, dünyanın birçok kurak ve yarı kurak bölgesinde tarım 

arazilerinin üretkenliklerini engellemektedir. Kurak ve yarı kurak 

bölgelerde, sulama projelerinin hayata geçirilmesinin ardından oluşan 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/fertiliser
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/fertiliser
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/environmental-pollution
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880920300852#bib0170
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880920300852#bib0170
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tuzluluğun neden olduğu arazi bozulması, tarımsal üretimi tehdit 

etmektedir. Türkiye’nin en büyük sulama projesi olan Güneydoğu 

Anadolu Projesinin hayata geçirilmesi ile birlikte sulu tarımın başladığı 

Harran Ovasının %10'una tekabül eden yaklaşık 18.000 ha'lık bir alanda 

tuzluluk sorunu tespit edilmiştir (Çullu ve ark., 2010). Araştırmacılar, 

Türkiye’nin pamuk üretiminin oldukça önemli bir kısmının gerçekleştiği 

Harran Ovasının 12.630 ha’ının tuzlu ve 5094 ha’ının ise tuzlu-sodik 

olduğunu bildirmişlerdir. Tuzlu ve sodik araziler dünyada 13.2x109 

ha’lık alan kaplamaktadır. Bu miktar yaklaşık %53’ü (7x109 ha) 

ekilebilir arazi niteliğindedir. Ancak ekilebilir arazilerin yalnız % 

21.42’inde (1.5×109 ha) tarımsal üretim yapılmakta olup bu arazilerin 

yaklaşık %23’ünde (0.34×109) tuzluluk, %37’sinde (0.56×109) ise 

sodiklik problemi bulunmaktadır (Shahid ve ark., 2018). 

2.1.3. Ormansızlaşma 

Ormansızlaşma, yeni tarım arazisi oluşturmak amacı ile ormanların 

tahribi veya ticari amaç için ağaç kesme faaliyetleri ile 

gerçekleşmektedir (Şekil 5). Çoğunlukla eğimli alanlarda bulunan 

ormanlık alanların tahribi arazilerin toprak erozyonuna maruz kalmasına 

neden olmaktadır (Mekonnen ve ark., 2018; Davari ve ark., 2020; 

Kouassi ve ark., 2021) Birhanu (2014), arazi bozulmasının doğal çevre 

üzerindeki etkisinin, ormanların azalmasından kaynaklandığını 

bildirmiştir.  
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Şekil 5. Maden ocaklarının açılması için ormanlık alanların tahribatı (Anonim 

2022b). 

Dünyanın birçok yerinde arazi kullanımı ve arazi örtüsü değişiminin 

doğal sistemler ve toplumlar üzerinde çeşitli etkileri olmuştur. Özellikle 

de arazi örtüsündeki değişim, iklim değişikliğine ve toprak erozyonuna 

neden olup, biyolojik çeşitliliği ve gıda güvenliğini tehdit edecek boyuta 

çıkmıştır. Tilauhun ve Zewide (2021), Etiyopya'daki yerel topluluklar 

için ormanlık alanların önemli bir geçim kaynağı olduğunu bildirmiştir. 

Araştırmacılar bir zamanlar yüzölçümünün % 40’ı ormanlık alan olan 

Etiyopya’da ormanların tahrip edilmesi ile ormanlık alanların oranın % 

6’ya kadar düştüğünü ve tahrip edilen ormanlık alanlarda ciddi boyutta 

arazi bozulmasının olduğunu ifade edilmiştir. FAO (2012), raporuna 

göre tüm dünyada 1990-2000 yılları arasında 3 milyon ha ormanlık alan 

yok olurken 2000-2005 yıları arasında bu rakam 6 milyon ha’a çıkmıştır. 

IPPC (2007), orman alanlarının tahrip edilmesinin hem iklim değişikliği 

hem de arazi bozulması üzerinde etkileri olduğunu rapor etmiştir. Tropik 

bölgelerde orman alanlarının tahrip edilmesinin iklim ve bitki üzerindeki 

etkisini inceleyen Lavrence ve Vandecar (2015), ormanların yok 

edilmesinin sıcaklıklarda bir artışa, yağış miktarı ve sıklığında ise bir 

düşüşe neden olacağını ve bu durumun ise hem bitki örtüsünün 

azalmasına hem de tarımsal üretimde azalmaya neden olacağını rapor 
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etmiştir. Zeng ve ark. (2021), tropik bölgelerdeki dağlık alanlarda 

ormanların yok edilmesinin iklim değişikliğine olan etkisini araştırdığı 

çalışmada, ormansızlaşmanın neden olduğu sıcaklık artışlarının 

oluşturduğu etkilerin sadece ormansızlaştırılmış alanlarda değil, aynı 

zamanda 50 km'lik bir yarıçap içinde kalan çevredeki alanlarda da 

görüldüğünü tespit emiştir. Araştırmacılar sıcaklık artışlarının, biyolojik 

çeşitlilik kaybı, insan ve hayvan sağlığını tehdit etme ve tarımsal 

üretimde düşük verim dâhil olmak üzere bölgesel ve çevresel riskler 

üzerinde çeşitli etkilerinin olduğunu bildirmiştir.  

2.1.4. Aşırı otlatma 

Aşırı ve zamansız otlatma nedeniyle meraların bozulması, olumsuz 

çevresel etkileri nedeniyle küresel bir endişe kaynağıdır. Genellikle 

meralarda aşırı veya zamansız yapılan otlatma, bitki tür ve 

popülasyonlarında azalmalara neden olmaktadır. Hem kurak/yarı kurak 

hem de yağışın bol sıcaklığın düşük olduğu bölgelerde aşırı otlatma, bitki 

tür çeşitliliği ve biyokütle miktarında önemli azalmalara neden 

olmaktadır. Ayrıca aşırı otlatma, toprak gözenekliliği, hacim ağrılığı, 

toprak su içeriği ve organik madde gibi fiziko-kimyasal toprak özellikleri 

üzerine de olumsuz etki yapmaktadır (Yang ve Sun, 2021).  Aşırı 

otlatmanın olduğu bölgelerde, bitki tür çeşitliliği ve yoğunluğu 

azaldığından toprak yüzeyi çıplak kalmakta ve arazi su ve rüzgâr 

erozyonuna hassas hale gelmektedir (Fenetahun ve ark, 2019). 

Genellikle bitki örtüsü kaybına ve artan toprak erozyonuna yol açan aşırı 

otlatma, kurak bölgelerde daha sık raslanmaktadır (Şekil 6) (Hempson 

ve ark., 2022).  

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/soil-porosity
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Şekil 6. Yarı kurak iklime sahip bölgede aşırı otlatma sonucu bitki örtüsünden yoksun 

arazilerde görülen rüzgâr erozyonu. (Değerli Köyü/Yüksekova) 

Hayvan otlatmanın toprak kalitesi üzerindeki etkisi, sıkışma, toprakta 

nem içeriğinin azalması, organik madde ve karbon depolama oranının 

azalması ile kendini göstermektedir. Aşırı otlatma esnasında hayvanların 

gezinmesi topraklarda sıkışmaya ve gözenekliliğin azalmasına neden 

olurken, zamansız ve yoğun otlatma ile bitki örtüsünün azalması da 

toprağa katılan biyokütle miktarının dolayısı ile toprağın organik madde 

içeriğinin azalmasına neden olmaktadır. Her iki süreç, toprak 

infiltrasyon hızının azalmasına, yüzey akışının ve nihayetinde de toprak 

erozyonun artmasına neden olmaktadır (Ibanez ve ark., 2007). Yarı 

kurak iklim bölgesinde yar alan Yukarı Dicle Havzasında farklı arazi 

kullanımları altındaki toprakların karbon depolama potansiyellerini 

belirleyen Budak ve Günal (2018), meraların kapasitelerinin üzerinde 

otlatılması sonucu bitki tür popülasyonu ve çeşitliliğinde önemli 

değişikliklerin olduğunu ve bununda karbon depolama potansiyelinde 

azalmaya neden olduğunu rapor etmiştir.  

Meralarda aşırı otlatmanın erozyon üzerine etkisini araştıran araştırma 

sonuçlarının hemen hemen tamamı, aşırı otlatmanın toprak erozyonunu 
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tetiklediğini bildirmektedir. Bununla birlikte, sayıları az da olsa, aşırı 

otlatmanın toprak erozyonunu önlediğine dair bilimsel çalışmalar da 

bulunmaktadır. Zira hayvanların farklı yem talepleri ve yiyecek arama 

davranışları olduğundan bitki tür çeşitliliği ve yoğunluğu üzerinde farklı 

etkilere sahip olmaları kabul edilebilir bir beklentidir. Bazı meralarda 

yaygın olarak yoğun otlatma ile ilişkilendirilen bir bitki örtüsü 

değişikliği biçimi, otsu bitki örtüsünün baskılanmasıyla birlikte 

çoğunlukla dikenli veya hoş olmayan odunsu bitki türlerinin 

popülasyonunda bir artışa neden olmaktadır. Bu bitki türlerinin 

popülasyonundaki artış sonucu oluşan istila, yaygın olarak mera kalite 

bozulması olarak kabul görse de bitki popülasyonundaki bu artış 

erozyonun önlenmesine yardımcı olmaktadır (Middleton, 2018). 

2.1.5. Sanayileşme ve Kentleşme 

Ülkelerin kalkınmasında önemli olan sanayileşme, şehirlerde nüfusun 

artmasına ve dolayısı ile kentsel yerleşim alanlarının yayılmasına yol 

açmaktadır. Özellikle de gelişmekte olan ülkelerde sanayileşme ve 

kentleşme sıklıkla kontrolsüz veya örgütsüz bir şekilde geliştiğinden 

temel ekosistemler olan biyoçeşitlilik ve vahşi yaşam habitatı üzerinde 

de yıkıcı etkiler oluşturmaktadır (Kavzoğlu, 2008). Sanayileşme ve 

kentleşme tarım arazileri üzerinde de önemli bir baskı oluşturmaktadır. 

Ekonomik kalkınma için tarım arazileri her ne kadar önemli bir katkı 

sağlasa da antropojenik faaliyetlerden (sanayi bölgelerine/kentsel 

alanlara dönüştürülmesi ve yol yapımı için parçalanması) dolayı 

kullanımları önemli ölçüde sınırlandırılmaktadır. İnsanoğlunun bu 

faaliyetleri, sadece tarım arazilerinin kaybına değil, aynı zamanda tarım 
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arazilerinde fiziksel bozulma ve parçalanmaya da neden olmaktadır 

(Altürk ve Konukçu, 2020).  

Sanayileşme, yaygın olarak ekonomik büyümenin bir motoru olarak 

görülse de (Lichtenberg ve Ding, 2008 ) tarım arazileri üzerindeki 

baskısı gün geçtikçe artmaktadır. Genellikle sanayileşmenin arttığı 

bölgelerde arazi kullanım türünün değişikliği söz konusudur.  Arazi 

dönüşümü, yaygın olarak, arazinin bir tür kullanım ve kullanıcıdan 

diğerine aktarılmasıyla karakterize edilen bir süreç olarak tanımlanır. Bu 

durum ise genellikle tarım arazilerinin kentsel kullanımlar için 

dönüştürülmesini içerir (Azadi, Ho ve Hasfiati, 2011). Dünyanın birçok 

yerinde hükümetler, sanayileşme ve kentleşmenin tarım arazileri 

üzerindeki baskılarını azaltmak için politikalar geliştirmiştir. Ancak bu 

politikaların uygulanması aşamasında karşılaşılan aksaklıklar tarım 

arazilerinin vasıflarının değişmesine ve sonuçta tarım arazilerinde 

fiziksel parçalanma ve bozulmaya neden olmaktadır.  

2.1.6. Madencilik 

Madenciliğin çevre üzerindeki etkileri üzerine yapılan çalışmalar, 

madencilik faaliyetlerinin, peyzaj tahribatına yol açmakla beraber, 

ormansızlaşmaya, rüzgâr ve su erozyonundan dolayı oluşan arazi 

bozulmasına, su kirliliğine ve insanlar için tehdit oluşturan diğer çevresel 

tehlikelere neden olduğu bildirmiştir (Mbaya, 2013). Madencilik ve 

bununla ilişkili faaliyetler, bitki örtüsünün kaldırılması, topografik 

değişiklikler, üst toprak kaybı ve ağır makine kullanımından 

kaynaklanan toprak sıkışması yoluyla arazi bozulmasını teşvik 

eder. Maden sahalarında, aşırı yük kaldırmanın önemli ölçüde orman 

örtüsü kaybına ve besin açısından zengin üst toprakların yok olmasına 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ldr.1037#bib9
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neden olmaktadır (Wickham ve ark., 2007). Moomen ve Dewan, (2017), 

Gana’da madencilik ve arazi bozulması arasındaki mekânsal ilişkileri 

incelediği çalışmada, madencilik faaliyetleri sonucunda bitki örtüsünden 

yoksun kalan arazilerde (Şekil 7) erozyon riskinin arttığını bildirmiştir.  

 
Şekil 7. Madencilik faaliyetleri için yok edilen bitki örtüsünden bir görüntü (Anonim, 

2022c) 

Kömür madenciliği yapılan bölgelerde genellikle arazi ve eko-çevreler 

üzerinde olumsuz etkiler görülmektedir. Zira Shankar ve ark., (1993), 

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Meghalaya eyaletindeki kömür madenciliği 

yapılan alanlarda binlerce hektarlık arazide arazi bozulması görüldüğünü 

tespit emiştir. Araştırmacılar bu maden ocaklarında kömür çıkarıldıktan 

sonra oluşan toz partiküllerin ve gazların etraftaki bitki örtüsünü tehdit 

ettiğini, kazı sonucu çıkarılan ve atık olarak çevreye bırakılan toprakların 

arazilerin verimli üst katmanının kullanılamaz hale dönüştürdüğünü (Şekil 

8), oluşan yeni toprak katmanının bitkisel üretim için uygun fiziksel ve 

kimyasal özelliklere sahip olmasının yaklaşık 20 yıl sürdüğünü belirtmiştir.    
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Şekil 8. Açık kömür madeni ve çevreye etkisi (Anonim, 2022d) 

3. Arazi Bozulmasının Dengelenmesi 

Topakların, doğal veya insan kaynaklı aşırı kullanımı nedeniyle oluşan 

arazi bozulmasının önlenmesi son zamanlarda birçok ülkenin önemli 

stratejik hedefleri arasında yer almaktadır (Chasek ve ark., 2019; Budak 

ve ark., 2020; Pena ve ark., 2020; Shing ve Tevari 202).  Arazi 

bozulmasının tespit edildiği bölgelerde gıda üretiminin 

sürdürülebilirliğini sağlamak için toprak yönetim sistemlerinin gözden 

geçirilmesi gerekmektedir. Zira uygun arazi yönetim sistemleri, 

sürdürülebilir geçim kaynaklarının arttırılmasının yanı sıra iklim 

değişikliğinin hafifletilmesi ve biyoçeşitliliğin korunması açısından da 

önem arz etmektedir (Cowie ve ark., 2018). Tarımsal üretim, ekosistem 

hizmetlerinin arzı ve sunumu ve topluma yönelik arazi bozulması 

tehdidini ele almak ve bozulmanın önüne geçebilmek için Birleşmiş 

Milletler, Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi kapsamında 2015 yılında 

arazi tahribatının dengelenmesi (ATD) yaklaşımını Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefleri arasına almıştır. Bu bağlamda alınan kararda ATD, 
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ekosistem işlevlerini ve hizmetlerini desteklemek ve gıda güvenliğini 

artırmak için gerekli olan arazi kaynaklarının miktar ve kalitesinin sabit 

kalması veya belirli zaman ve mekânsal ölçek kapsamında artış 

göstermesi olarak tanımlanmıştır (UNCCD, 2015).  

Arazilerdeki bozulma eğilimini azaltmak ve tersine çevirmeyi 

amaçlayan ATD yaklaşımı, Birleşmiş Milletler tarafından 2030 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Gündemine acil öncelikli bir konu 

olarak dahil edilmiştir. Arazi tahribatının dengelenmesinin amacı, arazi 

temelli doğal sermayeyi ve bununla ilişkili ekosistem hizmetlerini 

sürdürmek veya geliştirmektir. Ayrıca, ATD'nin planlanması, 

uygulanması ve izlenmesine bilimsel bir yaklaşım sağlamak için Arazi 

Tahribatının Dengelenmesi için Bilimsel bir Kavramsal Çerçeve 

geliştirilmiştir. Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele 

Sözleşmesi'nin (UNCCD) Bilim-Politika Arayüzü, çeşitli disiplinlerde 

çalışan uzmanlardan yararlanarak kavramsal çerçevenin geliştirilmesine 

öncülük etmiştir. ATD kavramsal çerçevesi, biyofiziksel ve sosyo-

ekonomik yönler ve bunların etkileşimleri dâhil olmak üzere ATD'yi 

sağlamak için gereken destekleyici süreçlere odaklanır. Tarafsızlık, bir 

referans durumuna veya temel çizgiye göre toprak bazlı doğal 

sermayenin net kaybının olmaması anlamına gelir. Tarafsızlık için 

planlama, arazi kullanımı ve arazi yönetimi kararlarının olası kümülatif 

etkilerinin projelendirilmesini ve ardından eşdeğer kazançlar elde etmek 

için öngörülen kayıplarla dengelenmesini içerir.  ATD'ye ulaşma 

eylemleri, bozulmayı önleyen veya azaltan sürdürülebilir arazi yönetimi 

uygulamalarını ve bozulmuş arazinin restorasyonu veya rehabilitasyonu 

yoluyla bozulmayı tersine çevirme çabalarını içerir.  ATD'nin 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901118304106#bib0260
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uygulanması, entegre arazi kullanım planlaması yoluyla peyzaj 

düzeyinde yönetilirken, başarı ulusal düzeyde değerlendirilir (Cowie ve 

ark., 2018). 

Sonuç 

İnsanlığın refahı için toprakların sağladığı ekosistem hizmetlerinin 

tedarikini sürdürülebilir kılmanın tek yolu oluşumu oldukça uzun zaman 

gerektirmesine rağmen, bozulması çok kısa bir zaman diliminde 

gerçekleşen toprakların kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi ile 

mümkün olabilir. Toprak oluşum faktörleri ve oluşumda etkili olan 

işlemlerin fazlalığı nedeniyle, oldukça karışık bir yapıya sahip olan 

toprağın kalitesinin ölçülmesi, diğer iki önemli doğal kaynak olan su ve 

havaya göre oldukça zordur. En genel tanımı ile toprağın sahip olduğu 

işlevleri yerine getirebilme kapasitesi olarak tanımlanan ve çoğu zaman 

toprak sağlığı olarak ta bilinen toprak kalitesinin belirlenmesi, özellikle 

tarım arazilerinde uygulanan amenajmanların zaman içerisindeki 

etkilerinin değerlendirilebilmesi için son derece gereklidir. Zira toprağın 

kalitesindeki bir azalma, toprağın yer aldığı arazinin bozulmasına ve 

gereken tedbirler zamanında alınmaz ise bu arazinin çölleşmesine neden 

olmaktadır. Bu kapsamda, toprak kalitesinin izlenmesi, arazi bozulması 

sorununun erken uyarı sistemi olarak düşünülebilir. İnsanın bedeninde 

var olan bir kısım sorunların erken teşhisinin, insan hayatını 

kurtarabilmesi gibi, toprağın kalitesindeki değişimin erken tespiti, 

kalitenin azalmasına neden olan uygulamaların belirlenip terk edilmesini 

sağlayacağından, arazilerin bozulmasını ve nihayetinde çölleşmesini 

önleyecektir. 
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İnsanlar, son birkaç yılda yaşanan COVID-19 pandemisi nedeniyle, 

belki hiç olmadığı kadar kendilerinin ve çevrelerinin temizliğine dikkat 

etmeye başlamış, hastalığın bulaşmaması için doktorlar tarafından 

tavsiye edilen tedbirlere azami düzeyde uymaya çalışmıştır. Tüm 

dünyada oldukça büyük bütçeler ayrılarak araştırmaların yapıldığı 

COVID-19 pandemisi nedeniyle 14 Ekim 2022 tarihi itibari ile hayatını 

kaybeden insanların sayısı ise 6.562.406’dur (WHO, 2022). Aynı gün 

itibari ile sadece 2022 yılının ilk 9.5 ayında açlık ve yetersiz beslenme 

nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısı ise 7 milyonun üzerindedir 

(Anonim, 2022e). Tüm dünyanın titremesine neden olan COVID-19 

pandemisine kıyasla çok daha fazla insanın hayatını kaybetmesine neden 

olan yetersiz beslenme ve açlığın temel nedeni toprakların kalitesindeki 

azalmanın neticesinde arazinin bozulması ve nihayetinde çölleşmedir. 

COVID-19 ile yetersiz beslenme nedeniyle gerçekleşen ölümler 

arasındaki en önemli fark ise, COVID-19’un hemen hemen tüm devlet 

başkanlarını da ayırt etmeksizin rahatsız etmesine karşın, yetersiz 

beslenmenin sadece gelişmemiş veya az gelişmiş ülkelerdeki insanları 

tehdit ediyor olmasıdır. Her ne kadar yetersiz beslenme, çoğunlukla az 

gelişmiş ülkeleri direk tehdit ediyor olsa da arazi bozulması ve çölleşme 

nedeniyle doğup büyüdükleri arazileri terk eden insanların, gelişmiş 

ülkelere olan göçü, gelişmiş ülkelerin geleceği adına önemli bir tehdit 

oluşturmaktadır. Bu nedenle, toprak kalitesinin korunup iyileştirilmesi, 

arazilerin bozulmasının önlenmesi ve dünyanın tüm ülkelerinde 

insanların hayatlarını refah içinde devam ettirebilmeleri için yapılması 

gereken öncelikli bir iştir. 
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Giriş 

Hızla artan dünya nüfusunun gereksinim duyduğu gıda ve lif üretiminin 

haricinde ekosistemin sunduğu birçok hizmetin üretimi için de mutlak 

gerekli olan toprakların sahip oldukları fonksiyonların gerçekleşmesi, 

doğal olaylar ve insan faaliyetleri nedeniyle dünya çapında tehdit 

altındadır. Ekosistem hizmetleri, insanların ekosistemlerden elde ettiği, 

insanların yaşamını ve refahını doğrudan etkileyen tedarik, düzenleme 

ve kültürel hizmetleri ile diğer hizmetleri sürdürmek için gereken 

destekleyici hizmetleri içeren faydalardır (MEA, 2005). Önemi 

nedeniyle, ekosistem hizmetleri kavramı, doğanın insan yaşamının 

devamı ve kalitesine olan katkısını anlamak için önemlidir. Ekosistem 

hizmetlerini sınıflara ayırarak ilk değerlendirmeleri yapan Costanza ve 

ark. (2017) ise ekosistem hizmetlerini, iklim düzenlemesi veya su 

kaynakları gibi insanların ekosistemden doğrudan veya dolaylı olarak 

edindiği ekolojik işlevler, süreçler veya özellikler olarak 

tanımlamaktadır. Doğal ekosistemlerin bir parçası olarak toprak 

ekosistemleri, artan dünya nüfusunun ihtiyaçları olan hizmet ve malların 

sağlanmasındaki rolü diğer doğal ekosistemlere kıyasla çok daha 

fazladır. Topraklar, gıda ve lif üretimi, suyun arıtılması ve depolanması 

ve biyoçeşitliliğin sağlanması gibi çok sayıda ekosistem hizmetinin 

arzını doğrudan etkilemektedir (Lal, 2022). 

Milenyum Ekosistem Değerlendirmesi (2005)’de yer alan ekosistem 

hizmetlerinin tanımlamaları aşağıda açıklanmıştır. Tedarik hizmetleri, 

gıda, lif, hammadde, su, genetik kaynaklar, mineraller ve tıbbi kaynaklar 

gibi ekosistemlerden elde edilebilecek somut ürünleri temsil eder. 

Destekleyici hizmetler, diğer hizmetlerin devamlılığını sağlayan temel 
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ekosistem işlevleridir. Bu hizmetler, birincil üretimi (bitki fotosentezi), 

toprak oluşumunu ve besin tedarikini veya besin döngüsünü 

içermektedir. Düzenleyici hizmetler, ekosistem tarafından sağlanan 

hizmetleri ve kalitesini koruyarak, ekosistemin sürdürülebilir bir şekilde 

işleyişini sağlayan süreçleri temsil etmektedir. Ekolojik süreç ve 

dinamikler, haşere ve hastalık kontrolü, su ve hava arıtma, atık ayrıştırma 

ve detoksifikasyon, iklim düzenlemesi ve karbon tutulması 

(zenginleşmesi) düzenleyici hizmetler olarak tanımlanmaktadır. Kültürel 

hizmetler ise eğlence, ruhsal düşünce, bilişsel (eğitim) gelişimi veya 

estetik deneyimleri geliştiren soyut faydaları temsil etmektedir.  

Ekosistem hizmetleri kavramı, insan refahı için ekosistemlerin değerinin 

anlaşılmasını sağlamaktadır (Paul ve ark., 2021). Tarımsal 

ekosistemlerin ekosistem hizmetlerini sağlama kapasitesi, toprakların 

özellikleri ve işlevleri ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, tarımsal 

ekosistemlerin ekosistem hizmetlerini düzenleme kapasitesini 

sürdürmek için toprakların korunması zorunludur (Steinhoff-Knopp ve 

ark., 2021). Toprağa dayalı ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilir bir 

şekilde teminini sağlayabilmek için toprakların daha fazla bozulmasını 

önlemek son derece önemlidir. Tarım arazilerinin bitkisel üretim, 

ormancılık, mera ve yerleşim gibi farklı kullanımları, gıda üretimi, içme 

için temiz su, taşkın önleme ve bitki ve hayvanlar için yaşam alanı gibi 

insan yaşamını destekleyen ekosistem hizmetlerin sağlanmasını 

zorlaştırmaktadır (Drobnik ve ark., 2018).  

Toprak kalitesi, en genel tanımı ile toprağın işlevlerini yerine getirebilme 

kapasitesi olarak tanımlanmaktadır (Andrews ve ark., 2004). Toprağın 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri sayesinde sahip olduğu 
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fonksiyonları ise su akışının kontrolü ve suyun tutulmasının 

desteklenmesi, toprak içerisinde çözünen maddelerin taşınması ve 

tutulması, bozulma ve parçalanmaya karşı fiziksel dayanıklılık ve destek 

sağlama, besin elementlerinin tutulması ve döngüsü, potansiyel olarak 

toksik olan maddelerin tamponlanması ve filtrelenmesi ve biyolojik 

çeşitliliğin ve habitatın korunması şeklinde sıralanmıştır (Andrews ve 

ark., 2004). Bununla birlikte, bir tarım sistemi için en yaygın toprak 

işlevleri ise birincil verimlilik, besin döngüsü, su düzenleme ve arıtma, 

karbon ve iklim düzenleme ve biyoçeşitlilik için habitat olarak ifade 

edilmiştir (Schulte ve ark., 2014).  Daha sonra Vogel ve ark. (2018), 

zararlı kontrolü ve kirleticilerin bozunması şeklinde iki tane daha 

fonksiyon ilave etmişlerdir. Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Tematik 

Toprak Stratejisi kapsamında, biyokütle üretimi, besin elementlerinin, 

maddelerin ve suyun depolanması, filtrelenmesi ve döngüsünün 

sağlanması, insanlar ve faaliyetleri için fiziksel ve kültürel bir temelin 

sağlanması, habitat ve gen havuzlarının sağlanması, hammadde kaynağı 

olması ve jeolojik ve arkeolojik arşiv olması şeklinde yedi adet toprak 

fonksiyonu tanımlamıştır (European Commission, 2006). 

1. Toprak Kalitesi ile İlişkili Ekosistem Hizmetleri 

Topraklar farklı niteliklere sahip olduğundan, her toprak aynı miktarda 

ekosistem hizmeti sağlayamaz. Toprakların sağladığı ekosistem 

hizmetlerindeki farklılıklar, iklim, topografya, yönetim, kirlilik ve arazi 

kullanımı dâhil olmak üzere antropojenik ve yere özgü doğal 

faktörlerden kaynaklanır. Toprak, tek bir ekosistem hizmeti sunmakla 

kalmayıp aynı zamanda ekosistemin çok işlevselliğini de 

dengelediğinden, toprak kalitesi çoğu zaman ekosistem hizmetleri 
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kavramıyla birlikte kullanılmaktadır (Bünemann ve ark., 2018). Tedarik 

(gıda, lif ve yem üretimi), düzenleme (yani iklim dalgalanmaları), 

destekleme (karbon, su ve besin elementlerinin döngüsü) ve diğer birçok 

önemli ekosistem hizmetinin temini (MEA, 2005), toprak özelliklerine, 

süreçlerine ve işlevlerine bağlıdır. Herhangi bir ekosistem hizmetinin 

miktarı ile belirli toprak özellikleri arasındaki korelasyon, ölçülebilir 

toprak özelliklerine ve dinamiklerine dayalı olarak toprakla ilgili 

ekosistem hizmetlerinin değerlendirilmesini sağlayabilir. Buna göre, 

ekosistem hizmetlerinin miktarları, doğrudan ve niceliksel olarak 

topraklar ve bunların özellikleri, süreçleri ve işlevleri tarafından kontrol 

ediliyorsa, bu hizmetler toprak ile ilişkili olarak kabul edilebilir. 

Örneğin, suyun toprakta süzülmesi, gözenek boyutu veya hacim ağırlığı 

gibi toprak özellikleri tarafından düzenlenir. Toprak kalitesi ile 

ekosistem hizmetleri arasındaki korelasyona ilişkin çalışmaları gözden 

geçiren Adhikari ve Hartemink (2016), ekosistem hizmetleri açısından 

toprak kalitesini etkileyen ana toprak özelliklerinin toprak organik 

karbonu, toprak biyotası ve yarayışlı su içeriği olduğunu bildirmişlerdir. 

Toprak biyotasının bolluğu, çeşitliliği, etkinliği ve bileşimi, toprak 

tarafından sağlanan ekosistem hizmetlerini destekleyen birçok ekosistem 

işlevinin düzenlenmesinde etkilidir (Wagg ve ark., 2014). 

Toprak organik maddesi, toprak biyotası ve yetiştirilen ürünler için çok 

önemli bir makro-mikro besin kaynağıdır. Aynı zamanda, 

mikroorganizmaların aktivitesi için aktif bir substrat ve asitlik, su içeriği, 

tuzluluk ve kirleticilerdeki dalgalanmalara karşı mükemmel bir tampon 

görevi gören bir bileşendir. Toprakta organik maddenin birikmesi, 

atmosferde CO2 artışını ve dolayısıyla küresel iklim değişikliğini 
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azaltmaya yardımcı olabilir. Bunlara ek olarak, toprağın organik 

maddesi, suyun toprağa daha iyi girişi, daha az yüzey akışa, daha iyi 

drenaja ve artan stabiliteye yol açan daha iyi bir toprak yapısı 

oluşturmaya, böylece rüzgar ve su erozyonunu azaltmaya da yardımcı 

olmaktadır. Toprağın organik maddesi, bitkisel üretimi olumsuz 

etkileyen toprak kaynaklı bitki patojenlerine karşı da son derece 

faydalıdır (De Corato, 2020). 

Bununla birlikte, toprak ile ilişkili olarak tanımlanan ekosistem 

hizmetleri, genellikle topraklar da dâhil olmak üzere çoklu ekosistem 

bileşenleri arasındaki etkileşimlerin sonucudur. Örneğin, tarımsal 

ürünlerden gıda sağlanması, toprak özelliklerine, yağış, güneş ışığı ve 

sıcaklık gibi iklimsel değişkenlere ve ekim veya gübreleme gibi insan 

müdahalelerinin çeşidine ve etkinliğine bağlıdır. Ayrıca, toprak 

tarafından kontrol edilen ekosistem hizmetlerinin ve bunların tarımsal 

yönetiminin toprak yüzeyinin ötesine uzanmaktadır. Zira, toprakta 

yetişen bitkiler aynı zamanda yeryüzündeki habitatları oluşturmakta ve 

kültürel peyzajların görsel yönünü belirlemektedir. Bu nedenle, toprak 

ile ilişkili olduğu düşünülen ekosistem hizmetleri, ekosistemin diğer 

bileşenlerinden bağımsız bir şekilde sadece topraklar tarafından 

sağlanmamakla birlikte (Steinhoff-Knopp ve ark., 2021), bazı 

hizmetlerin ne kadar iyi sağlanacağı toprakların kalitesi veya sağlığı ile 

yakından ilişkilidir. 

Uluslararası Ekosistem Hizmetleri Ortak Sınıflandırmasında (CICES) 

toplam 83 adet sınıf tanımlanmıştır. Steinhoff-Knopp ve ark. (2021) bu 

83 sınıftan, 29 tanesinin (14 tedarik hizmeti ve 15 düzenleme ve bakım 

hizmeti) toprakla ilgili olduğunu belirtmiştir. Araştırmacılar CICES'te 
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listelenen kültürel hizmetlerin hiçbirini toprak ile ilgili ekosistem 

hizmetleri içerisine dâhil etmemişlerdir, çünkü kültürel ekosistem 

hizmetleri toprak özellikleri, süreçleri veya işlevleri tarafından doğrudan 

ve nicel olarak belirlenmemektedir. 

Toprağın doğanın insanlara sunduğu hizmetlere olan katkılarından bir 

olan 'İklim Düzenlemesi'; sera gazlarının, biyojenik uçucu organik 

bileşiklerin ve aerosollerin emisyonu ve tutulması ve biyofiziksel geri 

bildirimler üzerindeki etkileri (örn. albedo, buharlaşma-terleme) ile 

açıklanabilir (Lal ve ark., 2021). Hem toprak organik karbonunu hem de 

toprak inorganik karbonunu içeren ve dünyanın yüzeyinde yer alan 

toprak katmanı, karasal karbon stoklarının en büyük rezervuarını 

oluşturmaktadır. Küresel karbon döngüsünün önemli bir bileşeni olan 

toprağın 1 m derinliğinde tahmin edilen karasal toprak katmanı (2500 

PgC; 1 PgC = petagram karbon = 1 milyar metrik ton karbon) ve bitki 

örtüsü (620 PgC) atmosferdekinden (880 PgC) üç kat daha fazla karbon 

tutmaktadır (Eglinton ve ark., 2021). Bununla birlikte, küresel iklim 

değişimi ile birlikte, bugün çayır mera olarak kullanılan veya orman 

örtüsü altında tutulan ve özellikle de soğuk bölgelerde sürekli buz altında 

kalan topraklarda tutulan karbon stokları önemli bir tehdit altındadır. 

Çok uzun yıllarda oluşan toprak organik karbon stokları, iklim 

değişikliğinin kontrol altında tutulabilmesinde son derece kritik bir 

bileşendir (Lal ve ark., 2022).  

2. Tarımsal Üretimin Etkilediği Ekosistem Hizmetleri  

Ekosistem hizmetleri kavramı, başlangıçta Costanza ve ark. (1997) 

tarafından insanlara doğal ekosistemlerin değerini vurgulamak amacı ile 

ortaya atılmıştır. Bu ekosistemler, çok sınırlı insan müdahaleleri ile 
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karakterize edildiği anlayışı ile tüm hizmetlerin arzının ekosistemlerin 

kendisinden kaynaklandığı kabul edilmekte idi. Ancak, Milenyum 

Ekosistem Değerlendirmesinin (MEA, 2005) yayınlanmasıyla birlikte, 

ekosistem hizmetleri değerlendirmelerinin tarımsal sistemler gibi 

insanlar tarafından yönetilen ekosistemleri de içermesi yaygınlaşmıştır. 

Tarımsal üretim, toprak özellikleri ve toprakların işlevleri ile ilişkili 

ekosistem hizmetlerinin sağlaması üzerine etkili olan ve bunlarda 

değişikliklere neden olan en önemli insan faaliyetidir. Geleneksel toprak 

işleme, monokültür veya kısa ürün rotasyonları, yoğun herbisit ve 

pestisit kullanımı ve endüstriyel hayvancılık gibi sürdürülebilir olmayan 

arazi kullanımları, tarım alanlarındaki toprak tabanlı ekosistem 

hizmetleri üzerine olumsuz etki oluşturmaktadır. Bu uygulamaların 

yarattığı yüksek toprak bozulmalarının bir sonucu olarak, toprakların 

asitleşmesi, tuzlanması, erozyon, sıkışma, su ve besin kayıpları, sera gazı 

emisyonları ve artan kirlilik gibi çeşitli zararlara yol açabilmektedir. 

Bahsedilen sorunlar ise, toprak ekosistem hizmetlerini sağlama 

kapasitelerinin bozulmasına neden olmaktadır (Pereira ve ark., 2018). Bu 

nedenle, tarımsal toprak yönetiminin ekosistem hizmetlerinin 

gerçekleşmesi üzerine olan etkilerinin değerlendirmesi sosyo-ekolojik 

sistemlerde çok önemlidir. Ekosistem hizmetlerinin sağlanmasında 

tarımsal üretim uygulamalarının etkilerine verilecek en tipik örnekler 

mineral gübre ve pestisit kullanımlarıdır. Bitkisel üretimde verim artışı 

amacı ile uygulanan özellikle azotlu gübreler, çevredeki reaktif azotun 

ana kaynağıdır (Duru ve ark., 2015). Pestisit uygulaması, tozlayıcılar 

üzerine önemli düzeyde zararlı etki yapabilmektedir (Gibbons ve ark., 

2015). Benzer şekilde, yoğun toprak işlemeye bağlı toprak karbonunun 
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kaybı, tarımsal sistemlerde azalan toprak ekosistem hizmetlerinin ana 

nedenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Çoğunlukla araç trafiğinin 

neden olduğu tarla içi toprak sıkışması, suyun yüzey akışını ve 

havalanmayı, besin döngüsünü, tarım ve ormancılıkta üretimi ve toprak 

organizmaları için habitatlar dahil olmak üzere temel toprak işlevlerini 

ve bu işlevler ile ilişkili bir dizi ekosistem hizmetinin sağlanmasını 

olumsuz etkileyen önemli bir sorundur (Keller ve ark., 2019). 

Bazı ekosistem hizmetlerinin temini toprak özelliklerinden etkilense de 

toprak tekstürü gibi bazı özellikler tarımsal üretimde kullanılan 

uygulamalardan etkilenmez. Ekosistem hizmetleri ile ilgili toprak 

özellikleri, yönetilebilenler (toprak karbon içeriği) ve doğal olanlar 

(mineral yapısı) olarak ayırt edilebilir (Dominati ve ark., 2010). Toprakta 

gerçekleşen fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçler, bitkilere besin 

tedarikini, su tutma kapasitesini, toprak agregat stabilitesini ve 

biyoçeşitliliğini destekleyen birçok fonksiyonun gerçekleşmesini 

sağlamaktadır. Bu süreçlerin bir kısmı, üreticiler tarafından uygulanan 

toprak ve tarımsal) sulama, gübre uygulaması, toprak işleme gibi arazi 

yönetim seçeneklerinden etkilenmektedir (Ioannidou ve ark., 2022). 

Buna karşın, beslenme için tüketilen yabani bitkiler (karasal ve sucul) 

gibi bazı hizmetlerin sağlanması tarımsal bir faaliyet ile ilgili 

olmayabilir. Bununla birlikte, tarım arazilerinde toprak yönetimi, toprak 

özellikleri ve işlevleri tarafından belirlenmeyen ekosistem hizmetlerinin 

arzını da etkileyebilir; arazi örtüsü veya aşırı sıcakların tozlaşmayı 

etkilemesi gibi (Steinhoff-Knopp ve ark., 2021). 

Toprak ve bitki örtüsü, tüm insan kaynaklı emisyonların yaklaşık üçte 

birini yeniden depolamaktadır. Toprakların, atmosferik karbon dioksitin 
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azaltılmasındaki en önemli fonksiyonları, karbondioksidin toprağın 

organik karbonu olarak depolanması (tutunması) şeklindedir Toprakta 

organik karbonun tutunması üç aşamada gerçekleşen bir işlemdir. 

Öncelikle atmosferik CO2'nin bitki bünyesine fotosentez ile girmesi 

gerekir, sonrasında biyokütlede yer alan karbonun toprağa transferi ve 

toprak organik maddesine dönüştürülmesi gerçekleşir ve nihayetinde 

zaman içerisinde organik maddenin stabilizasyonu ortalama kalış 

süresinde artışa neden olur. Toprağa geri dönen biyokütle karbonunun 

toprak organik maddesine dönüştürülmesi, biyokütle karbonunun 

kalitesine ve topraktaki besin elementlerinin varlığına bağlıdır. Bu 

nedenle, genellikle temel bitki besin elementlerinin (özellikle bazı mikro 

besinlerle birlikte N ve P) ve kök bölgesinde bitki tarafından 

kullanılabilir su miktarının eksik olduğu koşullarda fotosentez sınırlı 

olarak gerçekleşir. Buna ilaveten, kaynak açısından fakir olan küçük 

arazi sahiplerinin hasat atıklarını hayvanlarına yem veya evinde yakıt 

olarak kullanması nedeniyle toprağına geri dönen biyokütle karbon 

miktarı da azalmaktadır (Lal, 2018). 

Çeşitli etkenler ile yeryüzünün ilk 1 m’lik toprak katmanında depolanmış 

olan organik karbonun sadece %10'unun (1500 Pg) mineralizasyonu, 

2019 yılında fosil yakıt kullanımı ile atmosfere yayılan karbon 

miktarından (10 PgC) 15 kat daha fazla olacağı tahmin edilmektedir 

(Friedlingstein ve ark., 2020). Toprakların karbon depolama kapasitesi, 

makul arazi kullanımı ve toprak/ürün yönetimi uygulamalarının 

benimsenmesiyle geliştirilebileceği ve toprak tabanlı karbon havuzunun, 

iklim değişikliğine uyum sağlamak ve iklim değişikliğini azaltmak için 

uygun maliyetli bir seçenek olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle, 



TOPRAK KALİTESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ | 56 

 

tarımsal ekosistemlerde yer alan toprakların kalitesi ve işlevselliğindeki 

iyileşme, ekosistemlerin insanlara sunduğu mal ve hizmetlerin 

devamlılığını sağlamak için zorunludur. 

3. Toprak Kalitesi ile İlişkili Ekosistem Hizmetlerinin İyileştirilmesi 

Litosfer, biyosfer, atmosfer ve hidrosferin kesiştiği yerde oluşan 

topraklar, arazilerdeki ekosistem süreçlerinin çoğunu düzenler ve sayısız 

insan faaliyeti için fiziksel bir temel sağlayarak dünyanın biyolojik 

çeşitliliğinin büyük bir kısmına ev sahipliği yapar. Toprak tabanlı 

ekosistem hizmetlerinin değeri, ne sağlayabileceklerine ve onları nasıl 

yönettiğimize bağlı olarak değişmektedir. Toprağın yönetim şekli, 

toprakların yalnızca sürdürülebilir olmayan kısa vadeli faydalar 

sağlamasına veya uzun vadede fark edilebilir faydalar sağlamasına yol 

açabilir. Sürdürülebilir olmayan yönetimler ise ekosistemler tarafından 

sağlanan hizmetlerinin azalmasına ve bozulmasına yol açarken, 

sürdürülebilir yönetimler ile bu hizmetler korunabilir veya iyileştirebilir 

(Pereira ve ark., 2018). Arazinin rehabilitasyonu ve restorasyonu, 

ekosistemlerin insanlığa sunduğu hizmetleri -malları ve kaynakları- geri 

kazanmak için kilit bir stratejidir. 

Korumalı tarım, bitkisel üretimin verimliliğini koruma veya artırma ve 

çevresel kaliteyi ve ekosistem hizmetlerini iyileştirme potansiyeline 

sahip sürdürülebilir bir uygulama olarak kabul edilir (Jayaraman ve ark., 

2021). Korumalı tarım, entegre toprak verimliliği yönetimi ve tarımsal 

ormancılık uygulamaları gibi toprak kalitesini iyileştirici uygulamalar, 

toprak kalitesinin korunması ve arttırılması ile birlikte tarımsal ürünlerin 

veriminin yanında birçok önemli ekosistem hizmetinin de gelişmesine 

ve arzının artmasına katkıda bulunur (Blum, 2005). Toprak kalitesinin 
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iyileştirilmesi, gıda, yem ve yakacak odunun sürekli tedariki için önemli 

olan iklim değişikliğine karşı kültür bitkilerinin direncinin artmasına 

yardımcı olur. Korumalı tarım, toprak işlemeyi en aza indiren, arazinin 

yüzeyinde hasat atıklarının en az %30’unu koruyan ve toprak sağlığını 

iyileştirmek için dönüşümlü olarak çeşitli bitki türlerinin 

yetiştiriciliğinin yapıldığı bir üretim sistemidir. Entegre toprak 

verimliliği, bitkisel üretimde mineral gübrelerin ve yerel olarak mevcut 

toprak ıslah edici materyallerin ve organik maddelerin birlikte kullanımı 

olarak tanılanmaktadır. Tarımsal ormancılık ise ürünler arasında ağaç 

veya çalı türlerinin de yetiştirildiği bir arazi kullanımı yönetim sistemidir 

(Kihara ve ark., 2020).  

En belirgin faydası, toprak kalitesi ve suyun korumasını iyileştirmek 

olarak bilinen korumalı tarımın bitkisel üretimde verimlilik üzerine olan 

etkisi oldukça değişkendir ve yerel koşullara ve arazi için yönetime bağlı 

olarak büyük miktarda değişkenlik gösterebilmektedir. Arazi yüzeyinde 

hasat sonrası bitki atıklarının tutulması, korumalı tarımda rapor edilen 

faydaların sağlanmasında çok önemli bir rol oynar. Genel hasat 

atıklarının yüzeyde kalması direk veya dolaylı yollar ile toprak sağlığının 

ve nihayetinde ürün verimliliğinin ve sürdürülebilirliğinin 

iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, yabancı ot kontrolü, 

herbisit direnci ve kalıntı olan alanlar altında yabancı ot kontrolü 

zorlaşmaktadır. Korumalı tarımın bir diğer önemli faydası ise suyun 

toprak içerisine sızmasının artırılması, toprak kaybı ve yüzey akışının 

azaltılmasına verdiği katkıdır. Bu durum, nitrat ve fosforun tarım 

alanlarından yüzey suları ile taşınmasını ve nehir ve göl gibi su 

kütlelerinin ötrofikasyon ile kirletilmesini azaltmaya yardımcı olur. 
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Ancak, yüzey suları ile taşınmayan nitratın uygun bir idare olmadığında 

yeraltı suyuna sızması potansiyel olarak artabilir (Jayaraman ve ark., 

2021). 

Arazide ana ürün olmadığı dönemde örtü bitkileri kullanımı, birden fazla 

toprak kalitesi ile ilişkili ekosistem hizmetinin sağlanmasını iyileştirdiği 

rapor edilmektedir. Ancak bu potansiyel etkinin miktarı, arazinin 

bulunduğu iklime göre önemli düzeyde değişkenlik gösterebilmektedir 

(Blanco-Canqui ve ark., 2022). Örtü bitkisi tarımında biyokütle 

üretimindeki bir artış, toprakta organik madde miktarının artışına neden 

olurken, erozyon kontrolüne, yabani otların bastırılmasına, su kullanımı 

ve toprak biyolojik aktivitesinin iyileştirilmesine ve diğer faydaların 

üretilmesine yol açabilir. Toprak kökenli ekosistem hizmetlerinde 

önemli miktarda değişiklik meydana gelebilmesi için, örtü bitkisi 

tarımında yeterince yüksek miktarda biyokütle üretilmesine gereksinim 

vardır. Bazı araştırmalarda, bir hektar araziden yaklaşık 1 ton biyokütle 

üretilmesinin erozyon kontrolü için yeterli olabileceği öne sürmüştür 

(Hively ve ark., 2009). Yağışın 500 mm’den düşük olduğu dünyanın 

farklı bölgelerinde yapılan 33 araştırmanın sonuçlarını derleyen Blanco-

Canqui ve ark. (2022), örtü bitkisinin ortalama biyokütle üretiminin 

2.37±2.30-ton ha-1 olduğunu bildirmişlerdir. Yapılan çalışmalar, suyun 

kısıtlı olduğu bölgelerde de örtü bitkisi tarımında önemli miktarda 

biyokütle üretebileceğini göstermektedir. Toprak organik karbonu; 

erozyon kontrolü, su tutma, biyolojik aktivite ve toprak verimliliği gibi 

toprak tabanlı ekosistem hizmetlerinin sağlanmasında etkili olan bir dizi 

işlemi kontrol eden toprağın son derece önemli bir bileşenidir. Örtü 

bitkileri tarımı ile, sürekli aynı bitki, ülkemizde pamuk tarımında olduğu 
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gibi kültür bitkisi-nadas ve düşük bitkisel atık üreten bitkilerin üretilmesi 

nedeniyle kaybedilen toprak organik karbonunun bir kısmını yeniden 

toprağa kazandırmak ve toprak tabanlı ekosistem hizmetlerindeki 

azalmayı dengelemek için potansiyel bir strateji olarak kabul 

edilmektedir. Örtü bitkileri tarımı ile atmosferik karbonun bitkiler 

vasıtası ile toprakta organik karbon olarak tutulması toprağın karbon 

içeriğini doğrudan etkilemektedir. Dünyanın farklı bölgelerinde yapılmış 

çalışmalarda örtü bitkilerinin ürün rotasyonuna girmesi ile toprağın ilk 

30 cm derinliğinde yılda 0.32 ile 0.56-ton ha-1 arasında organik karbonun 

biriktirilebileceği belirtilmiştir (Jian ve ark., 2020; Ruis ve Blanco-

Canqui, 2017). 

Korumalı toprak işleme, organik tarım, örtü bitkileri kullanımı ve ürün 

çeşitliliği gibi sürdürülebilir yönetim uygulamaları, toprak tabanlı 

ekosistem hizmetlerini sürdürerek veya geliştirerek uzun vadeli 

faydaların oluşmasına katkı sunarlar. Bu sürdürülebilir uygulamalar, 

aynı zamanda toprak biyoçeşitliliğini korumak ve zenginleştirmek için 

de çok önemlidir (Kragt ve Robertson, 2014). Toprak mikrobiyal 

biyokütlesi, aktivitesi ve çeşitliliği, karbon ve besin döngüsü ve toprak 

agregasyonu gibi birçok toprak sürecini etkilediğinden toprak ekosistem 

hizmetlerinin sağlanması üzerine önemli düzeyde etki yapmaktadır. Bu 

nedenle, özellikle toprak bozulmasına hassas bölgelerde örtü bitkilerinin 

tarımı yapılarak toprağın biyolojik özelliklerinin geliştirilmesi mümkün 

olabilir (Finney ve ark., 2017).  

Tüm dünyada sürekli artan gıda ve lif ihtiyacının karşılanabilmesi amacı 

ile ortaya çıkan tarımsal genişleme ve yoğunlaşma, dünya çapında 

habitat ve biyolojik çeşitlilik kaybına, toprak ve tatlı su bozulmasına, 
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çevre kirliliği ve sera gazı emisyonlarının oluşmasına neden olduğu 

sıklıkla rapor edilmektedir. Değişimlerin küresel boyutlarda olduğu 

dünyamızda, gıda ve lif üretimi için yapılan baskının çevre üzerindeki 

olumsuz etkilerini en aza indirirken, hızla artan gıda ve lif talebinin 

güvenli bir şekilde sağlanmasına yönelik yerelden küresele zorlukların 

üstesinden gelmek için yeni bir mahsul üretim paradigmasının 

uygulanması gerekmektedir (Ramankutty ve ark., 2018). Ürün 

rotasyonunda, biyoçeşitliliğinin arttırılmasının genellikle tarımsal 

ekosistem hizmetlerini arttıracağı bildirilmektedir. Biyoçeşitliliğin 

arttırılmasının ekosistem hizmetlerinin arzını teşvik etmesi ve böylece 

yüksek ürün verimini korurken tarımsal girdilere bağımlılığı azaltması 

beklenmektedir (Tamburuni ve ark., 2020). Dünyanın farklı yerlerinde 

ve çok farklı koşullar altında yapılmış araştırma sonuçlarını derleyen 98 

Meta-Analiz raporunu inceleyen Tamburuni ve ark. (2020), ürün 

çeşitliliğinin, mahsul veriminden ödün vermeden biyolojik çeşitliliği, 

tozlaşmayı, haşere kontrolünü, besin döngüsünü, toprak verimliliğini ve 

su düzenlemesini geliştirebileceğini belirtmektedir. Yerüstü 

biyoçeşitliliğini hedefleyen uygulamalar, haşere kontrolünü ve su 

düzenlemesini artırırken, yer altı biyoçeşitliliğini hedefleyen 

uygulamalar besin döngüsünü, toprak verimliliğini ve su düzenlemesini 

iyileştirdiğini bildirmektedir. Çoğu zaman, çeşitlendirme uygulamaları, 

ekosistem hizmetlerinin ve mahsul veriminin kazan-kazan desteği ile 

olumlu olduğu vurgulanmıştır. Ürün çeşitlendirme uygulamalarının 

yaygın olarak benimsenmesi, yerelden küresele kadar biyolojik 

çeşitliliğin korunmasına ve gıda güvenliğine katkıda bulunma 

potansiyelini göstermektedir. Bununla birlikte arazilerdeki ürün 

çeşitliliğinin mahsul verimi ve çevreye etkileri konusunda hala bir kısım 
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belirsizlikler mevcuttur. Bu kapsamda, Sun ve ark. (2021) tarafından 

kuzeydoğu Çin'de ürün çeşitliliğinin mahsul verimliliği, ekonomik 

getiriler, karbon ayak izi ve karbon sürdürülebilirlik endeksi üzerine 

etkilerini değerlendirmek için sürekli mısır, sürekli soya fasulyesi, mısır 

ve soya fasulyesi rotasyonu ve mısır ve soya fasulyesi ara mahsulünü 

içeren 4 yıllık bir tarla denemesinin raporu yayınlanmıştır. 

Araştırmacılar, çeşitlendirilmiş mahsul uygulamalarının (örneğin mısır-

soya fasulyesi ara mahsul ve rotasyon sistemleri) daha az karbon ayak 

izi ve daha yüksek karlılık sağlayabileceğini, ancak tahıl veya enerji 

verimini tehlikeye atabileceğini rapor etmişlerdir. Ara ürün yetiştiriciliği 

ile yaptıkları çalışmada Wen ve ark. (2022), ara ürün yetiştiriciliğinin 

toprak su dağılımını dengelediğini ve su tüketimini artırmadan çeşitli 

ekosistem hizmetlerini iyileştirdiğini bildirmişlerdir. Bu nedenle, 

araştırmacılar ara ürün yetiştiriciliğinin tarımsal üretimde su açığını 

artırmayacağını ifade etmişlerdir. Nitekim Kauçuk (Hevea brasiliensis) 

üretiminde uyarlanabilir bir ürün yetiştirmenin sürdürülebilir arazi 

kullanımını teşvik ederken mahsul üretimini ve ekosistem hizmetlerini 

koruyabileceği sonucuna varılmıştır. 

Tarımsal üretimde ürün çeşitlendirme uygulamaları aynı zamanda 

önemli bir ekosistem hizmeti olan su düzenlemesi tedarikinin hem nitelik 

hem de nicelik bileşenlerini iyileştirdiği bildirilmektedir. Özellikle, 

toprak üstü ortamı, yani mahsul ve mahsul dışı çeşitliliğini hedefleyen 

uygulamalar, öncelikle azotun yıkanma kaybını sınırlandırarak su 

kalitesini artırarak su düzenlemesini büyük ölçüde iyileştirmektedir 

(Tamburuni ve ark., 2020). 
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Sonuçlar 

Küresel iklim değişikliğinin etkilerinden olan uzun süreli kuraklık, sık 

aralıklar ile gerçekleşen yoğun yağmur ve taşkınlar ve yüksek sıcaklıklar 

gibi iklimsel dalgalanmalara karşı tarım arazilerinden sağlanan toprak 

temelli ekosistem hizmetlerinin korunması, iyileştirilmesi ve 

sürdürülebilirliği giderek daha kritik bir hal almaktadır. Toprak kalitesi, 

ekosistemlerin destekleyici, düzenleyici, tedarik edici ve kültürel 

hizmetlerini insan refahı için sunma potansiyelinin merkezinde yer alan 

önemli bir kavramdır. 
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Giriş 

İnsan yaşamı için mutlak gerekli olan, birçok mal ve hizmetin 

tedarikinde alternatifsiz bir doğal kaynak olan toprak, doğal veya insan 

etkisi ile tahrip edildiğinde yenilenmesi diğer doğal kaynaklara göre çok 

daha uzun zaman gerektirir. Zaman içerisinde artan nüfus ile birlikte 

çeşitlenen gereksinimlerin karşılanabilmesi amacı ile işlemeli tarıma 

uygun olmayan eğimli arazilerin, sulak alanların, orman veya mera 

alanlarının tarımsal üretim amacı ile kullanılmaya başlanması, bu 

arazilerin çok kısa bir zaman içerisinde vasıflarını yitirmelerine yol 

açabilmektedir. Farklı ekosistemleri barındıran ve bu nedenle insanların 

gereksinimi olan farklı hizmetlerin tedariki için gerekli olan sulak 

alanlarının yoğun toprak işlemenin olduğu bir tarımsal üretime açılması 

amacı ile kurutulmaları ve ormanların ağaçlardan temizlenmesi, 

öncelikle bu ekosistemlerin niteliklerinin değişmesine ve insanlık için 

mutlak gerekli olan hizmetleri yerine getirememelerine neden 

olmaktadır. Örneğin, su altında kaldıkları sürede, yoğun bir karbon 

depolama görevi yaparak atmosferdeki karbon konsantrasyonunun 

dengelenmesine katkı sunan sulak alanların drene edilmesi ile birlikte 

depolanmış olan organik karbon çok hızlı bir şekilde atmosfere geri 

salınmaktadır. Organik karbonun atmosfere salınması, sera gazı 

emisyonun artmasına neden olurken, toprağın sağlığının göstergesi 

kabul edilen organik karbon miktarının azalması toprağın 

fonksiyonlarını beklendiği gibi yerine getirmesini sınırlandırmakta ve 

bozulmaya karşı direncinin azalmasına yol açmaktadır.  

Temel olarak iyi bir tohum yatağının hazırlanması, yabancı ot kontrolü, 

toprağın gevşetilmesi ve havalandırılması hasat atıklarının toprağa 
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karıştırılması, su girişinin arttırılması, toprak sıcaklığının kontrol 

edilmesi, toprak yüzeyinin düzleştirilmesi, kök bölgesine gübrelerin 

verilmesi ve karıştırılması gibi farklı amaçlarla yapılan toprak işleme, 

toprak özelliklerinin önemli miktarda değişmesine neden olmaktadır 

(Nunes ve ark., 2018; Çelik ve ark., 2021; Anonim, 2022). Bununla 

birlikte, toprak işleme, sulama, anızları yakma, pestisit ve gübre 

uygulaması gibi doğal etmenler ve tarımsal uygulamalar, toprağın yapısı, 

toprak nemi, pH, organik madde içeriği ve biyolojik aktivite gibi fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik toprak özelliklerinde önemli değişimlere neden 

olabilmektedir (Vallejo ve ark., 2012). Toprak işleme, toprağın fiziksel 

özelliklerini genellikle geçici olarak önemli düzeyde değiştiren tarımsal 

üretim sisteminin önemli bir parçasıdır (Mondal ve ark., 2020). 

Geleneksel toprak işleme uygulamalarında, hasat sonrası tohum yatağı 

hazırlamak ve yüzeydeki atıkları gömmek amacı ile genelde 25-30 cm 

derinliğe kadar bir kulaklı pulluk aleti ile topraklar derin işlenerek ters 

çevrilir (Şekil 1). Bununla birlikte, koruma amaçlı toprak işleme 

uygulamalarında, toprak ya daha az düzeyde bozulur (örneğin, diskler 

veya tırmıklar kullanılarak <10 cm derinliğe kadar sığ, ters yüz etmeden 

toprak işleme) veya hiç bozulmaz ve ekim doğrudan hasat sonrası arazi 

yüzeyine yapılır (Morris ve ark., 2010). Azaltılmış toprak işleme ve 

minimum karıştırma, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri 

üzerinde etkileri oldukça değişkendir. Azaltılmış toprak işleme, toprak 

sıkışmasının zararlarını hafifletebilir (Jabro ve ark., 2009., Deubel ve 

ark., 2011).  Geleneksel toprak işlemenin yapıldığı bir arazide, uzun süre 

toprak işleme yapılmaz yani toprak mekanik olarak ters çevrilmez ise 

toprak-bitki sistemi zamanla yeni bir fiziksel denge haline ulaşmaya 

çalışır. Bu nedenle, uzun süreli sıfır toprak işleme, toprağın fiziksel 
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yapısını ve gözenek ağını ve dolayısıyla hacim ağırlığını, agregat 

stabilitesi ve su tutma kapasitesi gibi temel fiziksel toprak 

parametrelerini iyileştirir ve toprak organik karbon içeriğinin artmasına 

neden olur (Mondal ve ark., 2020). 

 

Şekil 1. Geleneksel işleme uygulamalarında birincil toprak işleme aleti olarak 

kullanılan kulaklı pulluk ile toprak işlemesi (a: Harran Ovası, Şanlıurfa; b: Çukurova, 

Adana) 

Toprak işleme ile topraktaki agregatlar parçalandığı için zamanla 

toprağın su ve rüzgârın aşındırıcı etkisine karşı direnci azalır ve rüzgâr 

ve yüzey akışı ile toprak erozyonu hızlandırılır. Toprak işleme ile 

yüzeyde koruyucu bir tabaka olarak görev yapan hasat atıkları toprağa 

gömüldüğünden, yüzeyin yağmur damlalarının çarpma etkisine veya 

rüzgârın toprak parçacıklarını harekete geçirmesi ve taşımasına karşı 

korumasız kalmasına neden olur. Arazi yüzeyinde hasat atıkları 

kalmadığında, yağmur damlalarının çarpma etkisi ile parçalanan ve 

dağılan zayıf agregatlar, toprakta gözeneklerin tıkanmasına ve 

nihayetinde toprak yüzeyinde ince bir örtü şeklinde kabuk oluşumuna 

neden olarak suyun toprak profili içerisine sızmasına engel olur 

(Anonim, 2022). 
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Hacim ağırlığı, gözeneklilik ve su tutma kapasitesi (Çelik ve ark., 2021) 

gibi fiziksel, yarayışlı besin elementlerinin durumu, pH ve elektriksel 

iletkenlik gibi kimyasal ve organik madde, toprak enzimleri ve faydalı 

toprak organizmaları gibi biyolojik özellikler toprak kalitesinin 

göstergesi olarak kullanılmaktadır. Toprak işleme, sayılan özelliklerin 

birçoğu üzerine olumsuz etki yapabilmektedir. Toprak işlemenin 

yoğunluğunun azaltılmasının toprak kalitesi üzerine olumlu etkisini 

bildiren araştırma sonuçları olduğu gibi toprak kalitesinde bozulmaya 

neden olabileceğini bildiren ve birbirleri ile çelişen sonuçlar da rapor 

edilmiştir. Toprağın ters yüz edilmemesi, toprak yüzeyinde sıkışmaya, 

zararlı böcek ve yabani ot popülasyonlarının artmasına ve yüzey 

akışlarıyla kolayca arazi dışına çıkarılabilecek şekilde toprak yüzeyine 

yakın bir derinlikte besin elementlerinin birikmesine yol açtığı ve bu 

nedenle yüzey suları için bir risk oluşturabileceği de ifade edilmiştir 

(Çelik ve ark., 2020; Çelik ve ark., 2021). 

1. Toprak İşlemenin Toprağın Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi 

İyi bir fiziksel toprak kalitesi, toprağın havalanma, yarayışlı su sağlama 

ve kök gelişimine engel olmayan mekanik bir dirence sahip olmasını 

ifade etmektedir. Üzerinde gelişen bitkiler için toprak bir su deposu 

görevini yerine getirir ve bu nedenle fiziksel toprak kalitesinin önemli 

göstergelerinden biri de bitki tarafından kullanılabilir olan suyun miktarı 

olarak kabul edilmektedir. Bitkisel üretim, havalanmayı ve yarayışlı su 

içeriğini kısıtlayan veya kök büyümesine karşı mekanik direnci artıran 

fiziksel toprak koşullarının varlığı durumunda potansiyel olarak 

sınırlanabilir (Tormena ve ark., 2019). Korumalı işleme 

uygulamalarından birisi olan sıfır toprak işleme uygulamasının toprak 
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fiziksel özellikleri üzerine etkisi, uygulama başından bu yana geçen 

zamana bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir (Reichert ve ark., 

2016; Blanco-Canqui ve Ruis, 2018). Sıfır toprak işlemenin başladığı ilk 

yıllarda, makro gözeneklilik azalırken, hacim ağırlığı ve mikro 

gözeneklilik miktarında artış gerçekleşir. Birkaç yıl sonra bu durum, 

toprağın kök ve canlı faaliyetleri ile yani biyotürbasyon yoluyla yeniden 

yapılandırılmasıyla tersine dönebilir. Bunun yanında belirli bir süre sıfır 

toprak işleme sonrası, bir kez sürülen bir üst toprakta, sürekli olarak 

sürülen üst topraklardan farklı toprak fiziksel özellikler olduğu 

bildirilmiştir (Kuhwald ve ark., 2017). 

Kil, silt ve kum gibi mineral parçacıkların başta organik madde olmak 

üzere çeşitli çimentolayıcı maddelerin etkisi ile bir araya gelerek 

oluşturduğu agregatlar ve bu agregatların bir araya gelerek oluşturduğu 

toprak yapısı (strüktür), suyun toprak yüzeyinden içeriye girmesini ve 

toprak içerisindeki hareketini, çözünen madde taşınımını, 

havalandırmayı ve kök uzamasına karşı mekanik direnci etkilediğinden 

bitkisel üretim adına son derece önemli göstergedir (Rabot ve ark., 2018; 

Çelik ve ark., 2020). Bu nedenle, bitkinin büyümesi için optimum bir 

toprak yapısının oluşturulması, tarımsal toprak yönetiminin öncelikli 

hedeflerinden birisidir (Tian ve ark., 2022). Toprak işleme, seçilen 

toprak işleme sistemine bağlı olarak agregat oluşumuna veya 

bozulmasına neden olabilecek bağlayıcı maddelerin miktarını ve 

kalıcılığını etkileyebilir (Sithole ve ark., 2018). Korumalı toprak işleme 

uygulamaları olan sıfır toprak işleme ve azaltılmış toprak işleme arazi 

yüzeyinde hasat atıklarının kalmasına neden olduğundan toprak yapısal 

(strüktürel) kalitesini, hasat atıklarının tamamen uzaklaştırıldığı 
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geleneksel uygulamalara kıyasla olumlu yönde etkilemektedir. Toprağın 

yapısal kalitesi, birçok toprak süreci ve özelliği için önemlidir. Örneğin, 

toprak erozyonunu, infiltrasyonu ve kabuklanmayı, gözenek boyutu 

dağılımını, hidrolik iletkenliği ve suyun tutulmasını, sıkışma riskini, 

organik madde ve besin elementlerinin korunması toprağın yapısal 

strüktürü ve bu yapının dayanıklılığı ile yakından ilişkilidir. Toprak 

yapısal kalitesinin en etkin göstergeleri, kuru ve ıslak toprak agregat 

stabilitesi ve gözenek boyutu dağılımı yer almaktadır (Blanco-Canqui ve 

Ruis, 2018). Blanco-Canqui ve Ruis (2018) daha önce yapılan 42 

çalışmanın 31’inde sıfır toprak işlemenin geleneksel uygulama ile 

karşılaştırıldığında ıslak toprak agregat stabilitesini artırdığını 

bildirmişlerdir. Sıfır toprak işleme altındaki arazilerde yüzeyden ilk 30 

cm derinlikte ıslak agregat stabilitesinin %1 ile %97 oranında arttığı, 

ancak incelenen çalışmaların yaklaşık %24'ünde ise sıfır toprak 

işlemenin agregat stabilitesi üzerine önemli bir etkisinin olmayabileceği 

ifade edilmiştir. Araştırmacılar, önceki yapılan çalışmalarda ıslak 

agregat stabilitesindeki değişikliklerin çoğunlukla ilk 10 cm derinlikte 

yüzey altı derinliklere kıyasla daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. 

Kulaklı pulluk kullanımının yer aldığı geleneksel yoğun toprak işleme, 

mikro agregatlar için ana bağlayıcı çimentolayıcı maddeler olarak işlev 

gören kök parçalarını ve mikorizal hifleri bozar ve toprağın agregat 

stabilitesinin zayıflamasına neden olur (Wang ve ark., 2015). Bunun 

aksine, toprağı ters yüz etmeden yapılan toprak işleme veya azaltılmış 

toprak işleme olarak da bilinen koruyucu toprak işleme, öncelikle toprak 

yapısını ve agregatların stabilitesini iyileştirmek için kullanılmaktadır 

(Skaalsveen ve ark., 2019). Farklı biyotik ve abiyotik streslere maruz 
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kaldığında agregatların bozulmadan kalma kabiliyetini tanımlayan 

toprak agregat dayanıklılığı (Six ve ark., 2004), toprak işlemenin toprak 

kalitesi üzerine etkisinin değerlendirmede ve bitki büyümesini optimize 

eden ve toprak ve besin kaybını en aza indiren uygulamaları seçmek için 

kullanılabilecek önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir (Sithole 

ve ark., 2018). Yedi yıl süre ile hasat atıklarının toprak yüzeyinde 

bırakıldığı ve sıfır toprak işleme veya azaltılmış toprak işleme gibi 

koruyucu uygulamaların benimsendiği bir arazide ilk 0-15 cm derinlikte 

suya dayanıklı agregat miktarının %23 ila %32.5 daha yüksek, ortalama 

ağırlık çapının %47.1 ila %53.4 daha yüksek olduğu rapor edilmiştir 

(Parihar ve ark., 2016). Bir başka çalışmada, otuz dört yıllık bir 

denemede sıfır toprak işleme ve örtü bitkileri kullanımının, Amerika 

Birleşik Devletleri’nin Tennessee eyaletinde silt-tın tekstürüne sahip 

pamuk yetiştirilen bir arazide suya dayanıklı agregatların miktarını, 

makro agregatlaşmayı, yarayışlı su içeriğini, su infiltrasyonunu, hidrolik 

iletkenliği ve pamuk verimini önemli ölçüde iyileştirdiği bildirilmiştir 

(Nouri ve ark., 2019). 

Sıfır toprak işleme altındaki arazilerde geleneksel toprak işleme 

uygulanan arazilere kıyasla daha yüksek olan toprak ıslak-agregat 

stabilitesinin nedenleri şu şekilde sıralanmıştır (Blanco-Canqui ve ark., 

2009): 

1.) Arazi yüzeyine hasat sonrası sürekli bitki atığının ilave edilmesi 

ve toprak işleme ile agregatların parçalanmaması ve organik 

maddenin ayrışmasının ya çok düşük veya hiç olmaması nedeni 

ile yüzeye yakın katmanda organik madde birikiminin olması, 
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2.) Geleneksel toprak işlemede toprak agregatları parçalanır ve 

toprak organik maddesinin ayrışması hızlandırılır, 

3.) Sıfır toprak işleme uygulamalarında toprak yüzeyinde bitki 

atıklarının tutulması, yüzeye yakın katmanda ani su içeriği ve 

sıcaklık dalgalanmalarının etkilerinin azalmasına yardımcı olur. 

Bu nedenle, sıfır toprak işleme uygulaması altındaki topraklar, 

agregat parçalanmasına neden olan aşırı ıslanma-kuruma ve 

donma-çözülme döngülerinden daha az etkilenir, ve 

4.) Toprak organik maddesi bakımından zengin stabil agregatların 

ıslanması daha yavaş olur, agregat içerisine su girişinin 

geciktirilmesi agregatların gevşemesini ve parçalanmasını 

azaltır. 

Avusturya'nın Viyana şehri etrafında (100 km kuzey ve 100 km batı), 

Klik ve Rosner (2020), 1994 yılında başlatılan bir deneme alanında 

sonbaharda pullukla sürülen geleneksel toprak işleme sistemi, kış 

mevsiminde örtü bitkileri ile birlikte malçla toprak işleme ve kış 

mevsiminde örtü bitkileri ile toprak işleme yapılmayan 3 uygulamanın 

toprak erozyonuna etkilerini araştırmışlardır. Araştırmacılar, geleneksel 

uygulamada ortalama uzun süreli yıllık erozyon miktarının 8.6 ile 33.2 t 

ha-1 arasında, malçlı sistemde 3.6 ile 5.3 t ha-1 arasında ve sıfır toprak 

işlemede ise 1.9 ile 3.0 t ha-1 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. 

Geleneksel toprak işleme ile karşılaştırıldığında, malçlı ve sıfır toprak 

işleme uygulanan siltli killi tın tekstüre sahip arazide toprak kaybını 

sırasıyla %38 ve %65 ve siltli tın olan arazide ise %70-88 ve %84-93 

oranında azaltmıştır. Malçlı parsellerde %10-30 ve sıfır toprak işleme 

olan parsellerinden yaklaşık %20 daha az erozyon gerçekleştiği 
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belirtilmiştir. Azaltılmış ve sıfır toprak işleme işlemlerinde toprak 

kaybındaki bu azalma, yüzeyde (0-10 cm) daha yüksek toprak organik 

karbon içeriği nedeniyle malçlı ve sıfır toprak işleme olan arazilerde 

daha yüksek agregat stabiliteleri, daha yüksek toprak örtüsü ve daha 

düşük yüzey akış hızları ile ilişkilendirilmiştir (Klik ve Rosner, 2020). 

Toprak havalanması ve penetrasyon direnci, tekstür ve organik madde 

içeriği gibi toprak bileşimi, sıkışma ve su içeriğinin önemli düzeyde 

etkilediği dinamik toprak fiziksel özellikleridir (Lipiec ve Hakansson, 

2000). Dünyanın farklı coğrafi bölgelerinde farklı ürünlerin 

yetiştiriciliğinde sıfır toprak işleme ile geleneksel toprak işleme 

uygulamalarının toprağın fiziksel özellikleri (hacim ağırlığı, ortalama 

agregat çapı, tarla kapasitesi su içeriği ve kararlı infiltrasyon hızı) 

üzerine etkilerini inceleyen 522 araştırma sonucunu inceleyen Mondal 

ve ark. (2020), sıfır işlemenin, yüzey ve yüzey altı topraklarında 

agregatların ortalama ağırlık çapı ve tarla kapasitesi su içeriğini sırasıyla 

%19-58 ve %6-16 oranında iyileştirdiğini bildirmişlerdir. 

Araştırmacılar, sıfır toprak işlemenin hem yüzey hem de yüzey altında 

hacim ağırlığında herhangi bir değişikliğe neden olmadığını, ancak 

infiltrasyon hızının ortalama %66 oranında artmasına neden olduğunu 

ifade etmişlerdir. Ayrıca, toprak agregasyonu ve hidrolik özelliklerdeki 

iyileştirmelerin sıfır toprak işlemenin benimsenmesi için yeterli düzeyde 

olduğunu vurgulamışlardır. Bu nedenle de sıfır toprak işlemenin toprak 

kaynaklarının daha iyi ve sürdürülebilir kullanımına imkân sağlamasının 

mümkün olduğu belirtilmiştir. 
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Şekil 2. Yoğun toprak işlemenin neden olduğu oldukça sert ve geçirimsiz pulluk 

katmanı oluşumu (Yüksekova, Hakkari) 

Toprak hacim ağırlığı, toprak sıkışmasının bir ölçüsü olarak yoğun bir 

şekilde kullanılan ve toprağın fiziksel durumunun göstergesi olan yararlı 

bir özelliktir. Korumalı ve geleneksel toprak işleme sistemlerinin 

karşılaştırıldığı çalışmalarda, toprak yüzeyinin kulaklı pulluk ile düzenli 

olarak ters çevrilmemesi durumunda yüzeye yakın derinliklerde toprak 

sıkışmasının bir sorun haline gelebileceği (Şekil 2) rapor edilmiştir 

(Abdollahi ve ark., 2014; Çelik ve ark., 2020; 2021;). Bunun aksine, 

uzun süreli korumalı toprak işleme uygulamalarının hacim ağırlığının ve 

penetrasyon direncinin düşmesine katkı sağladığı da bildirilmiştir. Hasat 

atıklarının arazi yüzeyinde kalması ve toprağın minimum düzeyde 

bozulması nedeniyle korumalı işleme uygulamalarında, agregatlaşmanın 

zamanla daha yüksek olduğu ve bunun da hacim ağırlığının ve 

sıkışmanın daha düşük olmasına neden olduğu rapor edilmiştir (Jat ve 

ark., 2013). Toprak işleme uygulamalarının hacim ağırlığı üzerine 

etkileri konusunda da diğer toprak özelliklerinde olduğu gibi birbirleri 

ile çelişen sonuçlar rapor edilmiştir. Örneğin, Kanada'da tınlı bir toprakta 

8 yıl sonra, toprak hacim ağırlığı ürün rotasyonları arasında farklılık 
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göstermezken ve sürekli kışlık buğday yetiştirilen 10 yıllık sıfır toprak 

işleme olan arazide toprak hacim ağırlığının geleneksel toprak işleme 

yapılan arazidekinden daha yüksek olduğu belirtilmiştir (Chang ve 

Lindwall, 1992). Bunun aksine, Vogeler ve ark. (2009), sıfır toprak 

işleme uygulanan arazide ilk yıllarda yüzeye yakın derinliklerde hacim 

ağırlığında artış olduğu bildirilmiş, ancak 6 yıl sonra hacim ağırlığı diğer 

uygulamalardakine eşit veya daha düşük hale geldiği tespit edilmiştir. 

Toprak işleme uygulamalarının toprağın fiziksel özellikleri üzerine 

etikleri konusunda yapılmış çalışmaların sonuçlarını inceleyen Blanco-

Canqui ve Ruis (2018), 62 çalışmanın 26’sında sıfır toprak işleme 

yönetimi ile geleneksel işleme yöntemleri arasında hacim ağırlığı 

bakımından bir farklılık olmadığını bildirmişlerdir. Araştırmacılar, 62 

çalışmanın 24'ünde hacim ağırlığının sıfır toprak işleme altında 

geleneksel işlemeye kıyasla arttığını ve 12'sinde ise azaldığını 

belirlemişlerdir. İncelenen 62 çalışmanın yaklaşık %39'unda 0-50 cm 

toprak derinliğinde hacim ağırlığı geleneksele kıyasla %0.6 ila %42 

oranında yüksek iken, çalışmaların yaklaşık %19'unda %0.6 ila %11 

oranında azaldığı ifade edilmiştir. Hacim ağırlığı değişimlerinin 

çoğunlukla toprak yüzeyinin ilk 10 cm derinliğinde meydana geldiği 

rapor edilmiştir. Yapılan çalışmalar, sıfır toprak işlemenin toprak hacim 

ağırlığı üzerine etkisinin, uygulanma süresine göre farklılık 

gösterebileceğini göstermiştir.  

Toprak sıkışmasının önemli bir göstergesi olarak kabul edilen 

penetrasyon direnci üzerine toprak işleme sistemlerinin etkilerini 

değerlendiren Blanco-Canqui ve Ruis (2018), bu konuda yapılan 34 

çalışmanın 17’sinde sıfır toprak işleme olan arazilerin ilk 30 cm 
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derinliğindeki penetrasyon direncinin geleneksel toprak işleme 

uygulamasına kıyasla %27 ile %99 oranında daha yüksek olduğunu 

bildirmişlerdir. Penetrasyon direnci artışının bildirildiği çalışmalarda, 

sıkışmanın çoğunlukla toprağın ilk 10 cm derinliğinde gerçekleştiği de 

ifade edilmiştir. Bununla birlikte incelenen 34 çalışmanın 14'ünde ise 

toprak işleme uygulamalarının penetrasyon direnci üzerine hiçbir 

etkisinin olmadığı görülmüştür. 

Gözenek boyutu dağılımı ve gözeneklerin morfolojik özellikleri, 

toprağın hidrolik özelliklerini ve geçirgenliğini etkileyen ve toprak 

yapısal özelliklerini yansıtan en önemli göstergelerdendir. Toprağın 

gözenek hacmi, dokusal (matris) gözenekler, yapısal gözenekler ve 

makro gözeneklerden oluşmaktadır (Dexter ve ark., 2008). Toprak 

işleme sistemlerinin gözenek boyutu dağılımı üzerindeki etkilerini 

değerlendiren 14 çalışmayı inceleyen Blanco-Canqui ve Ruis (2018), 14 

çalışmanın 4’ünde sıfır toprak işlemenin makroporların oranını 

arttırdığını, 6’sında azalttığını ve 4 çalışmada hiçbir etkisinin olmadığını 

bildirmişlerdir. Araştırmacılar, toprak işleme sisteminin uygulanma 

süresinin gözenek boyutundaki değişikliklerin büyüklüğünü etkilediğini 

ifade etmişlerdir. Beş yıldan kısa süreli çalışmalarda, toprak işlemenin 

gözenek boyutu dağılımı üzerinde çok az etkisi olduğu veya hiç etkisinin 

olmadığı, ancak daha uzun süreli çalışmalarda (>20 yıl), sıfır toprak 

işlemenin makro gözenekliliği iyileştirebileceği anlaşılmıştır. 

Toprak hidrolik iletkenliği, suyun gözenekli bir boşlukta ne kadar kolay 

hareket edebileceğini tanımlayan bir özelliktir ve toprak hidrolojik 

süreçlerinin çoğunu kontrol ettiği için belirlenmesi önemlidir (Soracco 

ve ark., 2019). Çeşitli araştırmacılar, farklı toprak işleme sistemlerinin 
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toprak hidrolik özellikleri ve özellikle makro gözeneklerdeki akış 

üzerindeki etkilerini incelemişler ve birbirleri ile çelişen sonuçlar 

yayınlamışlardır. Bazı araştırmacılar, toprak işlemesinin yapılmadığı 

(sıfır işleme) uygulama altında, geleneksel toprak işlemeye göre daha 

yüksek makro gözeneklilik değerleriyle ilişkili olarak daha yüksek 

hidrolik iletkenlik rapor ederken (Presley ve ark., 2012), bir kısım 

araştırmacılar (Soracco ve ark., 2018) sıfır toprak işleme altında daha 

düşük makro gözeneklilik nedeniyle daha düşük hidrolik iletkenlik 

değerleri olduğunu bildirmişlerdir. Hidrolik iletkenliğin sıfır toprak 

işleme altında daha yüksek olduğunu ifade eden araştırmacılar, bu 

durumu daha fazla biyolojik aktiviteye ve üst toprağın daha az bozulması 

ile ilişkilendirmişlerdir. Soracco ve ark. (2019), sıfır toprak işlemenin 

özellikle ince tekstürlü topraklarda toprak gözenek bağlantısını 

etkileyerek toprak hidrolik iletkenliğini azalttığı sonucuna varılmıştır. 

Geleneksel toprak işlemede ise daha yüksek toplam gözenek bağlantısı 

olduğundan, hidrolik iletkenliğin daha yüksek olduğu belirtilmiştir. 

Şeker kamışı dikimi, yetiştirilmesi ve hasat işlemleri için uygulanmakta 

olan geleneksel toprak işleme ve ağır makine trafiği nedeniyle oluşan 

yoğun toprak parçalanmasının şeker kamışı yetiştiriciliği yapılan 

arazilerde toprak sıkışması ve toprağın fiziksel kalitesinin bozulmasının 

ana nedenleri olarak bildirilmektedir. Bu nedenle, tarla içi trafiğin daha 

az olduğu toprak işlemesiz ve azaltılmış toprak işleme gibi koruma 

amaçlı uygulamaların benimsenmesi gerektiği vurgulanmış ve korumalı 

uygulamaların toprağın fiziksel kalitesini korumak, yarayışlı suyun 

miktarını arttırarak ve hava akışını iyileştirmek için gerekli olduğu ifade 

edilmiştir (Luz ve ark., 2022). Uzun yıllar uygulanan koruyucu toprak 
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işleme yöntemlerinin toprak yapısını iyileştirerek toprak erozyonunu 

azalttığı, toprak organik madde içeriğini arttırdığı, su tutma kapasitesini 

iyileştirdiği ve mikrobiyal ve solucan aktivitesini arttırdığı birçok 

çalışmada rapor edilmiştir (Soane ve ark., 2012; Abdollahi ve ark., 2014; 

Çelik ve ark., 2021). 

Özellikle kurak ve yarı-kurak iklimlerde yapılan tarımsal üretimde su 

kullanım etkinliğinin arttırılması ve yağış ile gelen suyun toprakta 

muhafaza edilebilmesi çok önemlidir. Bu nedenle, toprak işleme 

yöntemlerinin toprakta tutulan su miktarına etkisini inceleyen birçok 

araştırma yapılmıştır. Toprak işleme uygulamalarının topraktaki 

yarayışlı su üzerine etkisini araştıran 14 çalışmanın sonuçlarını inceleyen 

Blanco-Canqui ve Ruis (2018), 14 çalışmanın 7’sinde sıfır toprak işleme 

uygulaması altındaki arazilerde yarayışlı su miktarının geleneksel 

uygulamaya göre arttığı, 5'inde sıfır toprak işlemenin bir etkisinin 

olmadığı ve ikisinde ise geleneksele kıyasla yarayışlı su içeriğinin 

azaldığını bildirmişlerdir. Genel olarak sıfır toprak işleme altında bitki 

için kullanılabilir olan su miktarının yaklaşık %44 oranında artığı ve bu 

artışın çoğunlukla toprağın üst 30 cm'sinde olduğu görülmüştür. 

Araştırmacılar, sıfır toprak işleme uygulaması altında zamanla artan 

organik madde içeriğinin yarayışlı su içeriğinin artışının en önemli 

nedeni olduğunu ifade etmişlerdir.  

2. Toprak İşlemenin Toprağın Biyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi 

Canlı, dinamik ve yenilenmesi oldukça uzun zaman alan doğal bir 

kaynak olan toprak koşulları, gıda üretimini ve küresel ekolojik dengeyi 

etkilemektedir (Binkley ve Fisher, 2012). Toprak kalitesinin göstergesi 

olarak düşünülen biyolojik toprak özellikleri, belirli tarımsal 
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uygulamalara ve benimsenen arazi kullanım uygulamalarına bağlı olarak 

fiziksel ve kimyasal özelliklere kıyasla çok daha hızlı tepki verirler (van 

Es ve Karlen, 2019). ABD'de yürütülen 302 araştırma sonucunu 

inceleyen Nunes ve ark. (2020), hazırladıkları meta analizde, toprak 

işleme yoğunluğunun azaltılmasının biyolojik toprak sağlığını önemli 

ölçüde iyileştirdiğini ve sıfır toprak işleme altında çok yıllık sistemlerde 

veya sıraya ekim yapılan sistemlerde bu olumlu etkinin çok daha yüksek 

olduğunu bildirmişlerdir. Toprağı alt üst ederek işleyen kulaklı pulluk 

kullanımı, toprakta substrat miktarının azalmasına, stabilizasyon için 

yüzey alanının azalmasına ve buna bağlı olarak enzim aktivitesinin 

azalması nedeniyle saprofit mantarların hiflerinden oluşan ağlarını 

bozarak topraktaki mikroorganizma topluluklarının olumsuz 

etkilenmesine neden olduğu bildirilmiştir (Lützow ve ark., 2006). Buna 

karşılık, azaltılmış toprak işleme, toprak işlemesiz (sıfır işleme) ve çok 

yıllık ürünlerin yer aldığı üretim sistemlerinin yanı sıra kulaklı pulluktan 

sıfır toprak işlemeye veya çok yıllık üretim sistemlerine dönüşümlerin 

toprakta organik madde miktarının artmasına ve biyolojik, fiziksel ve 

kimyasal özelliklerin iyileşmesine neden olduğu bildirilmiştir (Nunes ve 

ark., 2018). Toprak işleme yoğunluğu, genellikle toprak organik karbon 

içeriğine etkisinden dolayı toprak mikrobiyolojik aktivitesi üzerine 

önemli düzeyde etki yapmaktadır. Bununla birlikte, etkinin büyüklüğü 

ve yönü, toprak tipi ve tekstürü gibi doğal, uygulama süresi ve örnek 

alma derinliği gibi deneysel ve üretim sistemi ve anız yönetimi gibi 

tarımsal faktörlere bağlı olarak büyük değişkenlik gösterebilmektedir 

(Nunes ve ark., 2020). 
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Topraktaki mikroorganizma faaliyetleri ile ilişkili toprak kalitesi 

göstergeleri, tarımsal uygulamalara ve toprak koşullarındaki değişimlere 

toprağın fiziksel veya kimyasal özellikleriyle ilişkili göstergelerden daha 

hızlı tepki vermektedir. Bu nedenle, toprak ekosistemindeki 

değişiklikler, biyolojik toprak göstergelerinin, özellikle enzim 

aktivitelerinin kullanımı ile daha hassas bir şekilde değerlendirilebilir 

(Piotrowska-Dlugosz ve Charzynski, 2015). Çeşitli mikroorganizmalar, 

karmaşık bir yapıya sahip olan organik molekülleri bitkiler tarafından 

alınabilir basit moleküllere parçalamak için ortama çeşitli enzimler 

salmaktadır (Almeida ve ark., 2015). Ortama verilen enzimler, organik 

atıkların parçalanması, toprak organik maddesinin ayrıştırılması ve bitki 

büyümesi için gerekli olan besin elementlerinin mineralizasyonu gibi 

çeşitli biyokimyasal reaksiyonları katalize ederek ve ortamdaki 

miktarlarının artmasına neden olurlar (Balezentiene, 2012; Gianfreda, 

2015). Belirli bir enzim, substrata özel olduğu için toprağın tüm besin 

elementleri ile ilgili durumu hakkında bilgi sahibi olunması için yeterli 

değildir (Nannipieri ve ark., 2012). Bu nedenle, bitki atıklarının 

ayrışmasını ve toprak kalitesini kontrol eden faktörleri değerlendirmek 

için en yaygın olarak kullanılan enzimler; karbon (betaglukosidaz ve 

betagalaktosidaz), azot (üreaz), fosfor (fosfataz) ve kükürt (arilsülfataz) 

döngüsü olarak rapor edilmiştir (Karaca ve ark., 2010). Çukurova’da killi 

bir toprak serisinde 6 farklı toprak işleme yönteminin toprağın 

biyokimyasal özellikleri üzerine etkilerini araştıran Acir ve ark. (2022), 

artan toprak işleme yoğunluğu ile toprağın organik karbon içeriğinin 

önemli ölçüde azaldığını ve toprak işlemenin etkisinin en düşük olduğu 

özelliğin ise sıfır toprak işleme altında (78.2 mg kg-1) en yüksek değeri 

kayıt edilen potansiyel mineralize olabilir azot olduğunu bildirmişlerdir. 
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Sıfır toprak işleme altında betaglukosidaz enzim aktivitesinin geleneksel 

pulluk ile toprak işleme ve anızların yakıldığı pulluk ile toprak işleme 

uygulamalarına kıyasla %460.2 ve %536.3 daha yüksek olduğu rapor 

edilmiştir. Sıfır toprak işleme uygulaması altında daha yüksek olan 

betaglukosidaz enzim aktivitesi, organik madde mevcudiyeti nedeniyle 

artan mikrobiyal substrat kullanımına ve taze organik girdilerin daha 

yavaş ayrışma hızına bağlanabilir (Guo ve ark., 2016). 

Toprakta organik karbonun depolanması, sadece gıda güvenliğini 

sağlamak ve toprak kalitesini iyileştirmek için değil, aynı zamanda iklim 

değişikliğinin tarımsal üretime olası olumsuz etkisini dengelemek için 

de son derece önemlidir (Lal, 2020). Korumalı toprak işleme altında, 

toprak hiç veya çok az karıştırıldığından organik maddenin oksidasyonu 

çok azalır ve dolayısıyla, agregat dayanıklılığı başta olmak üzere birçok 

fiziksel toprak özelliği gelişir, mikrobiyal çeşitlilik ve toprak organik 

karbonunun depolanması artar (Jat ve ark., 2013). Sıfır veya azaltılmış 

toprak işleme uygulamaları altında toprakta organik karbon birikiminin 

bir başka nedeni, toprak erozyonuna karşı fiziksel örtü görevi gören bitki 

atıklarının malçlama etkisi olarak ifade edilmektedir (Carretta ve ark., 

2021). Dünyanın farklı bölgelerinde yapılan araştırma sonuçlarını 

derleyen Mondal ve ark. (2020), sıfır toprak işleme uygulanan tarım 

arazilerinde yüzey (0-5 cm ve 5-10 cm) katmanları önemli ölçüde daha 

yüksek toprak organik karbon içeriğine sahipken, diğer katmanlarda 

organik karbon içeriği ya azalmış veya önemli miktarda değişim 

göstermediğini bildirmiştir. Bu durumun da sıfır toprak işleme yapılan 

arazilerde, toprağın organik karbon stoğunda küçük ve önemsiz bir 

değişime neden olduğu (~%1.1) belirtilmiştir. Yarı-kurak bir iklime 
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sahip Kansas Eyaletindeki bir denemenin 50. yılında, toprak organik 

madde içeriğinin sıfır ve azaltılmış toprak işleme uygulamaları altında 

benzer olduğu ancak her ikisinde de geleneksel uygulama altında 

ölçülenden daha büyük olduğu belirtilmiştir (Obour ve ark., 2017). 

Araştırmacılar, sıfır toprak işleme uygulamalarında özellikle toprağın üst 

15 cm derinliğinde toprağın organik madde konsantrasyonunun önemli 

düzeyde arttığını rapor etmişlerdir. 1965 ve 2015 yılları arasında organik 

madde içeriğindeki bu artış, geleneksel uygulamada 3.8 g kg-1'den 

azaltılmış toprak işlemede 12.0 g kg-1 ve sıfır toprak işlemede 11.8 g kg-

1'a kadar yükseldiği belirtilmiştir. Toprağın organik madde içeriğindeki 

artış, sıfır ve azaltılmış toprak işleme uygulamaları altında daha fazla 

bitki kalıntısı kalması ve toprak çok fazla karıştırılmadığı ve alt üst 

edilmediğinden organik madde ayrışması yavaşlaması ile açıklanmıştır. 

Geleneksel uygulama altında da 1965'e kıyasla toprak organik 

maddesindeki artış, buğday-nadas (1965 öncesi) uygulaması yerine 

toprağa daha fazla bitki kalıntısı bırakan buğday-sorgum-nadas 

sistemine geçilerek üretimin yoğunlaştırılmasının neden olduğu ifade 

edilmiştir. 

Sıfır toprak işleme altındaki topraklarda daha iyi bir yapısal stabilite 

olması, geleneksel uygulamalara kıyasla solucan gibi toprak canlılarının 

daha yüksek aktivitesi ve daha yüksek mikrobiyal biyokütle ile 

ilişkilendirilmiştir (Nyamadzawo ve ark., 2009). Genel olarak, kulaklı 

pulluk kullanımından çizel kullanımına dönen arazilerde, öncelikle üst 

toprağın (0 -15 cm) toprak organik karbonunu, mikrobiyal biyokütle 

karbon içeriği ve toprak solunumu önemli düzeyde etkilenmiş ve kulaklı 

pulluktan sıfır toprak işlemeye dönüldüğünde, üst topraktaki biyolojik 
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toprak kalitesi göstergelerinin tamamı önemli ölçüde artmıştır. Yüzey 

altı katmanında (15-25 cm) ise sıfır toprak işleme altında, çizele göre 

daha büyük mikrobiyal biyokütle karbon, mikrobiyal biyokütle azot, 

toprak solunumu ve beta-glukosidaz aktivitesi olduğu belirlenmiştir 

(Nunes ve ark., 2020). 

3. Toprak İşlemenin Toprak Verimliliği Üzerine Etkisi 

Bir arazide toprak işleme çok uzun yıllar ve oldukça yoğun bir şekilde 

devam ettirildiğinde, toprağın kalitesi üzerine etkisi çok daha belirgin hal 

alır. Toprak işleme derinliğinin altında çok sert sıkışmış bir katmanın 

oluşumu ile birlikte, yetiştirilen bitkilerin kökleri yeterince uzamaz ve 

geniş alana yayılmaz, bitkinin gelişimi yetersiz olur ve nihayetinde verim 

olması gerekenden çok daha düşük olarak gerçekleşir. Rotasyonuna 

toprağa yeterince bitki atığı bırakan ürünler de katılmadığı durumlarda 

uzun yıllar devam ettirilen toprak işlemenin neticesinde, organik 

maddenin çok büyük bir kısmının bulunduğu üst toprak şiddetli erozyon 

nedeniyle taşınabilir ve toprağın birçok fonksiyonu yerine 

getirilemeyebilir. Ayrıca, bitkiye yarayışlı fosforun yaklaşık yarısı ve 

potasyumun neredeyse tamamı üst toprakta yer almaktadır. Üst toprağın 

erozyonla taşınması, toprak kendi potansiyeli çerçevesinde sahip olduğu 

verimlilik düzeyinin azalmasına yol açacaktır (Anonim, 2022). Bununla 

birlikte, farklı toprak işleme uygulamalarına toprak verimliliği ile ilişkili 

kimyasal özelliklerin tepkisi bölgeden bölgeye, toprak tipine, ekim 

sistemlerine, iklime, uygulanan gübre dozu ve çeşidine ve diğer tarımsal 

yönetim uygulamalarına göre değişiklik göstermektedir (Rahman ve 

ark., 2007). 
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Toprak işleme, anız yönetimi ve ürün rotasyonu, mineralizasyon ve 

toprak besin elementlerinin geri dönüşümünü önemli düzeyde 

etkilemektedir. Toprak işlemenin yapılmaması veya oldukça azaltılması 

toprak kalitesinin iyileşmesine yardımcı olabilir ancak aynı zamanda 

besin elementleri başta olmak üzere birçok toprak kimyasal özelliğinin 

katmanlaşmasını da artırabilir (Tshuma ve ark., 2021). Sürekli toprak 

işlemesiz tarım yapılan arazilerde, toprağa uygulanan besin elementleri 

kulaklı pulluk gibi bir alet ile karıştırılmaz, azaltılmış toprak işleme 

uygulanan arazilerde ise diskaro veya kültivatör gibi toprağı ters yüz 

etmeden işleyen aletler ile sınırlı miktarda bir karıştırma söz konusu olur. 

Bu nedenle, sıfır toprak işleme uygulamaları altındaki topraklarda 

yüzeye serpme ve/veya banda gübre uygulamaları, toprak profilinde 

besin elementlerinin yüksek ve düşük olduğu katmanların oluşmasına 

yol açabilir (Duiker ve Beegle, 2006). Sıfır toprak işleme geleneksel 

toprak işleme ile karşılaştırıldığında 0-5 cm toprak derinliğinde daha 

yüksek P ve K birikimine neden olduğu gözlemlenmiştir. Bununla 

birlikte, sıfır toprak işleme yapılan arazide 5 cm derinliğin altında P ve 

K konsantrasyonu birikiminin, geleneksel toprak işlemedekine benzer 

veya daha az olduğu belirlenmiştir (Houx ve ark., 2011). Toprakta mikro 

besin elementlerinin (demir (Fe), Çinko (Zn), bakır (Cu) ve mangan 

(Mn)) dağılımı üzerine toprak işlemenin etkilerine dair yayınlanan 

raporlar birbirleri ile tutarlı değildir. Bazı çalışmalarda, sıfır toprak 

işleme altındaki arazilerin üst toprağında özellikle Zn ve Mn olmak üzere 

mikro besinlerin daha fazla biriktiği bildirilmiştir (Moreira ve ark., 

2016). ABD’nin Kansas Eyaletinde bir denemenin 50. yılında geleneksel 

ve azaltılmış ile karşılaştırıldığında, sıfır toprak işleme altındaki 

toprakların üst 7.5 cm'sinde önemli miktarda fosfor birikimi meydana 
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geldiği tespit edilmiştir (Obour ve ark., 2017). Araştırmacılar, fosforun 

toprak içinde nispeten hareketsiz olması ve hasat atıklarını toprağa 

karıştırmak ve yüzeye uygulanan fosforu daha derin toprak katmanlarına 

karıştırmak için hiçbir toprak işleme uygulamasının yapılmadığı sıfır 

toprak işleme sistemlerinde fosforun toprak yüzeyinde birikmesinin 

beklenen bir durum olduğunu ifade etmişlerdir. Toprak işleme 

uygulamaları ile yüzeydeki fosfor alt katmanlar ile karıştırıldığından 

geleneksel ve azaltılmış uygulamalarda 0-7.5 cm derinlikte toprak fosfor 

içeriği sıfır toprak işlemeden düşük, ancak 7.5-15 cm derinlikte fosfor 

içeriği sıfır toprak işlemeye kıyasla daha yüksek olarak bulunmuştur. 

Korumalı uygulamalarda, toprağın besin mineralizasyon potansiyelinin 

geleneksele kıyasla daha düşük olması nedeniyle üst toprakta daha 

yüksek besin birikimi (Duiker ve Beegle, 2006) ve aynı zamanda 

yüzeyde bulunan kalıntıların ayrışması da yavaş olduğundan yıkanma 

kayıplarının da yaşanmaması (Balota ve ark., 2004) olabileceği de ifade 

edilmektedir. 

 Besin elementleri yüzeyde yüksek konsantrasyonda olacak şekilde 

tabakalandığında, arazide yetiştiriciliği yapılan bitkilerin besin elementi 

alımı, özellikle yarı kurak bölgelerde sınırlı olabilir (Tshuma ve ark., 

2021). Özellikle kurak koşullarda üst toprak katmanında yeterli su 

olmadığı durumlarda, besin elementlerinin tabakalaşması bir sorun 

haline gelebilir. Fosfor gibi hareketsiz besin elementleri toprak 

parçacıkları tarafında sıkıca adsorbe edilir ve bitkiler tarafından alınamaz 

hale geçebilir (Shen ve ark., 2011). Bu nedenle, sıfır toprak işleme ve 

azaltılmış toprak işleme yapılan arazilerde, tabakalaşmayı azaltmak için 

seyrek aralıklarla toprak işlemenin yapılması, besin elementlerinin bitki 
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kök bölgesine dağıtılmasına yardımcı olacaktır (Tshuma ve ark., 2021). 

Üst toprağın kuruması ve düşük toprak pH'sı, hareketsiz olan fosforun 

toprak yüzeyine adsorpsiyonuna neden olduğunu belirten Tshuma ve 

ark. (2021), sıfır toprak işleme yapılan ve besin elementlerinin 

tabakalaşma sorununun olduğu arazilerde kulaklı pulluk kullanımının 

fosforun tabakalaşmasını önleyebilecek en ideal uygulama olduğunu 

rapor etmişlerdir. Bununla birlikte, tabakalaşmanın faydalı etkilerinin 

olabileceği de bildirilmiştir. Örneğin, toprak organik maddesinin yüzey 

katmanlarında daha yüksek miktarda birikmesi, toprak agregatlaşması ve 

toprak havalanmasının iyileşmesine neden olacağında, yağış veya 

sulama ile araziye gelen suyun kolaylıkla alt katmanlara sızmasını 

mümkün kılar (Zhao ve ark., 2015). 

Uzun yıllar sıfır toprak işleme uygulanan bir arazide üst toprak katmanın 

toprak asitlenmesinin geleneksel toprak işlemenin uygulandığı araziye 

kıyasla önemli ölçüde daha fazla olduğu ifade edilmiştir. Obour ve ark. 

(2017), ABD'nin Kansas Eyaletinde 50 yıldır devam eden bir denemede 

sıfır toprak işleme altındaki topraklarda toprak yüzeyinin pH'sındaki 

düşüşün geleneksel veya azaltılmış sistemlerinden daha büyük olduğunu 

rapor etmişlerdir. Ancak toprak işleme yoğunluğundan bağımsız olarak 

artan azotlu gübre uygulama oranı ile toprak yüzeyinin pH'sındaki 

düşüşün daha da şiddetli olduğu bildirilmiştir (Das ve ark., 2012). 

Fageria ve ark. (2010), yüzey toprağının asitlenmesinin amonyum içeren 

gübrelerin nitrifikasyonu ve toprak organik maddesinin ayrışması ile 

ilişkili olduğunu bildirmişlerdir. Bununla birlikte, geleneksel veya 

azaltılmış toprak işleme uygulamaları ile mineral gübre işleme yapılan 

derinlikte iyice karıştırılır. Ayrıca, toprak işleme ile nispeten daha 
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yüksek pH ve Ca ve Mg konsantrasyonlarına sahip alt toprağın üst 

toprakla karıştırılması ve yeniden dağıtılması, geleneksel veya azaltılmış 

işleme altındaki topraklarda, pH değişikliklerine karşı bir miktar 

tamponlama sağlayacağı düşünülmektedir (Obour ve ark., 2017). 

Sonuç 

Bir arazide toprak işlemenin neden olduğu en önemli bozulmaların 

başında organik madde kaybı ile birlikte, agregatların dayanıklılıklarının 

azalması ve erozyona karşı hassas hale gelmeleridir. Zamanla erozyon 

ile taşınan üst toprak, bitkisel üretimde arzu edilen verimin elde 

edilmesini güçleştirir. Bu durumda, üreticiler doğal verimlilik kaybını 

dengelemek için yetiştiriciliğini yaptıkları ürünlerin ihtiyacı olan besin 

elementlerini takviye ederek, erozyonla taşınan toprak kaybının verime 

olan olumsuz etkisini gidermeye çalışırlar. Ancak, aşınmış topraklardaki 

üretkenlik kaybı, yalnızca toprak derinliği yeterli olduğunda ve alt toprak 

bitkisel üretim için uygun olduğunda besin elementi takviyesi yapılarak 

dengelenebilir. Sert ve geçirimsiz katmanların varlığı nedeniyle 

köklenme derinliğinin sınırlı olduğu, kaba kum ve çakıl gibi bitkisel 

üretim için elverişsiz koşulların olduğu arazilerde, erozyon nedeniyle 

olacak tahribatın dengelenmesi ve verim kayıplarının azaltılması 

mümkün değildir. Bu durumda, erozyonun neden olduğu toprak kalitesi 

kaybı çok tehlikeli boyutlardadır ve bu nedenle erken tedbirlerin alınarak 

toprak kaybına neden olacak geleneksel toprak işleme uygulamalarının 

terk edilmesi gerekmektedir. Toprak işlemede pulluk kullanımının yer 

aldığı geleneksel uygulamalardan koruyucu işleme uygulamalarına 

geçiş, toprak profili içinde toprak organik maddesinin birikmesine, 

zamanla agregatların dayanıklılığının artmasına ve ekosistem 
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hizmetlerinin iyileştirilmesine önemli katkı sağlayacaktır. Toprağın suyu 

tutma yeteneği, özellikle suyun sınırlı olduğu kurak ve yarı kurak 

bölgelerde daha çok önemlidir. Toprak işleme uygulamalarının yarayışlı 

su içeriği üzerine etkilerinin incelendiği birçok çalışmada, sıfır ve 

azaltılmış toprak işleme uygulamaları altında toprakta organik madde 

birikimi geleneksel uygulamalara kıyasla daha yüksek olduğundan, 

yarayışlı su içeriğinin de yüksek olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle, 

özellikle kurak ve yarı-kurak ve sulama imkanlarının sınırlı olduğu 

bölgelerde geleneksel toprak işleme yerine, sıfır veya azaltılmış toprak 

işleme uygulamalarının adaptasyonu, bitkisel üretimde verimliliğin 

artmasına katkı sağlayacaktır.  
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Giriş 

 

Yirmi birinci yüzyılda toprak kaynaklarından beklentiler, artan nüfusa 

orantılı olarak artmaktadır. Gıda ürünlerine artan ihtiyaç ile birlikte, pek 

çok bölgede optimum düzeyde üretim fikrinden, aşırı toprak işleme ve 

gübreleme ile maksimum düzeyde üretim fikrine geçilmiş, buda tarımsal 

üretimde sürdürülebilirliği zora sokmuştur (Foley ve ark., 2011). 

Arazilerin çölleşmesi, tuzluluk, erozyon, kirlenme, yer altı ve yerüstü 

sularında nitrat ve pestisit varlığı gibi sorunlar modern yöntemlerin 

sürdürülebilir olmadığını net bir şekilde göstermektedir (Wynen, 2002).  

Özellikle, küresel kara alanların yaklaşık %46.2’sini oluşturan kurak 

alanlar (IPCC, 2019) arazi kullanımı ve iklimdeki değişimlere hassastır 

(Ludwig ve ark., 2007; Reynolds ve ark., 2007), ve zamanında gerekli 

önlemler alınmadığında erozyon ve çölleşme, bu bölgelerde hızlı ve geri 

dönüşümü olmayan değişimlere sebep olacaktır (Bestelmeyer ve ark., 

2011). Çölleşmeye sebep olan ya da çölleşmenin bir sonucu olarak 

erozyonu önlemek, azaltmak ve tersine çevirmek için önlemler 

mevcuttur, ancak kaynaklara ve bilgiye erişim eksikliği dâhil olmak 

üzere ekonomik, politik, kurumsal, yasal ve sosyo-kültürel engeller 

bunların alımını kısıtlamaktadır (IPCC, 2019). 

Toprak sağlığı, sürdürülebilir ve üretken tarımsal üretimin temelini 

oluşturmaktadır ve bu yüzden 21. yüzyılda artan insan ihtiyaçlarını 

karşılamak için korunmalı ve hatta iyileştirilmelidir (Amundson, 2015). 

Özellikle, toprağın gıda ve hammaddeleri sağlaması, biyoçeşitliliği 

artırması, suyu filtrelemesi, sel ve salgın hastalık risklerini azaltması gibi 

konulardaki rolünün farkındalığı arttıkça (Keesstra ve ark., 2016), 

tarımsal alanlarda toprak sağlığının geliştirilmesi daha da önem 
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kazanmıştır. Toprak sağlığı için erozyonu önemli bir tehdittir. 2013-

2017 yılları arasında erozyonla mücadele amacıyla T.C. Orman ve Su 

işleri Bakanlığı tarafından hazırlanan eylem planında da ifade edildiği 

gibi dünyada her yıl yaklaşık olarak ortalama 24 milyar ton toprak 

erozyona uğramaktadır. Erozyon etkisi, küresel iklim değişimi ile 

birleştiğinde dünyada pek çok ülkede tarımsal alanlar çölleşme tehlikesi 

ile karşı karşıya kalmaktadır. Dünya Tarım ve Gıda Organizasyonu 

(FAO) önderliğindeki Küresel Toprak Ortaklığına göre dünya genelinde 

erozyonla kaybolan toprak miktarı her yıl 75 milyar tondur (GSP, 2016). 

Erozyon oranları, aşırı toprak işleme ve otlatma, anız yakımı, ormanların 

yok edilmesi gibi insan kaynaklı sebeplerle devamlı artış göstermektedir 

(Montgomery, 2007). Erozyon tahminlerine dayalı yapılan bir 

çalışmada, tarım arazilerinde meydana gelen erozyon miktarı orman 

arazilerinden 77 kat ve doğal otlaklık alanlardan ise yaklaşık 7 kat daha 

fazla olacaktır (Borelli ve ark., 2017). Bu da son yıllarda toprak 

sağlığındaki gelişmelere rağmen bilim insanları ve arazi sahipleri 

arasında ciddi endişeler doğurmaktadır (McBratney ve ark., 2014).  

Erozyon, toprak derinliği, organik madde içeriği, besin durumu ve 

agregat yapısı gibi toprak kalitesi göstergelerini olumsuz etkileyerek, 

tarımsal üretkenliği azaltması ve tarımsal sürdürülebilirliği kısıtlaması 

(Kaiser, 2004; Bakker ve ark., 2007) erozyonla mücadelenin en önemli 

gerekçeleridir.  

Toprak sağlığı için ciddi bir tehlike oluşturan toprak erozyonu; toprak 

parçalarının su, rüzgâr, buzul ve yerçekimi gibi doğal etkenler tarafından 

bir yerden başka bir yere taşınması ile oluşan doğal süreçtir. Toprak 

erozyonu süreci 4 aşamada incelenebilir: parçalanma, taşınma, yeniden 
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dağılım ve birikim. Özellikle ilk iki etap toprak agregatların ve bir arada 

bulunan toprak parçalarının rüzgâr ve yağmurun etkisi ile 

parçalanmasından dolayı önemlidir. Çünkü agregatların parçalanması 

taşınan toprak miktarını önemli düzeyde arttırmaktadır. Taşınan 

toprakların yerine üst toprağın doğal yollarla yeniden gelişmesi birkaç 

yüzyıl gerçekleşir (Mulvihill, 2021), yani sadece 3 cm’lik üst toprağın 

oluşumu bir insan ömründe mümkün değildir (Alewell ve ark., 2014). 

Bu yüzden, toprak erozyonu, toprak sağlığını bozarak, bugün bile gıda 

sistemlerini istikrarsızlaştırarak tehdit etmektedir (Mulvihill, 2021). 

Toprakların doğal oluşumuna kıyasla toprak erozyonu ile kaybedilen 

topraklar, Amerika Birleşik Devletleri’nde 10 kat, Çin ve Hindistan’da 

30-40 kat daha hızlıdır (Lang, 2006). Amerika Birleşik Devletleri’nde 

erozyonun bir sonucu olarak üretkenlikteki kayıp yılda 37.6 milyar dolar 

ve dünya genelinde bu kayıpların ise 400 milyar dolar civarında olduğu 

tahmin edilmektedir (Lang, 2006; GSP, 2016). Bu açıdan, sürdürülebilir 

bir toprak sağlığı için, tarım alanlarında toprak erozyonunun minimum 

düzeye indirilmesi önemlidir. Araziye yönelik birçok yönetim 

uygulaması erozyonu azaltabilir, fakat her erozyon çeşidinin çalışma 

prensibindeki farklılıklardan dolayı, çözümleri bazı farklılık 

göstermektedir. Bu yüzden erozyon çeşitlerini farklı başlıklar altında 

değerlendirmek gerekmektedir. Su, rüzgâr ve toprak işleme erozyonunun 

toprak sağlığı üzerine etkileri hakkında kısa bir bilgilendirme aşağıda 

verilmiştir. 
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1. Toprak sağlığını tehdit eden başlıca erozyon çeşitleri 

1.1.Su erozyonu 

Su erozyonu, yağmur damlaları ve akış suyu ile toprak agregatlarının 

parçalanarak ayrılması ve toprak parçalarının yüzey akışı ile taşınması 

işlemidir. Su erozyonu, yağmur damlası, yüzey (tabaka), parmak, 

oyuntu, akarsu, verimlilik ve kimyasal erozyon şeklinde gerçekleşebilir 

(Tarım Kütüphanesi, 2007). Toprak yüzeyinin çıplak olduğu eğimli 

arazilerde yağışın infiltrasyon kapasitesini aşması sonucu yüzey akışının 

başlaması ile oluşmaktadır (Şekil 1). Su erozyonu, doğal ve 

hızlandırılmış erozyon olarak oluşabilir. Doğal erozyon insan kontrolü 

dışında ve genellikle toprak sağlığının yüksek olduğu arazilerde toprak 

verimliliği üzerine ciddi bir tehlike oluşturmaz (Sergieieva, 2021). Diğer 

taraftan hızlandırılmış su erozyonu, aşırı ve yanlış toprak işleme, yanlış 

ürün seçimi, hatalı sulama yöntemleri gibi toprak sağlığını etkileyen 

insan kaynaklı sebeplerin bir sonucu olarak oluşur. Arazilerdeki yüzey 

akışının sediment taşıma kapasitesi, arazi eğimine, eğimin uzunluğuna 

ve yüzey örtüsüne bağlıdır. Bu yüzden taşınan sedimentlerin birikim yeri 

topoğrafya ve bitki örtüsüne bağlı olarak, genellikle eğimin azaldığı ve 

bitki örtüsünün arttığı yerler olmaktadır (Steegen ve ark., 2000).   
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Şekil 1. Yüzey Akışının İnfiltrasyon Oranını Aşması Sonucu Su Erozyonu Oluşur 

(Sergieieva, 2021) 

Arazi içerisinde su erozyonu toprak kaybına, organik madde ve besin 

kaybına, büyümekte olan bitkilerde zarara, toprak verimliliği ve 

üretkenliğin de azalmalara (Gispert ve ark., 2017), arazi dışında, göl ve 

göletlerde ötrofikasyon ve su kirliliği gibi problemlere sebep olmaktadır 

(Rekolainen ve ark., 2006; Abdiyani ve ark., 2021). Ormanların yok 

edilmesi, aşırı otlatma, geleneksel toprak işleme ve tek çeşit bitki 

yetiştirme gibi insan kaynaklı sebepler su erozyonunu hızlandırarak 

toprak sağlığını tehlikeye atmaktadır. Toprak sağlığının azaldığı tarımsal 

alanlarda ki yoğun yağışlar yüzey akışını, toprak kaybını ve sel 

baskınlarını arttırır (Boardman, 2006). Artan toprak kaybının bir sonucu 

olarak, arazilerde düşük infiltrasyon kapasitesi, yeraltı sularında ve 

bitkiye yarayışlı su miktarında azalmalar gibi problemleri beraberinde 

getirmektedir. Toprakta nem içeriğinin ve organik madde içeriğinin 

azalması, toprak fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin de 

azalmasına (Gispert ve ark., 2017), dolayısıyla toprağın üretkenliğini 

kaybetmesine ve zararlı çevresel faktörlere karşı daha hassas olmasına 

neden olmaktadır.   
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1.2. Rüzgâr erozyonu 

Basitçe rüzgâr erozyonu, rüzgârın etkisi ile toprak tanelerinin bir yerden 

başka bir yere taşınması işlemidir. Rüzgâr erozyonunun oluşumu, toprak 

parçalarını bir arada tutan agregat, toprak nemi, bitki örtüsü gibi direnen 

etmenler ve toprak parçalarını yüzeyden koparmak isteyen rüzgâr hızı 

gibi aerodinamik etmenler arasındaki dengeye bağlıdır (Shao, 2008). Bu 

yüzden, toprağın kuru ve gevşek olduğu, toprak yüzeyinin düz ve çıplak 

olduğu, rüzgârın hızını ve enerjisini kırabilecek bariyerlerin olmadığı 

yerlerde, rüzgâr erozyonu şiddetlidir (Şekil 2; Öztürk, 2019). Çakıl, kum 

ve silt parçaları yerde yuvarlanma, sürtünme ve sıçrama şeklinde kısa 

mesafelerde taşınırken, kil havada askıda kalarak, uzun mesafelerde, 

okyanuslar ve kıtalar boyunca taşınabilir.   

Rüzgâr erozyonu genellikle, organik maddece zengin toprak yüzeyini 

aşındırarak veya taşıdığı sedimentlerin çarpma ile bitkiye verdiği zarar 

sonucu toprak sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir 

(Şekil 2; Shao, 2008). Kurak ve yarı kurak bölgelerde rüzgâr 

erozyonunun şiddeti çok değişkendir (Şekil 3). Rüzgârın etkisi ile 

özellikle kurak bölgelerde korumasız toprak yüzeyinden taşınan 

sedimentler, bu bölgelerde toprak kaybına sebep olurken, taşındıkları 

bölgelerde kar yüzeylerinde birikir ve karın kimyasını değiştirerek erime 

süresinin azalmasına sebep olur (Painter ve ark., 2007; Rhoades ve ark., 

2010). Yüksek mevkilerde biriken karın, bahar ayında bu sedimentlerin 

etkisi ile beklenenden hızlı bir şekilde erimesi, infiltrasyonun azalarak 

yüzey akışının artmasına, dolayısıyla taşınan sedimentler bu bölgelerde 

su erozyonunun şiddetini, yeraltı su kaynaklarını ve tarımsal faaliyetlerin 

sürecini etkilemektedir (Westerling ve ark., 2006). Aynı zamanda, 
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sedimentler taşındıkları bölgelerin besin elementi miktarını arttırarak bu 

bölgelerde üretkenliği arttırabilir (Reynolds ve ark., 2001; Lawrence ve 

ark., 2010), fakat erozyona uğrayan bölgelerin toprak sağlığında 

meydana gelen negatif etkiler göz ardı edilemez.  

 
Şekil 2. Amerika Birleşik Devletleri, Nebraska Eyaletinde Toz Fırtınasının Mısır 

Bitkisine Zararı (Mulvihill, 2021). 

  
Şekil 3.USGS Tarafından Sabit Bir Kamerayla 2018 Yılında, Aynı Gün İçerisinde 2 

Saatlik Bir Zaman Farkıyla Çekilen Resimler, Toprak Yüzeyinin Korumasız Olduğu 

Kurak ve Yarı Kurak Bölgelerde Rüzgâr Erozyonunda Meydana Gelen Değişimin 

Boyutunu Göstermektedir (Moab, Utah). 

 

 



109 | TOPRAK KALİTESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

1.3. Toprak İşleme Erozyonu 

Toprak işleme erozyonu, rüzgâr ve su erozyonunun aksine, arazi 

içerisinde veya genellikle toprağın daha derinlere taşınması ile 

gerçekleşir. Toprak agregatları ve toprak nemi gibi toprak özellikleri 

üzerine doğrudan etki ederek rüzgâr ve su erozyonunun katlanarak 

artmasına sebep olur. Toprak işleme erozyonunun rüzgâr ve su 

erozyonundan en bariz farkı, aşırı hava olaylarından bağımsız olmasıdır 

(Magdoff ve ark., 2021). Kulaklı (bıçaklı) pulluk ile yoğun toprak işleme 

pek çok ülkede hala yaygın olarak tercih edilen bir yöntemdir (Şekil 4). 

Bu yüzden, aşırı toprak işleme sadece toprak erozyonuna katkıda 

bulunmakla kalmaz, aynı zamanda toprak sağlığının da azalmasına yol 

açar.  

   
Şekil 4. Kulaklı pulluk/sabanla arazi işleme sırasında rüzgârla sedimentlerin taşınımı 

(Soldaki Resim, Derinkuyu/Nevşehir, 2021). Sağdaki Resimde, arazi eğiminin olduğu 

yerlerde arazi sürmeden kaynaklı erozyon çeşitleri gösterilmiştir (Magdoff ve Ark., 

2021). 

Eğimli arazilerde pulluk ile yapılan toprak işlemede, eğim aşağı yapılan 

sürüm, eğim yukarı yapılan sürüme göre daha fazla toprak taşır ve bu da 

eğim aşağı net taşınımın fazla olması demektir. Bu sürecin bir sonucu 

olarak eğimli arazilerde, çoğunlukla tepeler ve yamaçlar toprak 

kaybından dolayı daha düşük toprak kalitesine ve ürün verimine 
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sahipken, hendeklerde ya da yamaç aşağısında olan arazilerde ise toprak 

kalitesi ve verimlilik daha yüksektir (Şekil 4). Arazide toprak işleme 

erozyonun sonucu olarak meydana gelen bu farklılıklar, arazi 

yönetiminde zorluklara sebep olur. Buradan anlaşılacağı gibi, her toprak 

işleme esnasında toprak kaybı kademeli olarak gerçekleşir ve yıllar 

boyunca meydana gelen bu toprak kaybının kümülatif etkisi arazide bu 

dengesizlikleri oluşturmaktadır.   

2. Toprak Erozyonun Toprak Kalitesi Üzerine Etkisi 

Toprak, güçlü rüzgârlara, şiddetli yağışlara ve yüzey akışına maruz 

kaldığında bulunduğu yerden koparılıp yeni bir yere taşınır. Erozyona 

uğrayan topraklar biriktiği arazide toprak sağlığı üzerine olumsuz 

etkileri olduğu gibi, bazı faydalarda sağlayabilmektedir. Ancak, bu 

bölümde daha çok toprak taşınmasının olumsuz etkileri üzerinde 

durulacaktır. Erozyonu hızlandıran sebepler arasında, insan ve iklim 

başrolleri oynamaktadırlar. Sıcaklıktaki aşırı dalgalanmalar üst toprağı 

erozyona hassas hale getirebilir ve uzun süreli kuraklıklar bitkilerin 

büyümesini engelleyerek toprak yüzeyini erozyona karşı açıkta bırakır.  

Özellikle, tarım amaçlı doğal alanların tahribi, aşırı toprak işleme ve 

toprak yüzeyinin boş bırakılması gibi insan kaynaklı faktörler devreye 

girdiğinde, erozyonun şiddeti daha da artmaktadır. Turner ve ark. (2018) 

yaptıkları çalışmada, Amerika Birleşik Devletleri'nin 6 farklı eyaletinde 

rüzgâr erozyonunu ve 2 farklı eyaletinde su erozyonunu değerlendirmiş 

ve tarım arazilerine dönüştürülen alanlarda erozyonun artığını 

gözlemlemişlerdir. Yani, tarımsal arazilerde yapılan toprak işleme 

uygulamaları, toprak işlemeden kaynaklanan erozyona sebep olması 
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yanında, toprak yüzey örtüsünü azalttığı için su ve rüzgâr erozyonunu 

arttırmaktadır.  

Su, rüzgâr ve toprak işleme erozyonu yukarıda bahsettiğimiz gibi, 

toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini bozarak toprak 

sağlığına zarar vermektedir (Kirkels ve ark., 2014; Mehra ve ark., 2018). 

Su tutma kapasitesi, hidrolik iletkenlik ve infiltrasyon gibi toprak 

hidrolojik özellikleri toprağın yağmur ve sulama suyunu depolama 

kapasitesini belirler ve bu özellikler toprak işleme tarafından doğrudan 

etkilenmektedir. Kosmas ve ark. (2001) yaptıkları çalışmada, pulluk 

kullanılan alanlar da infiltrasyonun, su tutma kapasitesinin ve toprak 

derinliğinin azaldığı, bunun sonucu olarak yüzey akışının arttığını tespit 

etmişlerdir. Bu durum su erozyonuna iyi bir zemin oluşturduğu gibi, 

toprak işlemenin yoğun olduğu bu tip arazilerde, rüzgâr erozyonu da 

artmaktadır (Resim 3). Erozyonun sonucu olarak üst toprağın 

derinliğinde meydana gelecek değişimlerden pek çok bitkinin olumsuz 

etkileneceğini ve önümüzdeki 100 yıldan çok daha kısa bir sürede 

üretkenlikte ciddi azalmalara sebep olacağı rapor edilmiştir (Bui ve ark., 

2010).  

Toprak organik madde miktarı infiltrasyon, sus tutma kapasitesi, toprak 

gözenekliliği ve agregat yapısının gelişmesinde önemlidir (Mehra ve 

ark., 2018). Özellikle sürüm sonrası agregatların parçalanması ve 

infiltrasyonun olumsuz etkilenmesi ile, rüzgâr ve su erozyonunun etkisi 

topraklarımızı daha büyük kayıplara uğratmaktadır (Magdoff ve ark., 

2021). Toprak işleme sonrası şiddetli yağmurlar meydana gelirse toprağı 

yağmurun tepkisine ve rüzgârın aşındırıcı kuvvetine maruz bırakabilir; 

bu da erozyonu, besin elementi kaybını ve sera gazı emisyonlarını 
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arttırabilir (Melland ve ark., 2017). Karbonun toprak organik 

maddesinde birikimi, küresel karbondioksit salınımının önlenmesinde 

iyi bir strateji olarak görülmektedir. Bu yüzden organik maddenin 

korunması, toprakta karbon depolanması için de önemlidir. Ancak, 

yukarıda bahsedildiği gibi toprak organik maddesi toprak işleme 

uygulamalarına ve erozyona karşı hassastır. Bhattacharyya ve ark. 

(2022) yaptıkları çalışmada, toprak organik karbon depolanması ve 

birikiminin araziye adapte edilen sürüm yöntemleriyle güçlü bir 

korelasyona sahip olduğunu, nitröz oksit (N2O) ve karbondioksit (CO2) 

salınımlarının toprak işlemeli tarımda, toprak işlemesiz tarıma göre daha 

fazla olduğunu bulmuşlardır. Mei ve ark. (2018) yaptıkları çalışmaya 

göre ise, N2O emisyonlarının özellikle 10 yıllık uygulamadan sonra, 

artan korumalı toprak işleme süresi ile azaldığı tespit edilmiştir. Yani, 

uzun vadede toprak işlemeli tarımın yapıldı arazilerde, organik madde 

içeriğinde azalmaların sonucu olarak, toprak karbon stoklarında azalma, 

sera gazı salınımında artış, toprak sağlığında bozulma gibi sonuçlar 

beklenebilir.        

Aşırı toprak işleme aynı zamanda, toprak fiziksel özelliklerini 

etkileyerek toprak sıkışmasının da artmasına sebep olur. Sıkışma toprak 

gözenekliliğini azaltır, toprak mukavemetini arttırır ve bu nedenle bitki 

kök gelişimini engeller. Toprak sıkışması bu yüzden sürümün yoğun 

yapıldığı tarım arazilerde toprağın fonksiyon gösterme kapasitesine 

önemli bir tehdittir ve toprak üretkenliği, infiltrasyon ve ürün veriminde 

azalmalara, yönetim maliyetleri, sera gazı salınımı, yüzey akışı ve 

erozyonda artışlara sebep olmaktadır (Troldborg ve ark., 2013; Bluett ve 

ark., 2019).    
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Rüzgâr erozyonu tarım arazilerinde degradasyonun artarak toprak 

sağlığının bozulmasına katkı sağlayan önemli bir faktördür. Rüzgâr 

erozyonun etkileri hava koşulları, iklim ve topraklardaki değişikliklere 

bağlıdır. Çünkü bu faktörler rüzgârın aşındırma kuvvetini, örtü bitkisi 

gelişimini ve toprak hassasiyetini etkileyerek toprağın aşınım ve 

taşınımına katkı sağlarlar (Webb ve ark., 2017). Özellikle tarım 

arazilerinde bitki kalıntılarının olmaması ve örtü bitkilerinin 

kullanılmaması, boş toprak yüzeylerini rüzgâr erozyonuna hassas 

bırakarak buralardan toprağın ve besin elementlerinin taşınmasına yol 

açar (Okin ve ark., 2009).  Rüzgâr erozyonunun toprak sağlığı üzerine 

etkileri, toprak karbonunun atmosfere salınımı, toprak besin 

elementlerinin taşınımı ve verimsiz toprakların toprak yüzeyine çıkması 

olarak sıralanabilir. Rüzgâr erozyonunun etkilerinin iyi bitki örtüsü 

yönetimi ile tarım arazilerinde azalmaya başladığı iddia edilse de (Cork 

ve ark., 2012), iklim değişiminden kaynaklı sıcaklık artışları ile birlikte, 

rüzgâr erozyonunun etkilerini gelecekte daha fazla arttıracağı birkaç 

çalışma tarafından rapor edilmiştir (Liddicoat ve ark., 2012; Gao ve ark., 

2002). Buda rüzgâr erozyonunun toprak sağlığını gelecekte daha fazla 

etkileyebileceğini göstermektedir.  

Rüzgâr erozyonuna benzer şekilde su erozyonu da toprak yüzeyinin boş 

bırakıldığı ve eğimin fazla olduğu yerlerde daha etkilidir. Su 

erozyonunun toprak kalitesi üzerine etkileri rüzgâr erozyonuna benzerdir 

ve bunlar arasında toprak kaybı, toprak besin elementleri ve organik 

maddede azalma, organik karbonun atmosfere salınımı, toprak yapısında 

değişmeler sonucu infiltrasyonun ve su tutma kapasitesinin bozulması, 

asidik ve tuzlu verimsiz toprakların yüzeye çıkması sayılabilir. Yüksek 
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ve düşük oranlarda yağışların taklit edildiği farklı arazilerden oluşan bir 

çalışmada, su erozyonu ile azot ve karbon kayıpları toprak işlemeli 

tarımın yapıldığı arazilerde daha fazla olduğu rapor edilmiştir (Gispert 

ve ark., 2017). Su erozyonunun etkileri daha çok ürün rotasyonu, örtü 

bitkileri ve arazi kullanımı ile ilişkili olabileceği gibi (Paroissien ve ark., 

2015), bu oranların gelecekte iklim değişimi ile birlikte artabileceği 

(Eekhout ve De Vente, 2020; Luetzenburg ve ark., 2020), dolayısıyla 

erozyon çeşitlerinin toprak kalitesine olumsuz etkileri gelecekte artmaya 

devam edecektir.  

3. Toprak Erozyonunun Azaltmasına Yönelik Uygulamalar 

Toprak sağlığının geliştirilmesi erozyon, çölleşme ve iklim değişimi ile 

mücadelede ve küresel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir 

adımdır. Çünkü, toprak sağlığının iyileştirilmesi organik madde yoluyla 

daha fazla karbon tutma veya infiltrasyon ve depolama yoluyla daha iyi 

bir su yönetimini desteklerken, tarımsal üretkenliğin de artmasını sağlar 

(Lal, 2004; Koch ve ark., 2013). Toplumsal ihtiyaçları karşılarken, 

toprak ve su erozyonunun etkilerini azaltmak için, toprak sağlığının 

iyileştirilmesinde karar verme ve değerlendirme sürecine, toprak 

potansiyeli ve riski ilkeleri eklenmelidir (Turner ve ark., 2018). Toprak 

sağlığının geliştirilmesine yönelik bazı stratejiler şunlardır; toprak 

işlemenin olmaması veya azaltılması, ürün rotasyonlarının 

çeşitlendirilmesi, arazi yüzeyindeki ürün kalıntılarının korunması, çeşitli 

örtü bitkilerinin ana ürün rotasyonuna dahil edilmesidir (Hobbs, 2007; 

Pittelkow ve ark., 2015b). Bu bölümde, toprak erozyonunun azaltılması 

ve toprak sağlığının geliştirilmesinde toprak işleme ve örtü bitkisi 

kullanımı açıklanmıştır.   
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Toprak işlemesiz veya arazi peyzajına uygun az toprak işlemeli tarım 

uygulamaları rüzgâr, su ve toprak işleme erozyonu ile mücadelede 

etkilidir. Çünkü toprak işlemesiz tarım, toprak yapısının, toprak 

biyolojik aktivitesinin, besin döngüsünün, su tutma ve infiltrasyon 

kapasitesinin gelişmesine katkıda bulunarak toprak sağlığını geliştirir. 

Yapılan çalışmalar, toprak işlemesiz tarımın yapıldığı yerlerde toprak 

işlemeli tarımın yapıldığı yerlere göre, toprak erozyonu oranlarının çok 

daha az olduğunu göstermektedir (Neil ve Fogarty 1991; Erskine ve ark., 

2002; Turner ve ark., 2018). Toprak işleme uygulamalarının erozyon 

üzerine iklim değişiminden daha fazla etkiye sahip olduğunu ve toprak 

erozyonunun toprak işlemesiz tarımla %75 oranında azaltılabileceğini 

bildirmiştir (Luetzenburg ve ark., 2020). Kosmas ve ark. (2001) 

yaptıkları çalışmaya göre ise, tepelik alanlarda toprak işlemeden 

kaynaklı erozyonu azaltmak için, toprağı yamaç yönünden sürmek, 

pulluk derinliğini azaltmak veya toprak işlemesiz tarım gibi uygun arazi 

yönetim uygulamaları gerçekleştirmenin etkili olduğunu bildirmişlerdir.  

Ekili alanlarda araziye özel yönetim uygulamaları, toprak organik 

karbon içeriğinin artışına neden olacaktır ve toprak işlemesiz tarımın 

yapıldığı yerlerde, yüzey topraklarında organik karbon 

konsantrasyonunda artışlar elde edilmiştir (Mei ve ark., 2018). Artan 

organik karbon içeriği sayesinde, özellikle suyun bitki için sınırlı olduğu 

kurak yerlerde, toprak işlemesiz tarımın yapıldığı alanlarda bitki 

verimliliğinde artışlar gözlemlenmiştir (Pittelkow, 2015a). Toprak 

işlemesiz tarım, araziden sera gazı salınımında da önemli roller 

oynamaktadır. Genellikle, aşırı toprak işleme sera gazı salınımını 

arttırmaktadır ve toprak işlemesiz tarımın sera gazı salınımını toprak 
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işlemeli tarıma göre %8.6 oranında düşürdüğü tespit edilmiştir (Li ve 

ark., 2021b).  Mei ve ark., (2018) korumalı toprak işlemenin yapıldığı 

alanlar da N2O emisyonlarının toprak özelliklerinden (pH ve kil içeriği) 

ve arazi uygulamalarından (ürün rotasyonu ve ürün çeşitliliği) güçlü 

şekilde etkilendiğini bildirmiştir. Sonuçlar, uygun arazi yönetim 

uygulamalarının ve azaltılmış ya da toprak işlemesiz tarımın, toprak 

sağlığının artırılmasında etkili yöntemler olduğunu göstermektedir.  

Su erozyonu ve besin elementi kayıpları, toprağın mevcut durumuna 

bağlı olarak değişmektedir. Sağlıklı topraklar daha az erozyona maruz 

kalmakta ve özellikle toprak işlemenin olmadığı orman, çalılık ve mera 

alanlarına kıyasla toprak işlemeli tarımın yapıldığı yerlerde toprak 

özellikleri bozulmaktadır (Gispert ve ark., 2017). Avrupa’da 2050 yılına 

kadar su erozyonunun, küresel ısınmanın etkisi ile 2016 yılına kıyasla 

aşağı yukarı ortalama %17.5’lik bir artış göstermesi beklenmektedir 

(Panagos ve ark., 2021). Bu da gerekli önlemler alınmadığı takdirde, 

toprak kayıplarının artmaya devam edeceği ve bununda tarımsal üretimi 

olumsuz etkileyeceğini göstermektedir. Özellikle örtü bitkileri, toprak 

işlemenin yapılmadığı ya da az yapıldığı arazi yönetim uygulamaları ile 

birleştirildiğinde daha etkili sonuçlar elde edilmiştir. Toprak yüzeyinde 

bitki artıklarının bırakılması, toprak yüzeyini daha engebeli hale gelerek 

infiltrasyon için zaman kazanır ve yüzey akışı oranlarının azalmasını 

sağlar (Klik ve Rosner, 2020). Madarasz ve ark. (2021) yaptıkları 

çalışmada, toprak işlemesiz tarımla ile birlikte yüzey bitki artıklarının 

yüzey akışını %75 ve toprak kaybını %95 oranında azalttığını 

belirtmişlerdir.    
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Tarım arazilerinin rüzgâr erozyonuna hassasiyeti iklim değişkenine, örtü 

bitkisine, ürün rotasyonuna, topoğrafyaya, toprak yapısına ve rüzgârın 

enerjisine bağlıdır. Toprak işlemenin rüzgâr yönünde yapılması, yüzey 

pürüzlülüğünün oluşturulması, yüzeyde bitki artıkları, örtü bitkileri ve 

azaltılmış toprak işleme rüzgâr erozyonunun azaltılmasında önemli 

yöntemlerdir. Toprak yüzey örtüsünün kaldırılması, özellikle kurak ve 

yarı kurak bölgelerde rüzgâr erozyonu etkisini arttırır (Shao, 2008; 

Salley ve ark., 2016). Yapılan bir çalışmada, bitki artıklarının rüzgâr 

yönüne paralel bırakılması  ya da toprak yüzeyini örtmesi rüzgâr 

erozyonunun önlenmesinde etkili olmuştur (Pi ve ark., 2020). Aynı 

zamanda, toprak işlemesiz tarım ve rüzgâr bariyerleri kullanılarak rüzgâr 

erozyonu azaltılmıştır (Guo ve ark., 2013). Diğer bir çalışmada ise, 

erozyon ile taşınan organik madde, uygun arazi yönetimi ve hayvan 

gübresi kullanımı ile telafi edilmiştir (Arriaga ve Lowery, 2003).  

Geleneksel toprak işlemeden toprak işlemesiz tarıma geçilen bir arazide, 

hasat sonrası toprak yüzeyinde dikey bırakılan anızlar, rüzgâr 

erozyonunu azaltmış ve böylelikle toprak kaybı engellendiği için organik 

karbon içeriğinde artış gözlemlenmiştir (Gao ve ark., 2016). Merrill ve 

ark. (2022) yaptıkları çalışmada, toprak işlemenin rüzgâr erozyonunu 6 

kat ve kuraklığın 5 kart arttırdığı, bu artışı önlemede bitki artıklarının en 

etkili faktör olduğu sonucuna ulaşılmıştır.     

Rüzgâr erozyonu ve su erozyonunun önlenmesinde örtü bitkileri önemli 

bir rol oynamaktadır (Öztürk, 2019; Cork ve ark., 2012). Yüksekliği, 

genişliği ve arazi içerisinde mekânsal dağılımı erozyonun şiddetini 

belirlemektedir (Okin ve ark., 2009).  Kayısı bahçesinde yapılan bir 

çalışmada, örtü bitkisi kullanımının toprak kalitesini artırdığı ve kayısı 
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ağaçları arasındaki boşlukları doldurduğu için erozyonu azalttığı tespit 

edilmiştir (Keestra ve ark., 2016). Örtü bitkileri aynı zamanda, toprak 

üstü bitki kalıntılarının ve toprak altı organik madde oluşumuna katkıda 

bulunurlar. Bitkiler farklı kök sistemlerine sahiptir ve bunlar erozyon 

oranlarını etkiler, mesela kazık köklü bitkiler erozyonu lif köklü bitkilere 

göre daha az azaltırlar (De Baets ve ark., 2011).  

Sonuçlar 

Artan dünya nüfusunun gıda ihtiyaçlarının karşılanmasında, toprak 

sağlığı önemli bir rol oynamaktadır. Degradasyon ve çölleşmenin bir 

parçası olarak, toprak erozyonu toprak sağlığını tehdit etmektedir. 

Özellikle, küresel ısınma ve iklim değişimin etkisi ile rüzgâr ve su 

erozyonun gelecekte, tarım arazileri üzerine etkilerini arttırarak daha 

fazla toprak kaybına sebep olmaları beklenmektedir. Bu yüzden, tarımda 

sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi ve gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi 

için, toprak sağlığının toprak erozyonuna karşı korunabilmesi gereklidir. 

Erozyonla mücadelede, bitki artıklarının toprak yüzeyinde 

bulundurulması, örtü bitkilerinin kullanımı, ürün rotasyonunun 

yapılması, toprak işlemesiz tarımın yapılması ya da az toprak işlemeli 

tarımın yapıldığı yerlerde erozyona dik şekilde bitki yetiştirilmesi ve 

sürümün gerçekleştirilmesi toprak sağlığının geliştiren önemli 

yöntemlerdir.    
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Giriş 

Dünya nüfusunun 2050 yılında yaklaşık 10 milyara ulaşacağı (Gerland 

ve ark., 2014) ve bu artışla birlikte insanların beslenme ve barınma 

taleplerinin karşılanması amacı ile ekosisteme baskısının daha da 

artacağı tahmin edilmektedir. Gıda ve lif üretiminin vazgeçilmez ortamı 

olan tarım arazileri üzerine birim alandan daha fazla ürün almak için 

yapılacak baskının yanında, artan nüfusun yerleşimi amacı ile kentleşme 

ve diğer ihtiyaçlar için sanayi ve maden sahalarının açılması, tarım 

arazilerinin amaç dışı kullanılmalarına da yol açacaktır. Artan baskı, 

tarım arazilerin bozulmasına ve daralmasına neden olacağından, 

gelecekte gıda güvenliği ciddi bir tehdit ile karşı karşıya kalacaktır. 

Mevcut tarım alanlarından daha fazla ürün almak için geleneksel yoğun 

toprak işleme, daha fazla mineral gübre ve tarım ilacı kullanılması 

kaçınılmaz görünmektedir. Yoğun tarımsal faaliyetler, aşırı su kullanımı 

ve iklim değişimi ile ortaya çıkan yağış düzensizlikleri toprak kaybının 

hızlanmasına yol açması muhtemeledir (Amundson ve ark., 2015; Günal 

ve ark., 2015). Bu koşullar altında, artan gıda ve lif talebini 

karşılayabilmek için toprakların kalitesini korumak ve mümkün ise 

iyileştirmek gıda güvenliğini sağlayabilmek için yapılması gereken 

öncelikli iştir.  

Geçmişte birçok uygarlığın ortadan kalkmasına neden olan tarım 

arazilerinin yanlış kullanımı, günümüzde ekilebilir arazilerin 

bozulmasına, küresel tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine, biyolojik 

çeşitliliğin korunmasına ve diğer ekosistem hizmetlerinin üretilmesini 

tehdit etmektedir (Delgado ve Gantzer, 2015). Bu nedenle toprak 

kaynaklarını korumak, toprak kalitesini iyileştirmek, toprağın 
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sürdürülebilirliğini devam ettirmek için koruyucu yönetim 

uygulamalarına (koruyucu toprak işleme ve örtücü bitki kullanımı gibi) 

ihtiyaç duyulmaktadır (Montgomery, 2007). Koruyucu uygulamalarla 

toprak erozyonunun azaltılması, toprak organik karbon içeriğinin 

artması ve besin elementi içeriğinin artışı yanı sıra yabancı otların 

baskılanması gibi koruma tedbirleri dâhil birçok fonksiyonun 

devamlılığını sağlayacak yönetim sistemlerinin geliştirilmesi son derece 

önemlidir. 

Örtücü bitkileri temel olarak arazide erozyon veya yüzeysel akış ile 

toprak parçacıkları, besin elementleri ve organik maddenin kayıplarını 

önlemek amacı ile yetiştirilmektedir. Ancak örtücü bitkiler, başta 

yabancı otları bastırma olmak üzere toprak kökenli hastalık ve 

zararlıların azaltılması, entegre zararlı yönetimi; toprağın karbon ve azot 

bağlaması, toprak neminin korunması, amaç dışı kirliliğinin azaltılması 

ve biyolojik çeşitliliği destekleyen habitatları oluşturmak gibi birçok ek 

avantajları da bulunmaktadır (Haramoto ve Gallandt, 2004; Lal, 2015). 

Örtüsü bitkisi kullanıldığında, kültür bitkisi ile yabancı ot rekabeti 

azaldığından kültür bitkisi daha iyi gelişim gösterir ve hastalık ve 

zararlılara karşı daha dayanıklık artar ve verim artışı sağlanır. Bu da daha 

az pestisit kullanılmasına ve dolayısıyla yer altı ve yer üstü su kalitesinin 

iyileşmesine de önemli katkılar sağlar (Hansen ve ark., 2015).   

Örtücü bitkiler, bitki koruma etmenleri ile entegre mücadele kapsamında 

bir mücadele yöntemi olarak ele alınsa da aslında birçok ekolojik 

fonksiyonun bir arada iyileştirme veya geliştirmesi misyonuna da 

sahiptir. Bu nedenle, örtücü bitkiler toprağın organik karbon içeriği, 

katyon değişim kapasitesi, agregat stabilitesi ve suyun infiltrasyonu gibi 
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toprak özelliklerinin iyileşmesini sağlayarak, toprak kalitesinin 

artmasına önemli katkılar sağlamaktadır (Thomas ve ark., 2002; NRCS, 

2014; Acir ve Günal, 2019).    

Tarımsal alanlarda örtücü bitki uygulamaları, toprakta organik madde 

artışını sağlayarak tarımsal ekosistemlerden kaynaklanan sera gazları 

emisyonlarının azaltılmasına da katkı vermektedir (Weerasekara ve ark., 

2017). Bununla beraber, örtücü bitkiler toprakta su ve besin alımına 

yardımcı olan bitki kökleri ile simbiyotik bir ilişki oluşturan Rizobium 

bakterileri ve mikoriza mantarların büyümesini ve çoğalmasını da teşvik 

etmektedir. Bu ilişki sayesinde toprak verimliliği iyileşmekte ve 

mikroorganizma faaliyetleri artmaktadır.  

1. Örtücü Bitkilerin Toprak Kalitesine Etkileri 

Doğal ekosistemlerde toprak yüzeyini örten, toprak suyu ve besin 

elementlerini alan, karbon depolayan ve anormal durumlarda toprak 

faunasını destekleyen birçok bitki türü mevcuttur. Tarımsal ekosistemde 

bu olağanüstü görevi örtücü bitkiler üstlenmekte ve kelimenin tam 

anlamıyla hem toprak üstü aksamları ile toprağın yüzeyini örterek hem 

de toprak içindeki kökleri ile toprak fonksiyonlarının gelişmesine ve 

bitki koruma etmenlerinin kontrolü gibi birçok farklı alanda önemli 

katkılar sağlamaktadır (Şekil 1; Magdoff ve Weil, 2004). Örtücü bitkiler 

ilk olarak tek yıllık ürün sistemlerinde toprakların uzun süre boş 

bırakıldığı nadas dönemlerinde toprak erozyonunu azaltmak amacıyla 

kullanılmıştır. Zamanla örtücü bitkiler, tarımsal alanlarda “yeşil gübre”, 

“yakalayıcı ürünler” veya “canlı/ölü malç” olarak da kullanılmaya 

başlanmış ve günümüzde tarımsal yönetim sistemlerinde popüler 

uygulamalar arasında yer almıştır (Acir ve Günal, 2019).  
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Şekil 1. Örtücü bitkilerinin tarımsal ekosistemlere sağladığı faydalar (Magdoff ve 

Weil, 2004) 

 

Toprak kalitesi, toprakların bir ekosistem içinde işlev görme kapasitesi 

olarak tanımlanır ve çevresel kalite, biyolojik üretkenlik, bitki ve hayvan 

sağlığı ve sürdürülebilir arazi yönetiminin bir göstergesi olarak ifade 

edilir (SSSA, 1997). Toprağın biyolojik özelliklerinden olan enzimler, 

toprak yönetimindeki değişikliklere hızlı tepki vermeleri ve toprak 

mikrobiyal aktiviteleriyle ilişkileri nedeniyle toprak kalitesinin en iyi 

göstergeleri olarak kabul edilir (Gregorich ve ark., 2006). Toprak 

içerisindeki organik madde ve canlı organizmaların miktarı ve bileşimi 

topraktaki enzimlerin seviyesini etkilemektedir (Makoi ve Ndakidemi, 

2008). Bu amaçla, örtü bitkileri veya organik kalıntıların eklendiği tarım 

arazilerinde, organik madde uygulaması/değişikliği yapılmayan kontrol 

uygulamalarına kıyasla toprak enzim aktivitelerinin daha yüksek olduğu 

bildirilmiştir (Bandick ve Dick, 1999). Örtücü bitkilerin etkilediği toprak 

özellikleri (kalite parametreleri) aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir. 
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1.1. Örtücü Bitkilerin Yüzey Akışı ve Erozyona Etkisi 

Tarımsal ekosistemlerde özellikle eğimli olan alanlarda, üst toprağın 

yarıya yakını, tarımsal üretimle beraber artan erozyon nedeniyle 

kaybolmaktadır (Acir ve Günal, 2019). Bu nedenle gelecek nesillerin 

emaneti olan toprakları korumak ve tarımsal üretimin devamını 

sağlayabilmek için erozyonla oluşan kayıpların azaltması zorunludur. Bu 

kapsamda, en etkili uygulamalardan birisi de örtücü bitki kullanımıdır. 

Tarımsal üretimde örtücü bitkilerin sıfır (doğrudan ekim) ve azaltılmış 

toprak işleme ile birlikte kullanımı erozyonu önemli düzeyde 

azaltmaktadır (Myers, 2017). Nitekim meyvelik alanlarda sıra arası/üzeri 

boş alanlarda örtücü bitkiler kullanılarak toprak erozyonunun 

önlenebildiği yapılan araştırmalarda açıkça ortaya konmuştur. Bunun 

yanında, örtü bitki kullanımı ile toprak verimliliği, toprak su tutma 

kapasitesi ve bitki kök bölgesindeki biyolojik çeşitliliğin arttığı da 

bildirilmektedir. Bu amaçla Parlak ve ark. (2015)’da yapmış oldukları 

çalışmada 24 farklı yapay yağmurlama altında yem bezelyesi+buğday 

kombinasyonlu örtücü bitki ekimini kontrol ile kıyaslanmış ve kontrol 

parsellerindeki toprak kaybının örtücü parsellere göre 12 kat daha fazla 

olduğunu saptamıştır. Dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen farklı 

çalışmalarda da örtücü bitki ekimi yapılan toprak yönetim sistemlerinde, 

örtüsüz veya farklı toprak işleme yöntemlerine kıyasla daha az erozyona 

gerçekleştiği belirtilmiştir (Conservation Evidence, 2020). Topografik 

yapısı engebeli ve eğimi fazla olan tarım alanlarında (bağ, meyvelik), 

eğimden dolayı su ve rüzgar erozyonuna açık olan alanlarda örtücü 

bitkilerin erozyonu önlemede çok etkili bir uygulama olduğu 

bildirilmiştir (Şekil 2; Thomas ve ark., 2002). Ülkemizde, antepfıstığı 
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yetiştiriciliğinin yapıldığı engebeli ve eğimli arazilerin fazla olduğu Siirt 

ilinde başta yabancı otlarla mücadele olmak üzere, yeşil gübre, toprak su 

tutma kapasitesini arttırmak ve toprak erozyonunu önlemek için örtücü 

bitki kullanılması önerilmiştir (Sırrı, 2019).  

 
Şekil 2. Örtücü bitkilerin yüzey akışı ve erozyonu önlemedeki etkinliği (Anonim, 

2022c) 

Laloy ve Bielders (2010)’da kurdukları 3 yıllık çalışmada, sürekli silajlık 

mısır ekimi yapılan siltli-tınlı ve kumlu-tınlı arazilerde, örtücü bitki ekili 

parsellerde sezon boyunca çıplak arazilere kıyasla erozyonun %94’ten 

daha fazla azaldığını tespit emişlerdir. Ayrıca örtücü bitkiler ve 

azaltılmış toprak işlemenin uygulandığı her iki sistemde de bitki 

yetiştirme dönemlerinde yüzey akış ve toprak kaybının eşit derecede 

etkili olduğu bildirilmiştir. 

1.2. Örtücü bitkilerin toprak-su tutma kapasitesine etkileri 

Örtücü bitkiler, özellikle eğimli arazilerde, yağmur veya sulama suyunun 

yüzey akışa geçmesine bariyer görevi yaparak en gel olur ve suların 

toprak yüzeyinden infiltre olarak alt katmanlara sızmasına yardımcı 
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olurlar. Ayrıca, örtü bitkileri toprak yüzeyini biyokütle ile kaplarken 

kökleriyle de toprak yapısının iyileşmesine katkı sağlarlar. Dolayısıyla 

örtücü bitkiler suyun infiltrasyonunu arttırarak yüzey akışını azalttıkları 

gibi toprak yapısının iyileşmesi ve toprak yüzeyinde kaymak tabakasının 

önlenmesi, toprak gözenekliliği ve su depolama kapasitesinin 

arttırılmasında da önemli rol oynarlar (Adetunji ve ark., 2020). Bu 

çerçevede Kaliforniya Üniversitesinde yapılan bir çalışmada yulaf-fiğ ve 

fiğ örtü bitkilerinin olduğu alanlarda, örtü bitkisi bulunmayan alanlara 

göre toprak yüzey sıkışması %24-41 oranında azalmış ve toprak su alımı 

iyileşmiştir. Araştırmacılar başka bir alanda brom otu, yerleşik bitki 

örtüsü ve çilek yoncası yetiştiriciliğini yapmış bu örtü bitkilerinin toprak 

yüzeyindeki geçirimsizliği %38-41 arasında azalttığını, infiltrasyon 

oranını ise %20-101 arasında arttırdığını rapor etmiştir (Folorunso ve 

ark., 1992). Farklı örtücü bitkilerin kullanıldığı bir çalışmada brom çimi 

ve çavdar gibi örtü bitkileri toprak infiltrasyon kapasitesinin %8-462 

arasında arttırırken, kırmızı yonca, kıllı fiğ ve çilekli yonca gibi baklagil 

örtü bitkileri ise toprak infiltrasyon kapasitesini %39-528 oranında 

arttırdığı belirtilmiştir (Anonim, 2022a). Benzer şekilde, Sainju ve Singh 

(1997)’de yapmış oldukları çalışmada fiğ örtü bitkisinin sonbahar, kış ve 

ilkbahar aylarında erozyonu azalttığı ve toprak organik madde miktarını 

arttırdığı gibi nadasa (çıplak kalan) bırakılan alanla kıyaslandığında 

toprak su kalitesini iyileştirebildiği rapor edilmiştir. 

1.3. Örtücü Bitkilerin Karbon Depolamaya Etkisi 

Atmosferde CO2 başta olmak üzere sera gazları konsantrasyonlarının 

hızlı artışı, günümüz en önemli çevre sorunu olan küresel ısınmanın ana 

nedenidir. Bu artışların önemli bir kısmı fosil yakıt kullanımındaki artış, 
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arazi kullanımındaki değişim, ormanların ve doğal meraların tahrip 

edilmesi, meraların tarıma açılması, aşırı ve bilinçsiz kimyasal 

kullanılması ve geleneksel toprak işleme yöntemleri gibi faaliyetlerden 

kaynaklanmaktadır (Lal, 2021). Bu nedenle karasal ekosistemde 

karbonun depolaması, atmosferdeki CO2 artışını engellemek için en ideal 

ve en ucuz maliyetli yöntemlerden biridir. Nitekim ekosistem ve canlılar 

için elzem olan bu görevi ise örtücü bitkiler üstlenmektedir. Dolayısıyla 

son yıllarda küresel düzeyde çiftçiler, bilim insanları ve politikacılar 

örtücü bitkileri tarımsal uygulamalarda yaygınlaştırarak topraktaki 

karbon salınımına potansiyel katkısıyla ilgilenmektedir (Lal, 2021). 

Hatta bazı ülkelerde enerji üreten firmalar üreticilerine topraklarda 

depoladıkları karbona karşılık, karbon destekleme kredisi gibi bazı 

fırsatlar sunmaktadır (Chahal ve ark., 2020).  

Örtücü bitkiler, toprakta karbon depolama özellikleri nedeniyle tarımsal 

ekosistemin korunması adına stratejik bir uygulamadır. Bu tür bitkiler 

köklerinde ve sürgünlerinde simbiyotik bir yaşam içinde oldukları 

bakteri, mantar, toprak solucanları ve diğer toprak kökenli organizmaları 

besleyerek zamanla topraktaki karbon miktarının artmasını 

sağlamaktadır. Nitekim üreticiler örtücü bitkileri yetiştirerek toprağa 

karbon takviyesi sağlayarak, toprak fonksiyonlarını iyileştirerek tarımsal 

üretime başlamadan önceki seviyeye getirebildiğini düşünmektedirler 

(Anonim, 2022b). Zira toprakların karbon depolama kapasitesine 

ulaşması toprakların verimliliğini, erozyona karşı direncini ve erozyon 

sonucu vasfını yitirmiş toprakları yeniden rehabilite edebileceğini 

belirtmiştir (Adetunji ve ark., 2020). 
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Buğday-Nadas rotasyonunda kışlık buğdayda örtü bitkilerinin toprak 

sağlığına etkisini belirlemek amacıyla killi bir toprakta yapılan 

çalışmada, örtücü bitki olarak; bezelye (Pisum sativum L.), yulaf (Avena 

sativa L.), kanola (Brassica napus L.), tüylü fiğ (Vicia villosa L.), yem 

turpu (Raphanus sativus L.), arpa (Hordeum vulgare L.) ve bunların 

karışımları kullanılmıştır. Çalışmada, yabani yulaf ve diğer bitkilerin 

karışımının toprak sağlığı ve dayanıklılığını iyileştirme oranın yüksek 

olabileceği belirtilmiştir (Ghimire ve ark., 2019). Çalışmada kullanılan 

örtücü bitkilerin toprağa bağladıkları potansiyel mineralize karbon 

(kg/ha) ve permanganat oksitlenebilir karbon (kg/ha) değerleri Tablo 

1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Buğday-Nadas sisteminde örtücü bitkilerin toprağa bağladığı karbon oranları 

(Ghimire ve ark., 2019) 

Örtü bitkisi Ürün 

deseni 

/toprak 

işleme 

Toprak 

tekstürü 

Potansiyel 

mineralize 

karbon 

(Kg/ha) 

Permanganat 

oksitlenebilir 

karbon (Kg/ha) 

Örtücü bitki yok 

(Nadas) 

Buğday

/Nadas 
Killi 

133 795 

P. sativum L.  202 769 

P. sativum L. ve A. 

sativa L. karışımı 
192 831 

P. sativum L. ve B. 

napus L. karışımı  
210 776 

P. sativum L., A. 

sativa L. ve B. 

napus L. klarışımı 

158 810 

P. sativum L., A. 

sativa L.. B. napus 

L., V. villosa 

Rotch, R. sativus L. 

ve H. vulgare L. 

karışımı 

190 850 
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1.4. Örtücü Bitkilerin Toprağa Besin Elementlerini Depolama Etkisi 

Örtücü bitkiler, toprağın fiziksel ve kimyasal özeliklerinin iyileştirilmesi 

yanında makro besin elementleri, biyolojik içerikler, mikroorganizma 

sayısı ve mikrobiyal aktivite gibi birçok fonksiyonu dengelediği 

belirtilmiştir (Doll, 2019). Seçilen örtücü bitkiler türe bağlı olarak 

toprağa besin maddesi kazandırmakta, temizlemekte veya 

dengeleyebilmektedir. Nitekim tarım ekosisteminde toprağa doğal 

yoldan azot bağlamak için en çok baklagil (fabaceae) grubu tercih 

edilmektedir. Bu amaçla yetiştirilen tek yıllık baklagil bitkilerinin 

dönüm başına ortalama 25-50 kg azot bağlayabildiği belirtilmiştir 

(Adenutji ve ark., 2020). Ayrıca bu bitkiler vejetasyon sonunda 

(sonbahar ve kış ayları) azotu toprağa fikse ederek, azotun elverişli 

formu olan nitratı filtreler ve bu sayede topraktan yıkanma ile 

kaybolmasını önlerler (De Notaris ve ark., 2021). Uzun süreli organik bir 

ürün rotasyonu denemesinde çok yıllık çavdar otu (Lolium perenne L.), 

hindiba (Chicorium intybus L.), beyaz üçgül (Trifolium repens L.) ve 

kırmızı üçgül (Trifolium pratense L.)'den oluşan baklagil kökenli örtü 

bitkisi karışımlarının nitrat yıkanması ve biyolojik azot fiksasyonu 

üzerine etkilerini araştıran De Notaris ve ark. (2021), baklagil olmayan 

örtü bitkisinde biyokütle miktarı, azot sınırlaması olmadığında daha 

yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Araştırmacılar, ancak baklagil 

karışımların biyokütle miktarı ve biyolojik azot bağlama ile azot girişi, 

nitrat yıkanma riskinin düşük olduğu yerlerde daha yüksek bulunmuştur. 

Genel olarak, baklagil bazlı örtü bitkisi karışımlarının nitrat yıkanmasını 

azaltma ve biyolojik yolla azot bağlama açısından, baklagil içermeyen 

karışımlara göre çok daha üstün oldukları ifade edilmiştir.  
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Şekil 3. Baklagillerin köklerindeki nodüllerde yaşayan ve serbest azotu bağlayan 

Rizobium bakterileri (Anonim 2022cd) 

1.5. Örtücü Bitkilerin Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkileri  

Toprağın fiziksel özellikleri, mineral toprak parçacıklarının boyutu ve 

dağılımı ile toprağın görünümünü ve yapısını etkileyen sıvıların ve 

gazların topraktaki hareketi ile ilgilidir. Dolayısıyla toprağın temel 

fiziksel özellikleri; tekstür, strüktür, hacim ağırlığı, gözeneklilik, toprak 

suyu, toprak sıcaklığı ve rengi gibi özellikleri kapsamaktadır. Ayrıca 

toprağın infiltrasyon özellikleri, hidrolik iletkenlik ve agregat büyüklük 

dağılımı ve dayanıklılığı da toprağın fiziksel özelliklerindendir (Kocira 

ve ark., 2020). Örtücü bitkiler, toprağın fiziksel özelliklerini hem 

köklerin gözenek ve agregat oluşumu üzerindeki etkisi hem de dolaylı 

olarak toprağa bitki artıklarının depolanması ve bunların ayrışmasıyla 

değiştirebilmektedir (Kaspar ve Singer, 2011). Ayrıca örtücü bitkiler 

toprağın yapısındaki organik madde artışını sağlayarak toprak yapısını 

ve bu yapıyı oluşturan agregatların stabilitesini yükseltmektedir. 

Nitekim kumlu-tınlı bir arazide uzun süreli (5 yıllık) olarak örtücü 

bitkiler ile beraber farklı toprak işleme (doğruda ekim, tırmık kullanımı 
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ve kulaklı pulluk) yöntemleri kullanılarak yapılan çalışmada, örtücü 

bitkilerin toprağın penetrasyon direncini azaltarak 20-40 cm derinlikte 

pulluk katmanındaki sıkışmayı hafiflettiği rapor edilmiştir (Abdollahi ve 

Munkholm, 2014). Ayrıca örtücü bitkiler toprak işlemeden kaynaklanan 

ve işleme derinliğindeki sıkışmayı azalttığı belirtilmiştir (NRCS, 2014). 

Zira örtücü bitkiler toprak yüzeyinde malç olarak bırakıldığında, 

toprağın hacim ağırlığının azalmasına, toprak gözenekliliği, emilim ve 

agregasyonu arttırmaya potansiyel olarak katkıda bulunduğu ve 

dolayısıyla infiltrasyon özelliklerini arttırdığı gösterilmiştir. Bununla 

beraber toprağın hacim ağırlığının azalmasıyla artan gözeneklilik ve 

toprağın daha fazla kümelenmesi, daha hızlı su girişi ve suyun tutulması 

ve bitkiler için daha fazla su kullanılabilirliğini arttırarak yüzey akış, 

erozyon ve buharlaşma potansiyelini de azaltmaktadır. Çalışmalarda 

malç bitkisi bulunmayan ve uzun süre bitki örtüsünden yoksun kalan 

topraklarda ise herhangi bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir (Singh 

ve ark., 2018).  

  

Şekil 4. Örtücü bitki veya Bitkilerin toprağın fiziksel özellikleri üzerindeki etkisi 

(Anonim, 2022ef). 

Geleneksel toprak işleme ve toprak işlemesiz olarak uygulanan iki örtü 

bitkisi türünün, tüylü fiğ (Vicia villosa) ve kışlık buğdayın (Triticum 
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aestivum L.) toprağın fiziksel özellikleri ve pamuk verimi üzerine uzun 

süreli (34 yıl) etkisini inceleyen Nouri ve ark. (2019), penetrasyon 

direnci değerlerinin, sürülmüş toprak katmanının hemen altında bir 

pulluk tabakası oluşumuna işaret ettiğini bildirmiştir. Toprak işleme ve 

örtü bitkileri arasında toprak nem içeriğindeki farklılıklar, özellikle 

kurak dönemlerinde daha belirgin hale gelmiştir. Fiğ örtü bitkisi ve 

toprak işlemesiz ekimde, örtü bitkisi ve geleneksel toprak işlemeye göre 

sırasıyla %28.6 ve %36.4 daha fazla nem içeriği olduğu tespit edilmiştir. 

Toprak işlemesiz ve fiğ örtü bitkisinde 0–15 cm derinlikte ıslak agregat 

stabilitesi %13 artmıştır. Örtü bitkilerinin, özellikle toprak işlemesiz 

tarımda fiğ örtü bitkisinin uzun süreli kullanımının, infiltrasyon oranını, 

toplam yıkanmayı ve doygun hidrolik iletkenliği önemli ölçüde 

iyileştirdiği ve makroagregasyonu teşvik ederek agregatların ortalama 

ağırlık çapını artırdığı bildirilmiştir. Ayrıca, toprağın fiziksel 

özelliklerindeki iyileşme, örtü bitkisi ve toprak işlemesiz yönetim altında 

pamuk lif veriminde de önemli bir artışa neden olduğu rapor edilmiştir. 

1.6. Örtücü Bitkilerin Toprak Biyolojik Özelliklerine Etkisi 

Örtücü bitkiler, toprağa organik madde ilavesi yaparak toprağın 

fonksiyonlarını iyileştirmesi uzun bir dönemde gerçekleşmektedir. 

Örtücü bitkiler, toprağa organik madde ile beraber toprak yüzey örtüsünü 

arttırarak sıcaklık ve su içeriğini de dengeler ve makro ve mikro besin 

elementlerinin yarayışlı hale gelmesine katkı sağlar (Kaspar ve Singer, 

2011). Toprakta organik madde artışı, faunadaki saprofit (çürükçül) 

mikroorganizmaların sayıları ve işlevlerini arttırarak patojenlerle 

rekabetin artmasına yardımcı olur. Ekolojik/organik modern tarım 

sistemlerinde gübre ihtiyacını karşılamak için özellikle tek yıllık baklagil 
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bitkileri ekilerek belli bir büyüme döneminde bunlar toprağa karıştırılır. 

Bu işlem ile toprak için gerekli olan organik madde ihtiyacı belirli oranda 

karşılanabilir. Geleneksel tarım sistemlerinde ise kültür bitkisi için 

gerekli besin elementleri çoğunlukla sentetik gübre kullanılarak 

karşılanmaktadır. Bu da üretim maliyetlerine ek bir yük getirmekte ve 

uzun dönemde topraklarda besin dengesizliğine neden olmaktadır. 

Dolayısıyla hem girdi maliyetlerini düşürmek hem de toprak 

sürdürülebilirliğini sağlamak için toprak organik madde ihtiyacını 

karşılamanın doğal yollarından biri örtücü bitkiler kullanılarak 

giderilebilir. Bu çerçevede Demir ve Işık (2020)’de yaptıkları çalışmada 

örtücü bitkilerin kullanımı ile topraktaki organik madde miktarı 

%2.28’den %3.64’e yükseldiğini tespit etmişlerdir.  

Bir tarladaki bitki çeşitliliği arttıkça, kökler geliştikçe, topraktaki 

mikroorganizma çeşitliliği de artmakta ve buna bağlı olarak da daha 

sağlıklı, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir toprak oluşumuna katkı 

sağlamaktadır. Bu nedenle tarımsal ekosistemde kültür bitkileri ile 

birlikte veya rotasyonlu olacak şekilde çeşitli örtücü bitkilerin bir arada 

ekilebildiği karışımlardan oluşan ekimlere yer verilmesi toprak kalite 

parametreleri ve mikroorganizma sayısını ve faaliyetlerini geliştirerek 

toprakları daha da verimli hale getirebilir. Bu çerçevede yapılan 

çalışmalarda örtücü bitki ile kaplı olan toprak yüzeylerinin, toprak işleme 

yapılan ve bitki örtüsü olmayan topraklara kıyasla daha fazla mikrobiyal 

işleve sahip olduğu rapor edilmiştir (Conservation Evidence, 2020). 

Buna istinaden tarımsal ekosistemde uzun dönem örtücü bitkiler 

yetiştirildiği bahçelerde toprak kalitesi ve bitki sağlığını etkileyen 
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faydalı mikroorganizmaların ağaç köklerinde kolonize olmasını teşvik 

ettiği ve geliştirdiği de saptanmıştır (Manici ve ark., 2015).  

2. Örtücü Bitkilerin Yabancı Otlara Etkisi 

Tarımsal ekosistemde kültür bitkilerinde verim ve kaliteyi etkileyen en 

önemli bitki koruma etmenlerinden biri de yabancı otlardır. Bilhassa 

organik/ekolojik tarım sistemlerinde sentetik kimyasal (herbisit) 

kullanımı yasaklı olduğundan ve diğer mücadele uygulamalarında 

yetersiz kalması yabancı ot sorunun daha da derinleşmesine neden 

olmaktadır. Ancak tarımsal üretimde ürün kaybına neden olan bitki 

koruma etmenlerine karşı farklı mücadele teknikleri geliştirilmiş olsa da 

etki düzeyinin sınırlı olması nedeniyle daha çok kimyasal uygulamalar 

tercih edilmektedir (Özer ve ark., 2001). Zira gereğinden fazla kimyasal 

kullanılması, ekolojideki canlılar arasındaki dengenin bozulmasının 

yanında yabancı otların sürekli aynı herbisitlere maruz kalmasından 

dolayı ilerleyen zamanlarda bu kimyasallara dayanıklılık 

geliştirmelerine neden olmaktadır. Ayrıca kimyasalların toprakta 

birikmesi ya da topraktan yıkanması ile yer altı sularına karışması, 

üründe kalıntı bırakması, insan ve çevre sağlığını tehdit etmesinin yanı 

sıra küresel ısınmayı etkilemesi gibi birçok ekolojik ve ekonomik 

sorunlara da neden olmaktadır. Bu nedenle hem artan gıda ihtiyacını 

karşılamak hem de ekolojik bozulmaların önüne geçebilmek için başta 

yabancı otlar olmak üzere bitki koruma etmenleriyle kimyasal mücadele 

dışında alternatif mücadele yöntemlerinin kullanılmasına her 

zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla tarımsal 

ekosistemde, toprak sağlığını ve verimliliği korumak, bitkisel üretimde 

verimi artırmak ve yabancı otlarla mücadele edebilmek için örtücü 
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bitkilerin üretim sistemlerine entegre edilmesi son zamanlarda üzerinde 

en çok çalışılan konuların başında gelmektedir. 

Zira tarım ekosisteminde özellikle çok yıllık bitkilerin sıra arası-üzeri 

olmak üzere ekilen örtücü bitkileri, yabancı otlarla mücadele edildiği 

gibi, diğer bitki koruma etmenleri (hastalık ve nematod), toprak 

verimliliğini sürdürmek, toprak ve su kalitesini arttırmak, biyolojik 

çeşitliliği korumak ve geliştirmek gibi birçok ekolojik fonksiyonu 

geliştirmektedir (Temel ve Torun, 2020). Bu nedenle örtücü bitkiler 

ekolojik faktörlerin (toprak kalitesi) yanında yabancı otların mücadelede 

önemli bir bileşen ve sürdürülebilir tarımsal sistemlerde yararlı bir 

uygulama yöntemidir. Nitekim bazı örtücü bitkilerin gerek büyüme 

döneminde gerekse biyolojik döngüsünü tamamladıktan sonra yabancı 

otları baskı altına alabilmektedir. Nitekim örtücü bitkiler gelişim 

döneminde ışık, su, besin maddeleri ve yer bakımından yabancı otlarla 

güçlü bir şekilde rekabete girdiği gibi vejetasyon sona erdikten sonra 

toprak yüzeyinde bir malç tabakası oluşturarak bir sonraki dönemde 

yabancı ot çıkışını engellemektedir (Blackshaw ve ark., 2001). Ayrıca 

örtücü bitkilerin yabancı ot tür ve yoğunluklarını baskıladığı gibi tarlanın 

sıra üstü/aralarındaki boş alanlarının ve kenar kısımları örtücü bitkilerle 

doldurulması, topraktaki tohum bankasına yabancı ot tohumu girişini 

azaltmasına da yardımcı olabilmektedir. Dolayısıyla üretim sistemlerine 

örtücü bitkilerin entegre edilmesiyle hem tohum rezervi azalacak hem de 

tarlaya yeni yabancı ot tohum girişleri önlenebilecektir (Önen, 2021). Bu 

çerçevede yabancı otlarla mücadelede örtücü bitki seçiminde dikkat 

edilmesi gereken hususlar Şekil 5’te verilmiştir. 
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Şekil 5.  Yabancı otlarla mücadelede örtücü bitkilerde aranan özellikler 

Tarımsal üretimde kullanılan örtücü bitkilerin genellikle tek yıllık 

yabancı otlara karşı potansiyel bir rekabet yeteneğinin olması 

gerekmektedir. Dolayısıyla belli bir vejetatif boya gelen örtücü bitkiler 

biçilip malç olarak toprak yüzeyine bırakılabildiği gibi yeşil gübre olarak 

toprağa da karıştırılabilmektedir. Nitekim örtücü bitkiler vejetasyon 

döneminde yabancı otlarla yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için 

rekabete girdiği gibi toprağa karıştırılarak allelopati (tahıl çavdarı 

(Secale tahıl L.), tüylü fiğ (Vicia villosa Roth) ve kırmızı yonca 

(Trifolium pratense L.) etkisi nedeniyle tohum çimlenmesini de 

engellediği (Haramoto ve Gallandt, 2004), ve dolayısıyla yabancı otların 

tür ve yoğunluğunu azaltmaktadır (Kumar ve ark., 2020). Bu amaçla 

yabancı otlarla mücadelede örtücü bitki olarak kullanılan ve başarılı olan 

üç temel bitki familya; Poaace (brom otu, çayır otu, tritikale), Fabaceae 

(yonca, fiğ, üçgül) ve Brassicaceae (hardal, kanola, turp) olarak 
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belirlenmiştir (Jarvis-Shean ve Lightle, 2019). Ancak örtücü bitki olarak 

kullanılan farklı bitki familya ve türleri de bulunmaktadır. 

Dünyanın farklı bölgelerinde yabancı otlarla mücadelede örtücü 

bitkilerin kullanılması ile ilgili literatüre geçmiş çok sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları; Hartwig ve Ammon, (2002) 

bağ ve bahçelerde Coronilla veria L., Lotus corniculatus L., Lathyrus sp. 

ve Trifolium repens L. türleri hem örtücü bitki hem de malç olarak 

kullanıldığında yabancı otları baskıladığı bildirilmiştir. Benzer bir 

çalışmada Linares ve ark. (2008)’de narenciye bahçelerinde toprak 

işlemeye göre örtücü bitki olarak kullanılan Alysicarpus vaginalis L., 

Crotalaria juncea L., Indigofera hirsuta L. ve Vigna unguiculata (L.) 

Walp türlerin yabancı otları daha iyi baskıladığını, bu türlerin karışım 

halinde ve kışlık olarak ekildiğinde yabancı ot baskılamasında daha da 

etkili olduğu belirtilmiştir.  

İran-Tebriz iklim koşullarında örtücü bitkilerin (yonca ve fiğ) yabancı ot 

kontrolü ve mısır verimi üzerindeki etkileri çalışmasında ekim zamanı 

verim üzerinde etkili olurken, en yüksek verim ve en düşük yabancı 

biyokütlesi mısır ile yonca kombinasyonlu parsellerde sağlanmıştır. 

Nitekim yabancı ot biyokütlesi örtücü bitki türü ve ekim tarihinden 

etkilense de genel anlamda yabancı otların biyokütlesinde azalmalara 

neden olmaktadır (Yeganehpoor ve ark., 2015). Buna istinaden 

Blackshaw ve ark. (2001)’de nadas sistemlerinde canlı örtü bitkisi olarak 

Melilotus officinalis L. kullanımının yabancı ot biyokütlesini >%95 

oranında baskıladığını tespit edilmiştir. Ayrıca M. officinalis'in toprağa 

karıştırılmasıyla bu bitkinin kalıntı etkisi ile yabancı otların kontrolünde 

etkili olduğu rapor edilmiştir. 



TOPRAK KALİTESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ | 146 

 

Ülkemizde yapılan bir çalışmada turunçgil bahçelerinde yabancı otlarla 

mücadelede kimyasal (glyphosate), mekanik (kültüvatör) ve örtücü 

bitkiler (yonca, küçük çayır düğmesi, çayır üçgülü, ak üçgül, kırmızı 

üçgül, yeraltı üçgülü, fiğ ve tüylü fiğ) kullanılarak karşılaştırmalar 

yapılmıştır. Çalışmada yabancı otlarla mücadelede en iyi sonuçları 

mekanik mücadele verirken, örtücü bitkiler ve kimyasal uygulamaların 

benzer etkiler oluşturduğu saptanmıştır (Kolören ve Uygur, 2006).  Kitiş 

ve ark. (2007)’de Çukurova bölgesinde örtü bitkisi olarak adi fiğ (Vicia 

sativa L.) kullandıkları çalışmalarında, yabancı otları 2004 yılında %64, 

2005 yılında ise %38 oranında baskıladıklarını bildirmişlerdir. Aynı 

bölgede Mandalina bahçesinde üç yıllık çakılı denemede adi fiğ bitkisi 

canlı malç olarak kullanılmış ve kontrolü ile kıyaslandığında yabancı ot 

yoğunluğunu %42.8 ve kaplama alanının %45.9 oranında azaldığı 

saptanmıştır (Kitiş ve ark., 2011). Diğer bir çalışma kayısı bahçelerinde 

yabancı otlarla mücadelede örtücü bitkiler (tüylü fiğ, macar fiğ ve arı otu 

karabuğday ve tritikale + macar fiğ) canlı, biçilmiş ve toprağa 

karıştırarak yabancı otlar üzerindeki etkisi glyphosate ve mekanik 

mücadele ile karşılaştırılmıştır. Belirtilen çalışmada, biçilen ve toprağa 

karıştırılan örtücü bitkilerin yabancı ot popülasyonlarını azalttığı ve 

diğer uygulamalardan (glyphosate ve mekanik) daha etkili olduğu 

belirtilmiştir. Ayrıca örtücü bitki olarak fiğ türlerinin kullanıldığı 

organik biber ve marul yetiştirme alanlarında yabancı otları önemli 

ölçüde baskıladığı tespit edilmiştir (Işık ve ark., 2009).  

Nitekim örtücü bitkilerin kültür bitkilerinde verim kayıplarına neden 

olmadığı ve meyve bahçelerinde yabancı otlarla mücadelede kullanılma 

potansiyelinin yüksek olduğu belirtilmiştir (Temel ve ark., 2011; Işık ve 
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ark., 2018; De Notaris ve ark., 2021). Ayrıca Masilionyte ve ark. 

(2017)’de organik ve sürdürülebilir tarım sisteminde kışlık buğday 

hasadından sonra düşük ve orta dereceli organik madde içeriğine sahip 

topraklarda yeşil gübre olarak kullanılan örtücü bitkilerin yabancı otlarla 

mücadelede güçlü bir rekabet kabiliyetine sahip olduğu ve tarımsal 

sistemlerde entegre yabancı ot kontrol aracı olarak başarılı bir şekilde 

kullanılabileceği önerilmiştir.    

Örtücü bitkiler tarımsal ekosistemde yabancı otlarla mücadelenin 

yanında biyolojik ajanlara (predatör ve parazitoit böceklerin) doğal 

ortam sağlayarak yetiştiricilikte önemli sorunlara neden olan bitki 

koruma zararlarını da kontrol altında tutabilmektedir (Thomas ve ark., 

2002). Bu çerçevede farklı araştırmacılar tarafından örtücü bitkiler 

kullanılarak farklı bitki koruma etmenlerine yönelik birçok faydalı 

özelliklerin olduğu tespit edilmiştir. Doll (2019)’da meyve bahçelerinde 

Fabaceae (Vicia sativa L., Medicago sativa L., Trifolium sp.) ve 

Cannabaceae (Cannabis sativa L.) örtücü bitkilerle rotasyon 

uygulayarak nematod popülasyonunda azalmalar olduğunu saptamıştır. 

Ayrıca örtücü bitkilerin yetiştirildiği bağ ve meyve bahçelerinde bitki 

örtüsü olmayan topraklara göre nemotod sayısının azaldığı belirtilmiştir 

(Conservation, 2020). Meyvelik alanlarda örtücü bitkiler yetiştirilerek 

faydalı (biyolojik ajanlar) sayısının artmasıyla zararlı olan Tetranycus 

spp. ve Empoasca spp. Thomas ve ark. (2002) ve Aphis spp., Myzus spp, 

Agromyza spp., Planococcus spp. ve Pseudococcus spp. türlerin 

sayılarında azalmalar olduğunu belirtmiştir (Zhou ve ark., 2014).  

Sonuç olarak, örtücü bitkilerin ekosistemdeki faydalı yönleri ayrı ayrı 

bölümler halinde kısaca tartışılmıştır. Nitekim örtücü bitkiler öncelikle 
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toprak özelliklerini iyileştirmek, toprak verimliliğini sürdürmek, toprak 

ve su kalitesini arttırmak, biyolojik çeşitliliği korumak ve geliştirmek, 

atmosferdeki zararlı gazların konsantrasyonunu düşürmek ve zirai ilaç 

ve gübrelerin kullanımını azaltmak ve tarımsal üretim için ciddi bir sorun 

olan bitki koruma etmenleri ile mücadeleyi sağlamak gibi çok yönlü 

direk veya dolaylı faydaları bulunmaktadır. Bu nedenle örtücü bitkilerin 

tarımsal ekosistemde her yönüyle yaygınlaştırılması başta toprak sağlığı 

ve kalitesi olmak üzere sürdürülebilir ekolojik sistemlerin kurulması, 

küresel ısınma ve kimyasal girdilerin etkilerinin azaltılması açısından 

ciddi bir potansiyele sahiptir. 

Sonuç 

Tarımsal üretimde örtü bitkilerinin rotasyona dahil edilmesinin 

ekosistem hizmetleri sağlama ve toprak kalitesini iyileştirme potansiyeli 

ile ilgili dünyanın farklı coğrafyalarında yapılan çalışma sonuçları, 

özellikle baklagillerin yer aldığı örtü bitkilerinin kullanılmasının çok 

sayıda faydası olduğunu ortaya koymuştur. Örtü bitkileri, genel olarak 

toprağın organik maddesini, organik karbon tutulmasını, fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik özellikleri, besin döngüsünü, yabancı ot 

baskılamasını, zararlı yönetimini, yaban hayatı habitatını ve çeşitliliğini 

geliştirdiği birçok araştırma sonucunda belirtilmiştir. Ayrıca, örtü 

bitkisinin toprak sıcaklığını düzenlediği ve toprak ve rüzgar erozyonunu 

kontrol ederek, tarım arazilerinden besin elementi ve sediment 

taşınmasını azalttığına dair çok sayıda araştırma sonucu yayınlanmıştır. 

Örtü bitkisi tarımında, etkili tür seçimi, örtü bitkisinin sonlandırma 

zamanlaması ve sonlandırma yöntemi, uygulamanın bahsedilen 

faydalarının boyutunu önemli miktarda etkilemektedir.  
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Giriş 

Tarım arazilerinde toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

özelliklerini olumlu bir şekilde geliştirmek için kullanılabilecek 

potansiyel bir katkı maddesi olarak tanımlanan biyokömür (Günal ve 

ark., 2018a; Saffari ve ark., 2021), oksijenin sınırlı olduğu bir ortamda 

bitkisel veya hayvansal kaynaklı biyokütlenin pirolizinden üretilen 

gözenekli ve karbonca zengin bir malzemedir (Lehman ve ark., 2011). 

Son yirmi yılda yapılan sera ve tarla denemeleri, biyokömürün karbon 

depolama kapasitesinin yanında, özellikle suyun kısıtlı olduğu kurak 

bölgeler için çok önemli olan toprağın su tutma kapasitesi (Basso ve ark., 

2013; Günal ve ark., 2018b; Verheijen ve ark., 2019; Adhikari ve ark., 

2022), hacim ağırlığı (Burrell ve ark., 2016; Tokova ve ark., 2020), 

penetrasyon direnci (Obia ve ark., 2017; Saffari ve ark., 2021), agregat 

stabilitesi (Pituello ve ark., 2018; Sun et al., 2021) ve gözeneklilik 

(Tokova ve ark., 2020) gibi fiziksel özelliklerini olumlu etkilediği rapor 

edilmiştir. Özellikle küresel iklim değişiminin en olumsuz etkilerinden 

bir olarak son yıllarda çok daha sık yaşanmakta olan kuraklığın etkilerini 

tamponlamak için tarımsal sistemlerin kapasitesini ve direncini artırmak 

için biyokömür uygulaması önemli bir katkı maddesi olarak 

düşünülmektedir (Li ve ark., 2021). Biyokömürün toprağın fiziksel 

özelliklerinin yanında, toprağın sahip olduğu fonksiyonlarının yerine 

getirilmesinde son derece önemli olan çeşitli kimyasal ve biyolojik 

kalitesi üzerine de etkilerini araştıran çok sayıda araştırma 

yayınlanmıştır.  
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Biyokömür, bitkisel üretimde toprağın fiziksel özelliklerini iyileştirmede 

gösterdiği performans nedeniyle iyi bir toprak katkı maddesi olarak 

yaygın şekildeönerilmektedir. Bununla birlikte, biyokömür özellikleri, 

deneme koşulları, denemenin süresi ve toprak özellikleri açısından 

denemeler arasındaki heterojenlik, farklı çalışmaların sonuçlarını 

karşılaştırmayı ve yeni uygulamalar için tahmin yapmayı 

zorlaştırmaktadır (Razzaghi ve ark., 2020). Biyokömürün özellikleri, 

toprağın kalitesi bir başka tanımla sahip olduğu fonksiyonlarını 

değiştiren en temel unsurdur (Şekil 1). Biyokömürün yüzey alanı ve 

gözenekliliği, biyokömürün sahip olduğu aktif maddelerin 

miktarını/kalitesini belirleyen ve bu nedenle katyon değişim kapasitesi, 

su tutma kapasitesi ve adsorpsiyon kapasitesi gibi özelliklerin farklı 

olmasına neden olan en önemlileri faktörlerdir (Weber ve Quicker, 

2018).  Bu derlemede, son yıllarda çeşitli biyokütlelerden farklı piroliz 

koşuları altında üretilmiş olan biyokömürlerin toprağın fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik kalitesine etkileri ayrı başlıklar altında 

sunulmuştur. 

 
Şekil 1. Biyokomürün toprak fonksiyonlarının gerçekleşmesine etki mekanizması 
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1. Biyokömürün Toprağın Fiziksel Kalitesi Üzerine Etkisi 

 

1.1. Gözeneklilik ve Su Tutma Kapasitesi 

 

Çeşitli biyokütlelerden üretilen biyokömürlerin gözenek boyutları ve 

gözenek dağılımları birbirlerinden oldukça farklı olabilmektedir. 

Biyokömürde gözenekler, hammaddenin yapısından kaynaklanabileceği 

gibi sıcaklık derecesine ve pirolizde kalma sürelerine bağlı olarak (iç 

gözenek) farklı boyutta gözenekler oluşabilmektedir (Gray ve ark., 

2014) (Şekil 2). Bu nedenle, toprağa biyokömür ilavesi düşük yoğunluğu 

nedeniyle toprağın hacim ağırlığını azaltabilir ve toprak gözenekliliğinin 

yanı sıra toprak agregatlaşmasını ve su tutma kapasitesini artırabilir 

(Marshall ve ark., 2019). Biyokömür, kumlu toprakta sıkışmış toprak 

miktarını azaltarak hacim ağırlığının düşmesini ve biyokömür 

parçacıklarının etrafındaki makro gözenek miktarının artmasını sağlar ve 

toprağın toplam gözenekliliğinin artmasına yardımcı olur. Bu durum, 

aynı zamanda kumlu toprağın doygunluk anındaki su içeriğinin de 

artmasını sağlar (Blanco-Canqui, 2017). Yüksek dozda (9.0 t ha−1 yıl−1) 

biyokömür uygulamasının toprak hacim ağırlığını azalttığı, toplam 

gözenekliliği ve makro gözenekliliği (>30 μm) artırdığı bildirilmiştir 

(Zhou ve ark., 2019).  
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Şekil 2. a) Çeltik kavuzu biyokömürü (2KX), b) çeltik kavuzu biyokömürü (10KX), 

c) mısır sapı biyokömürü (2KX), d) mısır sapı biyokömürü (10KX) SEM 

görüntüleri (Mohan ve ark., 2018). 

 

Biyokömür gözenekli yapıya sahip bir malzeme olduğundan, 

uygulandığı toprağın suyu emme ve tutma oranının da artmasına neden 

olmakta oldukça etkili olduğu bildirilmektedir (Blanco-Canqui, 2017). 

Kumlu bir toprakta bulunan parçacıklara kıyasla daha küçük parçacık 

boyutuna sahip olan biyokömür uygulaması, kum taneleri arasındaki 

gözenek boyutunun azalmasına yol açtığı bildirilmiştir (Chen ve ark., 

2018). Genel olarak, biyokömür uygulamasının kaba bünyeli topraklarda 

ince bünyeli topraklara kıyasla çok daha fazla fayda sağlayabileceği 

düşünülmektedir (Razzaghi ve ark., 2020). Tarla kapasitesi, solma 

noktası ve bitkiye yarayışlı su içeriği, bir bitki büyüme ortamı olan 

toprakta su tutulmasını gösteren en önemli değişkenlerdir (Günal ve ark., 

2018a). Özellikle kaba bünyeli topraklarda tarla kapasitesi ve solma 

noktasındaki nem içeriğinin biyokömür uygulamaları ile ortalama 
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sırasıyla %51 ve %47 ve orta bünyeli topraklarda sırasıyla %13 ve %9 

oranında artışa neden olduğu rapor edilmiştir. İnce bünyeli topraklarda 

ise tarla kapasitesi nem içeriğindeki değişim <%1’den daha az olmuş, 

buna karşın solma noktası nem içeriği marjinal olarak %5 azalmıştır. 

Genel olarak biyokömür uygulaması, orta ve ince bünyeli topraklara 

kıyasla (artış sırasıyla %21 ve %14) kaba bünyeli topraklarda 

topraklarda solma noktası nem içeriğini önemli ölçüde (%45) 

arttırmaktadır.  Kaba ve orta bünyeli topraklarda tarla kapasitesindeki 

artış, biyokömürlerin yüksek iç mikro gözenekliliği nedeniyle toprak 

mikro gözeneklerinin artması ve daha küçük biyokömür parçacıklarının 

ortalama gözenek boyutunu azaltan kaba toprak parçacıkları arasındaki 

boşlukları doldurabilmesi ile açıklanmıştır (Liu ve ark., 2017). Buna 

karşılık, ince bünyeli topraklarda tarla kapasitesi nem içeriğinin 

azalması, biyokömürün mikro gözeneklerin miktarında azalmaya neden 

olması ve mevcut toprak gözeneklerinin biyokömür parçacıkları 

tarafından tıkanması ile açıklanmıştır. 

Biyokömürün toprağa kıyasla daha yüksek gözenekliliğe ve daha geniş 

yüzey alanına sahip olması, tarla kapasitesi nem içeriğinde artışa neden 

olması temel olarak, taneler arasındaki mikro gözeneklerin artması ve 

biyokömürün gözenekliliği ile ilişkilendirilmiştir. Kurak koşullar altında 

toprağın su tutma kapasitesindeki artış, büyük ölçüde biyokömürün su 

bağlama kapasitesinin gücü ile ilişkili olduğu düşünülmektedir (Chen ve 

ark., 2018). Bununla birlikte, biyokömürün kum içeriği yüksek bir 

toprağın su tutma kapasitesi üzerine olan etkisi de diğer birçok özellikte 

olduğu gibi parçacık boyutu, hammadde türü, piroliz sıcaklığı ve piroliz 

ortamı gibi biyokömürün özellikleri ile yakından ilişkilidir (Liu ve ark., 
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2017). Günal ve ark. (2018b), biyokömür uygulamasının toplam 

gözeneklilikteki önemli iyileşme nedeniyle, kumlu toprak üzerinde 

biyokömür uygulamasının etkisinin tınlı toprağa kıyasla daha belirgin 

olduğunu ortaya koymuşlardır.  Araştırmacılar, artan biyokömür 

uygulama dozlarının olumlu etkisinin özellikle tarla kapasitesinde 

olduğu gibi daha düşük su potansiyellerinde yüksek olduğunu 

bildirmişlerdir. Daha küçük biyokömür parçacıklarının ilave edildiği 

kumlu bir toprakta, tarla kapasitesinde daha yüksek su içeriği ve solma 

noktasında daha düşük su içeriği olduğu bildirilmiştir (Glab ve ark., 

2016). 

Yakın zamanda (2010-2019) yapılmış çok sayıda araştırma raporunu 

inceleyen Razzaghi ve ark. (2020), biyokömür uygulamasının, orta ve 

ince bünyeli topraklara kıyasla (artış, sırasıyla %21 ve %14) kaba 

bünyeli topraklarda yarayışlı su içeriğini önemli ölçüde arttırdığını 

(%45) belirtmektedir. Kaba bünyeli topraklar için yarayışlı su içeriği, 

sera ve saksı çalışmalarında (%76), tarla ve laboratuvar bazlı çalışmalara 

(artış, sırasıyla %27 ve %21) kıyasla daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Orta bünyeli topraklar için, sera ve saksı çalışmalarında biyokömür 

uygulaması ile yarayışlı su içeriğindeki artış %8 ve laboratuvar 

çalışmaları %18 iken, tarla denemelerinde %33 olduğu anlaşılmıştır. 

İnce bünyeli topraklarda yarayışlı su içeriğindeki artış, arazi ve 

laboratuvar çalışmalarında %19, sera ve saksı çalışmalarında ise %13 

düzeyinde olduğu belirtilmiştir.  

Kaba ve orta tektüre sahip topraklarda biyokömür uygulamaları ile solma 

noktası nem içeriğindeki artış, biyokömür uygulamasıyla artan spesifik 

yüzey alanı ile ilişkilendirilmiştir. Daha küçük partikül boyutuna sahip 
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olan biyokömürün geniş yüzey alanı, kaba bünyeli toprakların yüzey 

alanını artırarak su tutulmasını da arttırdığı bildirilmektedir. Ayrıca 

biyokömürün, suyun biyokömürün iç gözeneklerine sızmasını sağlayan 

hidrofilik yüzeylere sahip olması da solma noktasında nem artışının 

gerekçesi olabilir (Liu ve ark., 2017). Zaman geçtikçe biyokömürün 

hidrofilik özelliğindeki artış, biyokömür uygulamasından belirli bir 

zaman geçtikten sonra dahi solma noktasındaki su tutma kapasitenin 

artmasına neden olabilecektir (Günal ve ark., 2018a). Halihazırda geniş 

yüzey alanına sahip olan ince bünyeli topraklara bu topraklardan daha 

küçük olan biyokömür uygulanması yüzey alanının azalmasına neden 

olabilir ve bu durum solma noktasındaki toprak su emilimini azaltabilir. 

Bitkisel üretim açısından ince bünyeli topraklarda solma noktasındaki 

bir azalma faydalı olabilir çünkü bu durum, bitkilerin solma koşullarına 

maruz kalmadan önce topraktan daha fazla su çekebilmelerini 

sağlayacaktır (Koide ve ark., 2015). 

1.2. Toprak Sıkışması; Hacim Ağırlığı ve Penetrasyon Direnci 

Toprağın önemli bir fiziksel özelliği olan hacim ağırlığının yüksek 

olması, toprakta su ve hava hareketinin bozulmasına ve ayrıca ürün 

veriminin olumsuz etkilenmesine neden olan kök büyümesini ve 

çoğalmasını engelleyebilen toprak sıkışmasının en önemli 

göstergelerindendir (Nawaz ve ark., 2013). Toprak sıkışması, ağır tarla 

ekipmanlarının kullanımı nedeniyle tarımsal üretimde önemli bir sorun 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Biyokömür, toprağa kıyasla (1.25 g cm-3) 

daha düşük hacim ağırlığına (<0.6 g cm-3) sahip olması ve toprak 

agregasyonunu ve stabilitesini iyileştirme kabiliyetinin yüksek 

olmasının toprak gözenekliliğini arttırılması ve hacim ağırlığının 
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azaltılmasını sağladığına inanılmaktadır (Blanco-Canqui, 2017). 

Biyokömür uygulamalarının toprağın çeşitli özellikleri üzerine etkilerini 

inceleyen 2010 ve 2019 yılları arasında yayınlanmış araştırmaları 

inceleyen Razzaghi ve ark. (2020), tüm toprak tekstür grupları içinde, 

toprağa uygulanan biyokömürün hacim ağırlığını ortalama %9 oranında 

azalttığını bildirmiştir. Araştırmacılar ayrıca, biyokömür uygulaması 

sonrası hacim ağırlığı yaklaşık % 7 oranın da azalan orta bünyeli 

topraklara (kumlu tın, tın, silt tın, kumlu kil) kıyasla kaba bünyeli (kum 

ve tınlı kum) ve ince bünyeli topraklarda (kil, killi tın, siltli kil, silt ve 

siltli killi tın) hacim ağırlığını ~%11 oranında azalttığını 

vurgulamışlardır. Siltli tınlı tekstüre sahip bir toprağa 10-20 ton ha-1 

oranında kâğıt lifi çamuru ve tahıl kabuğundan üretilen biyokömür 

karışımını uygulayan Igaz ve ark. (2018), 570 gün sonunda toprak hacim 

ağırlığında önemli bir değişiklik bulamamışlardır. Araştırmacılar, 

biyokömürün hacim ağırlığı üzerine etkisinin olmamasını toprağın 

deneme öncesinde sıkıştırılmış olmasına bağlamışlardır (kontrol 

uygulamasının hacim ağırlığı 1.7 g cm-3). Ayrıca, yağışın toprak 

sıkışmasının iyileşmesini yavaşlatabileceği ve tarla koşullarında 

biyokömürün hacim ağırlığında ölçülebilir bir değişiklik yaratması için, 

570 günlük sürenin çok kısa olabileceğini ifade etmişlerdir. 

Araştırma sonuçları, biyokömürün tarımsal üretimde toprak sıkışması 

problemini iyileştirmede faydalı bir katkı maddesi olabileceğini 

göstermektedir. Bununla birlikte, biyokömür uygulamalarının farklı 

toprak tipleri için hacim ağırlığı üzerine etkileri konusunda araştırma 

sonuçları arasında bir çelişki bulunmaktadır. Omondi ve ark. (2016), 

biyokömürün ince bünyeli topraklarda hacim ağırlığını hem orta hem de 
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kaba bünyeli topraklardan daha fazla azalttığını bildirirken, Blanco-

Canqui (2017), biyokömürün kaba bünyeli topraklarda hacim ağırlığını 

ince bünyeli topraklardan daha fazla azalttığını iddia etmektedir. 

Razzaghi ve ark. (2020) araştırma sonuçları arasındaki farklılığın 

muhtemelen biyokömürlerin özelliklerinde arasındaki farklılıklardan ve 

toprak hacim ağırlığını etkileyecek deneysel koşulların farklılığından 

kaynaklanabileceğini belirtmektedirler. 

Toprak sıkışması ve biyokömür uygulamaları konusunda Mart 2021 

tarihine kadar yayınlanmış 53 adet araştırma sonucunu inceleyen 

Blanco-Canqui (2021), biyokömür uygulamalarının hacim ağırlığını %1 

ile %20 (ortalama % 8.8), çekme mukavemetini %8 ile %72 (ortalama 

31%) ve Proctor maksimum hacim ağırlığını ise %1 ile %19 (ortalama 

%9.3) arasında azalttığını rapor etmiştir. Topraktaki kritik su içeriğinin 

ise %1 ile 64 (ortalama %21) arasında artmasına neden olduğu 

anlaşılmıştır. Kritik su içeriğindeki artış, biyokömür uygulanmış 

toprakların, biyokömürsüz topraklara göre sıkışmaya neden olmadan 

daha yüksek su içeriğinde toprak işlemesinin yapılabileceğine işaret 

etmektedir. Araştırmacı, biyokömür uygulama oranındaki artışın, toprak 

sıkışmasını azaltacağını, ancak biyokömürün faydasının kısa ömürlü 

olabileceğini (<2 yıl) belirtmiştir. Bu nedenle, sıkıştırmayı önemli 

ölçüde azaltmak için en az 10 Mg ha-1 biyokömür uygulanmasının 

gerekli olduğu ifade edilmiştir. Buna ilaveten, penetrasyon direnci ve 

Proctor maksimum hacim ağırlığını azaltmak için ise daha yüksek 

uygulama oranlarına (>20 Mg ha-1) ihtiyaç duyulduğu bildirilmiştir. 

Toprak hacim ağırlığını azaltmada biyokömürün etkisinin hayvan 

gübresi uygulamasına benzer olduğu belirtilmiştir. 
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Toprak penetrasyon direnci, toprak sıkışmasının tanımlanmasında 

kullanılan bir diğer önemli göstergedir. Artan penetrasyon direnci, 

köklerin derinlere penetrasyonunu engelleyeceğinden bitkisel üretimde 

önemli verim kayıplarına yol açabilir. Genel olarak ince bünyeli 

topraklar için >2MPa penetrasyon direncinin kök büyümesini 

sınırlandıracağı ifade edilmektedir. Bunula birlikte, kaba bünyeli 

topraklar için sıkışma göstergesi eşik değer 3MPa olarak kabul 

edilmektedir (Bekele ve ark., 2015). On dört farklı lokasyondaki 31 

çalışmada, biyokömür uygulamalarının penetrasyon direncine etkileri ile 

ilgili sonuçları değerlendiren Blanco-Canqui (2021), 31 çalışmanın 

20'sinde biyokömür uygulamalarının toprağın penetrasyon direnci 

üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı ve geri kalan 11 çalışmada 

penetrasyon direncinin azaldığı rapor edilmiştir. Biyokömürün 

penetrasyon direncini azalttığı 11 çalışmada, azalma oranı %12 ile %66 

arasında değişmiş ve ortalama %29.1±17.0 olarak bulunmuştur. 

1.3. Yüzey Alanı 

Spesifik yüzey alanı, katyon değişimi, çeşitli kimyasalların tutulması ve 

salınması ayrıca suyun tutulması gibi önemli olaylarla bağlantılı olduğu 

tespit edilen genetik bir toprak özelliğidir (Hillel, 2013). Bu nedenle, 

toprağın davranışını değerlendirmek ve tahmin etmede oldukça yararlı 

bilgi sağladığından yüzey alanı önemli bir toprak kalitesi göstergesi 

olarak kabul edilmektedir. Kumlu bir toprağın su ve besin elementlerini 

tutma kapasitesinin killi bir toprağa kıyasla daha düşük olması, nispeten 

küçük olan yüzey alanına ve gözenekliliği ile ilişkilendirilebilir (Ippolito 

ve ark., 2009, 2015; Günal ve ark., 2018b; Karam ve ark., 2021). Toprak 

parçacıklarının spesifik yüzey alanı besin elementlerinin ve suyun 



TOPRAK KALİTESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ | 168 

 

tutulma miktarını belirleyen en önemli özeliklerin başında gelmektedir. 

Toprakta besin elementi olan anyonların ve katyonların tutunma miktarı 

yüzey alanının artması ile artar. Kaba ve ince kum parçacıklarının yüzey 

alanları sırasıyla 0.01 m2/g ve 0.1 m2/g iken biyokömürün yüzey alanı 

elde edilen hammaddenin özellikleri ve piroliz koşullarına başlı olarak 

46.53 m2/g (karnabahar hasat kalıntısı biyokömürü) ile 397.5 m2/g (mısır 

koçanı biyokömürü) arasında değiştiği (Günal ve ark., 2019) ve hatta 

aktif hale getirilen biyokömürün yüzey alanın 1000 m2/g kadar yüksek 

olabileceği belirtilmiştir (Mianowski ve ark., 2007). Bu nedenle, kumlu 

bir toprağa biyokömür ilavesi toprağın yüzey alanında önemli miktarda 

bir artışa neden olacaktır. 

Biyokömürün yüksek olan spesifik yüzey alanı, tarımda kullanılırken 

dikkate alınmalıdır. Liao ve ark. (2021), daha geniş spesifik yüzey 

alanına sahip biyokömürlerin toprağa uygulanmalarının N2O indirgeyici 

mikroorganizmaları toplayarak ve nitrojen bağlayıcı, nitrata dönüştürücü 

ve denitrifikasyonda rol alan mikroorganizmaların sayısının artmasına 

yardımcı olarak N2O emisyonunu azalmasına neden olduğunu tespit 

etmişlerdir. 

1.4. Agregat Stabilitesi 

Toprağın birçok fiziksel, kimyasal ve biyolojik sürecinde etkin rol alan 

toprak agregatları, toprak organik maddesinin bozulmadan korunması, 

yarayışlı su tutma kapasitesi, toprak infiltrasyonu ve hidrolik iletkenliği 

iyileştirme gibi fonksiyonları bulunmaktadır (Six ve ark., 2002).  

Biyokömür uygulamasının toprak agregatları üzerine etkisi ile ilgili 

araştırma sonuçları birbirleri ile çelişmektedir. Örneğin, buğday samanı 

biyokömürünün topraktaki suya dayanıklı agregatları önemli ölçüde 
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artırdığını bildiren Liu ve ark. (2014)’a benzer şekilde Dong ve ark. 

(2016)’da uzun süreli biyokömür ilavesinin, toprak agregat stabilitesini 

iyileştirdiği ve makro agregatlardaki toprak organik karbon içeriğini 

arttırdığını rapor etmişlerdir. Bununla birlikte, Wang ve ark. (2017), 

biyokömür ilavesinin farklı toprak tiplerinde farklı sonuçlara neden 

olabileceğini bildirmişlerdir. Araştırmacılar, biyokömürün (ceviz 

kabukları ve iğne yapraklı ağaçlardan elde edilen odun) etkilerinin 

toprak tekstürüne bağlı olduğunu, siltli tın bir toprakta agregatlaşmayı 

artırırken kumlu tın bir toprakta agregatlaşma üzerine hiçbir etkisinin 

olmadığını bildirmiştir. Genel olarak biyokömür uygulamasının agregat 

stabilitesi üzerine olumlu etkisinin tınlı ve killi tekstürlü topraklarda 

kumlu tekstürlü topraklara göre daha belirgin olduğu rapor edilmektedir 

(Islam ve ark., 2021). Biyokömür uygulamasının agregat stabilitesi 

üzerine olumlu etkisini bildiren araştırma sonuçlarının aksine, Rahman 

ve ark. (2017), biyokömür uygulamasının toprak agregat stabilitesi 

üzerine herhangi bir olumlu bir etkisinin olmadığını ortaya koymuştur. 

Sekiz yıl süren bir tarla denemesinde, yüksek (9.0 t ha−1 yıl−1) ve düşük 

dozda (4.5 t ha−1 yıl−1) mısır koçanından türetilen biyokömür ilavesinin 

topraktaki makro agregatların oranını (> 2 ve 0,25–2 mm) veya agregat 

stabilitesini artırmadığını bildiren Zhou ve ark. (2019), biyokömür 

uygulamasının toprakta agregatlaşma üzerine olumlu etkisinin sınırlı 

olduğunu bildirmişlerdir. 

Biyokömür uygulama oranı, biyokömür uygulamalarının toprak 

agregatlaşması üzerine etkisini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. 

Yaptıkları meta-analizde 119 yayınlanmış araştırma sonucunu inceleyen 

Islam ve ark. (2021), <20 t ha-1 ile >40 t ha-1 arasında biyokömür 
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uygulandığında, toprak agregatlaşmasının ortalama %9.54 ile 23.4 

arasında arttığını bildirmişlerdir. Çoğu toprakta, yüksek biyokömür 

uygulama oranı ile toprak agregatlaşmasının arttığı rapor edilirken, 

düşük miktarda biyokömür uygulamalarında, çoğu zaman toprak 

agregatlaşmasının artmadığı görülmüştür (Blanco-Canqui, 2017). 

Biyokömürün yüksek uygulama oranının, toprak partikülleri ve 

biyokömür arasındaki arayüzde üretilen müsilaj ve hif nedeniyle mikro 

agregaları bağlamak ve makro agregaları oluşturmak için mikrobiyal 

aktiviteyi teşvik ettiği anlaşılmıştır (Jien ve Wang, 2013). Biyokömürün 

toprakta agregatlaşma üzerine etkisi, uygulamadan sonra geçen süre ile 

yakından ilişkilidir. Toprak agregasyonunun orta (1-3 yıl) ve uzun (> 3 

yıl) tarla denemelerinde sırasıyla %14.3 ve %20.3 oranında arttığı 

belirlenmiştir. Ancak genelde bir yıldan daha kısa süreli çalışmalarda bu 

artışın önemli olmadığı görülmüştür (Islam ve ark., 2021; Du ve ark., 

2017). 

Hammadde, toprak agregatlaşmasını etkileyen bir diğer önemli 

biyokömür özelliğidir (Islam ve ark., 2021). Agregat stabilitesi üzerine 

tahıl sapı samanı ve hayvan gübresi kaynaklarının, beş hammadde grubu 

(tahıl mahsulü samanı, gübre, odun, tahıl kalıntısı ve diğerleri) arasında 

%12.5 ve %14.8 ile en düşük pozitif etkiye sahip olduğu belirtilmiştir. 

Odundan üretilen biyokömürün agregatlaşma üzerine farkı %20.2 ve 

diğer hammaddelere kıyasla önemli düzeyde yüksek bulunmuştur. Odun 

biyokömürünün toprak agregatlaşması üzerine olumlu etkisi; i.) 

gözenekli yapıya, yüksek KDK değerlerine ve spesifik yüzey alanına 

sahip odun biyokömürünün, çeşitli moleküler boyutlara ve kimyasal 

özelliklere sahip mineralleri ve organik maddeleri adsorbe edebilmesi 
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(Esmaeelnejad ve ark., 2016), ii.) odun biyokömürü, diğerlerine göre 

nispeten daha yüksek bir C/N oranına sahiptir (Mukome ve ark., 2013), 

bu da mantar gelişimini teşvik etmesi nedeniyle makro agregaların 

oluşumu için uygun ortam oluşturmaktadır (Wang ve ark., 2017) ve iii.) 

odun biyokömürü diğerlerine kıyasla çok daha yüksek bir Fe3+ 

konsantrasyonuna sahiptir (Mukome ve ark., 2013), bu da toprak organik 

maddesinin kil minerallerine adsorpsiyonunu önemli ölçüde arttırır ve 

toprak agregatlaşmasını iyileştirebilir (Wang ve ark., 2017).  

Biyokömür üretiminde kullanılan hammaddenin agregat stabilitesi 

üzerine etkisini araştıran Wang ve ark. (2017), 600−700 °C’de yumuşak 

ağaçtan (gymnosperm trees) üretilen biyokömürünün uygulanmasıyla 

toprak agregatlaşmasındaki ortalama artışın, 900 °C'de üretilen ceviz 

kabuğu biyokömüründen 1.7 kat daha fazla olduğunu bildirmiştir. 

Benzer sonuçlar 650 °C'de kanatlı gübresinden elde edilen biyokömürün 

toprak sodyum adsorpsiyon oranını önemli ölçüde arttırdığını belirleyen 

Saffari ve ark. (2020), kumlu tınlı bir toprakta kanatlı gübresinden 350 

°C'de elde edilen biyokömüre kıyasla makro agregat oluşumunu 

azalttığını göstermiştir. Yüksek sıcaklıklarda üretilen ceviz kabuğu ve 

kanatlı gübresinden elde edilen biyokömür, potansiyel olarak toprak 

kolloidlerinin dağılmasına yol açabilecek kadar yüksek K+ ve Na+ 

içeriğine sahip olduğu bildirilmiştir (Mukome ve ark., 2013). Bunlara 

ilaveten, Islam ve ark. (2021) biyokömür uygulamasının toprak 

agregatlaşması üzerine etkisinde biyokömürün pH'sının da oldukça etkili 

olduğunu belirtmişlerdir. En yüksek artış, biyokömür pH'sı 8'den düşük 

olduğunda gerçekleşmektedir. Daha yüksek pH aralıkların (pH 8-10, 

artış %18.8) ve (> 10, artış %18.8) birbirlerine benzer olmuştur. 
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2. Toprağın Kimyasal Kalitesi Üzerine Etkisi 

Biyokömür uzun vadeli karbon depolama potansiyeline sahip 

olduğundan toprakta karbon depolamasını artırabileceği ve sera gazı 

emisyonlarını azaltabileceği düşünülmektedir (Colantoni ve ark., 2016). 

Biyokömürün besin elementi içeriği ve pH'sı, azot içeriği dışında piroliz 

sıcaklığı ile pozitif ilişkilidir. Düşük sıcaklıkta (≤400 °C) hayvan gübresi 

ve atıklarından üretilen biyokömür, başta azot olmak üzere birçok bitki 

besin maddelerince zengin olduğundan önemli bir besin kaynağı olarak 

düşünülebilir. Hayvan gübresi veya hayvansal üretim tesislerindeki 

atıklardan üretilen biyokömürlerin fosfor, potasyum ve diğer birçok 

besin elementi içerikleri, tarımsal ürünlerin hasat artıkları ve odunsu 

biyokömürlere kıyasla çok daha yüksektir (Hossain ve ark., 2020).  

2.1. Toprak Verimliliği Üzerine Etkisi 

Tarım alanlarına biyokömür ilavesi, yarayışlı inorganik azot içeriği 

haricinde, toplam ve yarayışlı besin elementi içeriklerini önemli 

miktarda artırabilmektedir (Li ve ark., 2019). Biyokömür çeşitli yollar 

ile topraktaki besin elementlerinin döngüsünü ve yarayışlılığını önemli 

düzeyde etkiler. Biyokömür; (i) bir besin kaynağı olarak toprağa besin 

elementlerini sağlayarak; (ii) bir besin deposu görevi görerek, besin 

elementlerinin hareketliliğini ve yarayışlılıklarını azaltarak ve (iii) 

toprak özelliklerini değiştirerek, böylece besin elementlerinin reaksiyona 

girerek hareketsiz hale gelmesini engelleyerek ve topraktaki döngüyü 

değiştirerek toprak verimliliğini etkileyebilmektedir (Bolan ve ark., 

2021; Günal ve Erdem, 2022). Piroliz esnasında, içerdiği azotlu 

bileşiklerin önemli bir miktarının kaybolmasına karşın, biyokömürün 

toprağa uygulanması, topraktaki azot döngüsünü ve tutulmasını önemli 
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düzeyde değiştirebilmekte ve böylece yarayışlılığının artmasına ve 

topraktan azotun yıkanmasına katkı sağladığı rapor edilmektedir (Günal 

ve ark., 2017). 

Biyokömür, bitkinin gelişimi için gerekli olan çeşitli makro ve mikro 

besin elementlerini içermektedir. Özellikle büyükbaş ve kanatlı 

hayvanların gübresinden üretilen biyokömür, yüksek düzeyde mineral 

besin maddelerine sahiptir. Biyokömür uygulamasından sonra, içerdiği 

besin elementlerinin önemli bir kısmı toprağa karıştığından bitkisel 

üretimde verimin artmasında önemli rol oynadığına inanılmaktadır. 

2.2. Besin Elementlerinin Yıkanması Üzerine Etkisi 

Biyokömür gözenekli yapısı ve yüzey yüküne bağlı olarak toprağın besin 

elementlerini tutma kapasitesinin artmasını sağlayabilir. Biyokömürün 

besin elementlerini tutma kapasitesi, geniş yüzey alanı, gözeneklilik, 

yüzey yükü (katyon ve anyon değişim kapasitesi) özellikleri, organik 

kaplamalar ve pH gibi diğer faktörlerin bir sonucudur (Zheng ve ark., 

2013; Hageman ve ark., 2017). Biyokömür, azotun yıkanma ve gaz 

şeklindeki kaybını azaltarak toprakta tutulumunu arttırır, benzer şekilde 

toprakta yıkanmasını azaltarak fosforun yarayışlılığının artmasını 

sağlayabilir (Hossain ve ark., 2020). 

Bazı besin elementleri doğrudan biyokömür üzerine adsorbe edilebilir. 

Örneğin, NH4
+-N’unun adsorpsiyonu, nispeten düşük sıcaklıklarda 

üretilen biyokömürün yüzey fonksiyonel gruplarının katyon 

değişiminden kaynaklanırken, NO3
-N’unun adsorpsiyonu, piroliz 

sıcaklıkların artması ile biyokömürün temel fonksiyonel gruplarında 

artma ile ilişkili olduğu düşünülmektedir (Wang ve ark., 2015). Fosfor 
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iyonları, kalsiyum iyonlarının varlığında biyokömür üzerinde spesifik 

olarak adsorbe edilir (Xu ve ark., 2014). Bununla birlikte, bazı 

biyokömürlerin besin elementi tutma üzerinde etkisi çok az olabilir ve 

tutunma derecesi biyokömür ve toprak özelliklerine bağlı olarak 

değişebilmektedir. 

2.2.  Toprak pH’sı Üzerine Etkisi 

Biyokömürün pH’sı, piroliz sıcaklığına ve işlemin hızına ve 

hammaddenin türüne bağlı olarak önemli düzeyde değişebilmektedir 

(Weber ve Quicker 2018). Biyokömürün toprak pH'sına olan etkisi, tarım 

arazilerinde toprak düzenleyici olarak kullanımı için en öne çıkan 

özelliklerinden bir tanesidir. Biyokömürün toprağa uygulanması, 

biyokömürün pH’sı ve uygulanma dozuna bağlı olarak, toprağın 

pH’sında bir değişikliğe ve böylece de besin elementlerinin 

yarayışlılığında değişikliklere neden olabilir. Piroliz sıcaklığı ile artış 

gösteren çeşitli bitkisel ve hayvansal kökenli hammaddelerden üretilen 

biyokömürlerin pH’sı hafif alkali (çam talaşı, 7.89) ile çok güçlü alkali 

(altın çilek, 12.42) aralığında değişebilmektedir (Günal ve ark., 2019). 

Biyokömürün alkali karakterde olması, sahip olduğu organik 

fonksiyonel gruplar, karbonat içeriği ve bazik katyonların içeriği ile 

ilişkilendirilmiştir (Lee ve ark., 2013). Biyokömür ilave edilen 

toprakların toprak pH'ının artırması, biyokömür yüzeyinde oluşan 

negatif yüklü karboksil, hidroksil ve fenolik fonksiyonel grupların, 

toprak çözeltilerindeki H+ konsantrasyonunu azaltması ile 

ilişkilendirilmiştir (Wang ve ark, 2014). Bu durum, özellikle asit 

topraklara uygulanan biyokömürün toprak pH'sını tamponlamasına 

neden olan ana mekanizma olduğu düşünülmektedir. Alkali karakterdeki 
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biyokömürün toprağa kireçleme materyali olarak uygulanması, asit ve 

nötr karakterli toprakların pH'larını yükselterek besin elementlerinin 

yarayışlılıklarının değişmesine neden olmaktadır (Buss ve ark., 2016; 

Taskin ve ark.,2019). Biyokömürün toprak kireçleme etkisi, 

uygulamanın yapıldığı toprak ve uygulanan biyokömürün özelliklerine 

bağlı olarak değişebilmektedir. pH değeri 5.24 olan kumlu bir toprağa 

çeltik samanından elde edilen biyokömürü (pH 10.50) uygulayan El-

Naggar ve ark. (2018), toprak pH’sının kontrole kıyasla 4.5 birim 

arttığını bildirmişlerdir. 

2.3. Toprağın Katyon Değişim Kapasitesi Üzerine Etkisi 

Katyon değişim kapasitesi (KDK), toprağın katyonları tutma ve 

değiştirme yeteneğini tahmin etmek için kullanılan önemli bir kimyasal 

özelliktir. Toprak katyon değişim yerlerinin sayısının arttırılması, 

toprağın KDK miktarının artmasına neden olur. Yüksek KDK'ya sahip 

toprakların katyonları tutma olasılığı daha yüksektir. Bu da topraktaki 

besin elementlerinin yarayışlılığını ve kullanımlarını etkili bir şekilde 

iyileştirebilir ve besin elementlerinin yıkanarak kaybını azaltabilir 

(Liang ve ark., 2006). Biyokütlenin pirolizi sırasında karboksil ve 

hidroksil grupları gibi çeşitli fonksiyonel grupların oluşumu ile ilişkili 

olan biyokömürlerin KDK’si (Tomczyk ve ark., 2020), tipik tarım 

arazilerindeki topraklara kıyasla çok daha yüksektir (Sohi ve ark. 2010). 

Uygulama dozu ve uygulanan toprağın KDK’sına bağlı olarak toprağın 

KDK’sının değişmesine neden olan biyokömürlerin KDK’sı; yüzey 

oksidasyonu ve yüksek oranda oksitlenmiş organik maddenin biyokömür 

yüzeyinde adsorpsiyonu ile ilişkilidir (Tomczyk ve ark., 2020). 
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Biyokömür uygulanan toprağın toplam yükü ve KDK miktarının 

kontrole kıyasla yaklaşık %20-40 oranında arttığı rapor edilmektedir. Az 

miktarda dahi biyokömürün ilavesi, topraktaki alkali katyonların ve 

besin elementlerinin içeriğini önemli ölçüde artırabilmektedir. Özellikle 

yüzeyinde bulunan çok sayıdaki anyon nedeniyle, asidik veya alkali 

topraklara ilave edilen biyokömür, toprak KDK'sının artmasını 

sağlamaktadır (Chintala ve ark., 2014). Ancak, doğal olarak KDK’sı 

yüksek olan organik madde içeriği yüksek topraklara, yüksek oranda 

biyokömür uygulansa dahi toprağın KDK'sının daha da fazla artmasını 

sağlamaları mümkün olmayabilir (Schulz ve Glaser, 2012). Çeltik 

saman, gümüş çimi ve parlak aralya (şemsiye ağacı) atıklarından 

ürettikleri biyokömürü 30 t ha-1 olarak KDK’sı 0.5 cmol kg-1 olan kumlu 

bir toprağa uygulayan El-Naggar ve ark. (2018), uygulama sonrası 

toprağın KDK’sının KDK'sının sırası ile 3.00, 1.00 ve 0.75 cmol kg-1 

arttığını bildirmişlerdir. Araştırmacılar, kumlu toprağa kıyasla uygulama 

öncesi KDK değeri daha yüksek (10 cmol kg-1) olan kumlu tınlı bir 

toprağa 30 t ha-1 çeltik samanı biyokömürü uygulamasının toprağın 

KDK'sını sadece 1.0 cmol kg-1 arttırdığını rapor etmişlerdir. 

3. Toprağın Biyolojik Kalitesi Üzerine Etkisi 

Topraktaki canlı organizmalar çevresel değişikliklere karşı oldukça 

duyarlıdır ve ekosistem fonksiyonlarındaki değişiklikleri diğer toprak 

özelliklerine kıyasla daha erken gösterebilirler. Erken tepki vermeleri 

nedeniyle, biyolojik özelliklerin birçoğu, toprak kalitesinin güvenilir bir 

göstergesi olarak kullanılmaktadır. Biyokömürün toprağın 

fizikokimyasal özellikleri üzerindeki etkileri, toprak mikrobiyal 

aktivitesini doğrudan veya dolaylı olarak etkiler (Sun ve ark., 2018). 
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Biyokömür toprağa sadece besin elementleri ilave etmekle kalmaz, aynı 

zamanda mikroorganizmalar için daha fazla yaşam ve üreme alanı sağlar 

(Zhang ve ark., 2020).  Biyokömür uygulamalarının toprak solunumu, 

mikrobiyal biyokütle karbonu, mikrobiyal aktivite ve 

mikroorganizmaların fonksiyonları ile topraktaki enzimatik aktivite 

üzerine aktiviteleri gibi çeşitli toprak biyolojik özellikleri üzerindeki 

etkileri araştıran çok sayıda araştırma yayınlanmıştır.  Çok sayıda 

çalışmada biyokömür uygulamasının toprak mikrobiyal aktiviteleri 

üzerine olumlu etkileri olduğu bildirilmiş olmasına rağmen, Wang ve 

ark. (2020) gibi bir kısım araştırmacılar, yüksek dozda biyokömür 

uygulamasının mikroorganizma faaliyetleri üzerine olumsuz etki 

gösterebileceğini rapor etmişlerdir. Düşük dozda toprak mikrobiyal 

toplulukları üzerine olumlu etki yaptığı belirtilen, biyokömürün yüksek 

dozda uygulanması, toprak mikroorganizmaları üzerine toksik etki 

(kimyasal stres) ile ilişkili olabileceği ifade edilmiştir. 

3.1. Mikroorganizma Faaliyeti Üzerine Etkisi 

Biyokömürün yüksek aromatik hidrokarbon yapısı ve yüzey özellikleri, 

algler, bakteriler, mantarlar gibi toprak mikroorganizmaları için kolayca 

bir habitat haline sağlayabilir ve toprak mikroorganizmalarının gelişmesi 

için hem ortam ve hem de besin kaynağı olarak görev yaparlar (Knicker, 

2007). Gözenekli yapısı ve yüksek yüzey alanı nedeniyle, bakteriler 

(boyut aralığı 0.3 ila 3 μm), protozoa (7-30 μm), mantarlar (2-80 μm) 

gibi birçok toprak mikroorganizması için habitat ve sığınak olarak rol 

oynayan biyokömür, mikroorganizmaların yıkanmadan ve rakipleri, 

predatörleri, toksinlere ve hatta kurumaya karşı koruyarak, toprakta 

biyoçeşitliliğin gelişmesine önemli katkı verebilmektedir (Gül ve ark., 
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2015; Prapagdee ve Tawinteung 2017). Mikroorganizmalar için bir 

korunak yeri olduğu kadar, mikrobiyal metabolizma için gerekli olan 

çözünmüş maddeleri ve suyu depolaması ile de biyokömür, toprağın 

biyolojik aktivitesi için son derece önemli bir katkı maddesidir (Brewer 

ve Brown, 2012; Gül ve ark., 2015). Biyokömür uygulamalarının 

topraktaki biyolojik özelliklere etkisini inceleyen Du ve ark. (2018), %1 

oranda toprağa ilave edilen fıstık kabuğu biyokömürünün 

mikroorganizma popülasyonları, mikrobiyal biyokütle ve aktinomiset 

popülasyonunu önemli miktarda arttırdığını belirtmişlerdir. Ayrıca, 

biyokömürün olağanüstü redoks özelliği, elektron transferini 

hızlandırarak mikrobiyal ıslahın hızının ve etkinliğinin artmasına neden 

olur. Biyokömür, kirliliğin biyolojik olarak giderilmesi sürecini daha iyi 

teşvik etmede yüklü suşlar için mükemmel bir taşıyıcı olarak da 

kullanılabilir (Zheng ve ark., 2022) 

Azot bağlayan bakteriler, atmosferdeki moleküler azotu, nitrifikasyon 

yoluyla bitkiler tarafından nitrata (NO3
-) dönüştürebilen azot bağlayıcı 

enzimler içermektedir. Doğru miktarda biyokömür uygulaması, toprakta 

bulunan bu canlıların azot bağlama kapasitesini artırabilir (Zhang ve 

ark., 2021). Biyokömürün gözenekli yapısı, azot döngüsünde bir dizi 

biyolojik süreci yürüten ve N2O üreten mikroorganizmaların 

kolonizasyonu kolaylaştırmakta ve biyokömür yüzeylerine yerleşen N2O 

indirgeyici mikroorganizmalar, topraktan olacak N2O emisyonunun 

azaltılmasına ve toprakta gerçekleşen nitrifikasyon olayının artmasına 

katkıda bulunmaktadır (Liao ve ark., 2021). Araştırmacılar, 56 günlük 

inkübasyon sonunda, üre ve biyokömür ile muamele edilmiş 

topraklardan gelen toplam N2O emisyonunun, kontrole kıyasla daha 
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yüksek olduğunu ve en yüksek N2O emisyonunun (578.7 mg m-2) yüzey 

alanı en küçük olan uygulamada gerçekleştiğini belirlemişlerdir. Sadece 

üre ilave edilen topraktaki emisyonun miktarının ise biyokömür ilave 

edilen uygulamaya kıyasla 1.6 kat daha fazla olduğu anlaşılmıştır. Yüzey 

alanı orta düzeyde olan biyokömür ilavesinde, sadece üre ilavesine göre 

N2O emisyonu %45 yüksek iken, en büyük yüzey alanına sahip 

biyokömür uygulamasında, sadece üre ilavesine kıyasla N2O 

emisyonunun %37 azaldığı bildirilmiştir. 

Bakterilere benzer şekilde, biyokömür, topraktaki mantarların 

biyokütlesini önemli ölçüde artırdığını bildiren araştırmacılar olduğu 

gibi (Solaiman ve ark., 2010), toprağa ilave edilen biyokömür miktarı 

arttıkça mantar miktarının azaldığını bildiren araştırmalar da mevcuttur 

(Nie ve ark., 2018). Biyokömür ilavesinden iki yıl sonra, buğday 

köklerinde arbusküler mikoriza kolonizasyonu %20-40 artarken, kontrol 

grubunda sadece %5-20'lik bir artış kaydedilmiştir (Solaiman ve ark., 

2010). Biyokömür ilavesi ile topraktaki mantar popülasyonundaki azalış, 

biyokömürün bitki besin elementleri ve su arzını arttırması ve mikorizal 

simbiyoz talebini azaltması ile ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle, Warnock 

ve ark. (2010), biyokömür ilavesinin fosforun yarayışlılığını arttırdığını 

ancak mantar popülasyonunda azalmaya neden olduğunu rapor 

etmişlerdir. 

3.2.  Toprak enzim aktiviteleri üzerine etkileri 

Toprak enzimleri esas olarak bitki köklerinin ve mikroorganizmaların 

hücre salgılarından üretilmektedir. Toprak enzim aktivitesi, topraktaki 

çeşitli biyokimyasal süreçlerin yoğunluğunu ve yönünü yansıtan önemli 

bir toprak kalitesi göstergesidir. Enzim aktivitesinin toprak metabolik 
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özelliklerinde neden olduğu değişiklikler, biyokömür uygulamalarının 

toprakların biyolojik aktiviteleri üzerine etkilerini ortaya koymakta 

yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Zhang ve ark., 2021). Çoğunlukla, 

enzim aktivitelerinin artmasına neden olduğunu rapor eden 

araştırmalardan birinde Pandey ve ark. (2016), biyokömür ilavesinden 

sonra dehidrojenaz enzim aktivitesinin kontrol grubuna göre %27 

arttığını ve üreaz aktivitesinin %7.4'ten %39'a çıktığını göstermiştir. 

Sonuç 

Biyokömürün toprak kalitesine etkisini araştıran çalışmaların birçoğu, 

biyokömür uygulamasının özellikle kaba ve orta bünyeli topraklarda, 

toprağın fiziksel özelliklerini iyileştirmekte etkili olduğunu ortaya 

koymuştur. Toprağın havalanma, su tutma ve gözeneklilik gibi 

özelliklerinin geliştirilmesi, toprak canlıları için daha uygun yaşam 

ortamı sağladığından, biyokömür uygulamaları ile topraktaki biyolojik 

aktivitenin de zenginleştiği gözlemlenmektedir. Toprakta yaşan 

mikroorganizmalar için yaşam ortamı ve besin (özellikle karbon ve azot) 

sağladığından dolayı, biyokömür uygulanan topraklarda, 

mikroorganizmalar açısından biyoçeşitliliğin gelişmektedir. Besin 

döngüsü başta olmak üzere, toprağın sahip olduğu birçok fonksiyonun 

yerine getirilmesinde hayati öneme sahip olan mikroorganizmaların 

çeşitliliği ise, gelişen fiziksel ortam ile birlikte bitkisel üretimde 

verimliliğin iyileşmesini de sağladığı düşünülmektedir. 
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Giriş 

Tarımsal üretimde verim ve kalite azaltması, diğer hastalık ve zararlılara 

konukçuluk yapmaları, kültürel işlemleri zorlaştırmaları ve girdi 

maliyetlerini arttırmaları nedeniyle yabancı otlar mutlaka kontrol altına 

alınmaları gerekmektedir (Özer ve ark., 2001; Önen, 2021a). Yabancı 

otlar, kültür bitkisine göre değişmekle birlikte bitkisel üretimde %10 ile 

80 arasında bir verim kaybına neden olmaktadır (Patzold ve ark., 2020). 

Hatta yabancı otlara karşı tedbirler alınmaması halinde bazı kültür 

bitkilerinde üretim imkânsız hale gelebilmektedir (Önen ve Özer, 1995; 

Önen ve ark., 1997). Dolayısıyla tarımsal üretimde, yabancı ot 

mücadelesi vazgeçilmez işlemlerin başında gelmektedir (Önen, 2020). 

Yabancı otlar çok farklı tarım ve münavebe sistemlerine, coğrafik 

bölgelere, idare stratejilerine, ekolojik koşullara uyum sağlayarak 

gelişimlerini devam edebilmektedirler. Bu durum, kültür bitkilerinin 

nispeten dar sayılabilecek çevre koşullarında gelişebilmeleri ve belirli 

kaynaklara ihtiyaç duymalarına rağmen, yabancı otların çok çeşitli 

çevresel koşullarda gelişebilmeleri ve çeşitli kaynaklardan 

yararlanabilmeleri ile ilişkilidir (Önen, 2021b). Yabancı otlar çok farklı 

koşullar altında gelişebilse de tür ve yoğunlukları, zamansal ve mekânsal 

olarak iklim ve toprak özelliklerinde görülen değişkenliklere, yöney ve 

yüksekliğe, uygulanan üretim sistemi ve kültürel işlemlerdeki 

farklılıklara ve uygulanan yabancı ot kontrol stratejileri gibi 

uygulamalara bağlı olarak büyük değişkenlikler göstermektedir (Önen 

ve Özer, 2001; Önen ve ark., 2012; Önen ve ark., 2017). Özellikle toprak 

özelliklerinin mesafeye bağlı değişkenlik göstermesinin bir sonucu 

olarak aynı tarlada dahi yabancı ot türlerinin dağılımında önemli 
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düzeyde farklılık görülebilmektedir (Akdeniz, 2011; Önen ve ark., 

2018a). Dolayısıyla da yabancı otlar heterojen bir dağılım 

gösterdiklerinden tarlaya/bahçeye özel yabancı otlanmanın bir sonucu 

olarak ilgili alana özel yabancı ot mücadelesi önerilmektedir (Önen ve 

Özer, 2001). Bununla birlikte yabancı otlar sahip oldukları uyum 

yetenekleri sayesinde uygulanan kontrol stratejilerine çok hızlı bir 

şekilde adaptasyon sağlayabilmektedirler (Sosnoskie ve ark., 2006). 

Dolayısıyla yabancı ot kontrol stratejileri yanında üretim sürecinde 

uygulanan ekim nöbeti, sulama ve gübreleme gibi kültürel işlemler, diğer 

bitki koruma önlemleri, toprak işleme ve hasat gibi tedbirlerin yabancı 

otlara etkisinin sürekli olarak takip edilmesi büyük önem taşımaktadır 

(Önen, 2015; Önen, 2020).  

Tarımsal ekosistemlerde yabancı ot tür çeşitliliği ve vejetasyon 

karakteristikleri, iklim ve toprak özellikleri ve rakım gibi ekolojik 

özelliklerin yanı sıra tarımsal uygulamalara bağlı olarak da değişkenlik 

göstermektedir. Doğası gereği toprak özellikleri çok kısa mesafelerde 

dahi önemli düzeyde varyasyon sergileyebilmektedir (Özgöz ve ark., 

2012; Günal ve ark., 2015). Bu değişkenlik, uygulanan tarımsal üretim 

sistemi dolayısıyla da arazi kullanımına bağlı olarak daha da belirgin bir 

hal alabilmektedir. Dolayısıyla aynı coğrafik ve iklim koşullarına sahip 

tarımsal ekosistemler arasında toprak özelliklerindeki değişime bağlı 

olarak yabancı ot tür çeşitliliği ve popülasyon yoğunluklarında zamansal 

ve mekânsal olarak önemli farklılıklar ortaya çıkabilmektedir (Önen ve 

ark., 2018a). Özellikle de toprak derinliği, su tutma kapasitesi, toprak 

tekstür bileşenleri, toprak reaksiyonu, topraktaki tuz konsantrasyonu ve 

organik madde içeriği tohum çimlenmesine ve kök gelişimine etki 
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ettiğinden yabancı otların popülasyon ve dağılımlarında da önemli 

değişkenliğe neden olmaktadır (Özer ve ark., 2001; Önen ve ark., 

2018b). Yabancı otların dağılımlarında önemli bir rol oynayan bu 

parametreler; kısaca “toprak fonksiyonlarının üretim kapasitesi veya 

işlev görme kapasitesi olarak tanımlanan toprak kalitesinin” 

belirlenmesinde kullanılmaktadır (Avcı, 2005). Dolayısıyla yukarıda 

sıralanan toprak özelliklerinden yararlanılarak elde edilen “toprak 

kalitesi” de tarımsal ekosistemde yabancı ot türleri ve bunların 

popülasyon yoğunlukları üzerinde direk veya dolaylı olarak etkide 

bulunmaktadır. Bu çerçeveden derleme ile; toprak kalite 

parametrelerinin genel hatlarıyla ele alınması ve bunların genelde 

bitkilerin özel de ise tarımsal ekosistemlerin olmazsa olmazı yabancı 

otlar ile bunların dağılımlarına etkisinin tartışılması hedeflenmiştir.    

1. Toprak Özelliklerinin Yabancı Otların Çeşitliliğine ve 

Popülâsyon Dinamiklerine Etkisi 

Toprak, iklim, bitki örtüsü, canlılar, ana materyal ve topografya gibi 

farklı unsurların etkisiyle şekillenir (Gallandt ve ark., 1999). Bitkisel 

üretim için ortam oluşturmanın yanında; radyasyonu engelleme, organik 

maddenin ayrışması ve besin döngüsüne katkı, erozyonun önlenmesi ve 

suyun drene edilmesi ile gaz değişimi gibi farklı işlevlere de sahip olan 

toprak, değişime açık, karmaşık ve son derece dinamik bir bileşendir 

(Bülbül ve ark., 2022). Bu son derece önemli ve sınırlı olan doğal 

kaynağın, bitkisel üretimin sürdürülebilirliği için uygun şekilde 

yönetilmesi gerekmektedir. 



195 | TOPRAK KALİTESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Tarımsal ekosistemde, uygulanan üretim sistemlerine bağlı olarak; 

toprak erozyonu, asitlenme, sıkışma, tuzlanma, su birikmesi, organik 

maddenin azalması ve besin maddelerinin aşırı kaldırılması, toprak 

fonksiyonlarda önemli miktarda azalmaya neden olabilmektedir (Bülbül 

ve ark., 2022). Sürekli artan dünya nüfusunun gereksinimlerini 

karşılayabilmek için, toprak fonksiyonlarını koruyan ve/veya iyileştiren 

uygulama yöntemlerine daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu da toprak 

özelliklerinde ortaya çıkan değişimin bir denge içerisinde yönetilmesini 

hedefleyen toprak kalite kavramını gündeme getiriştir. Zira tarımsal 

ekosistemlerin bütünsel veya ekolojik perspektiflere dayanan yönetim 

tarzının tarımsal sürdürülebilirliğin geliştirilmesine olumlu katkılar 

sağlayacağı düşünülmektedir. Bunun için öncelikle, doğanın daha iyi 

anlaşılması gerektiği, daha sonra ise ekolojinin temel prensiplerinden 

yola çıkılarak tarımsal ekosistemlerin optimize edilmesi ve ekolojik 

ilkelere uygun yönetim sistemlerinin geliştirilmesine ihtiyaç 

duyulmaktadır (Coleman ve Hendrix, 1988). Bu amaçlara ulaşmak için 

doğal veya tarımsal ekosistemlerde bitki ve hayvan verimliliğini 

sürdürme, hava ve su kalitesini koruma veya geliştirme, insan sağlığını 

ve yaşam alanını destekleme gibi toprağın işlev görme kapasitesi olarak 

tanımlanan toprak kalitesi önemli bir role sahiptir (Doran ve Parkin, 

1994). Toprak kalitesi, ekosistemde karasal döngüler arasında en önemli 

düzenleyicilerinden biri olup küresel üretkenlik için hayati bir işlev 

görmektedir. Dolayısıyla toprak kalitesi ve yabancı ot yönetimini 

ilişkilendirme çabası, toprak-yabancı ot ilişkisini tanımlayan temel 

süreçleri ve özelliklerinin daha iyi anlaşılmasına katkı verebileceği gibi 

tarımsal ekosistemde yabancı otların idaresi için uygulanacak kontrol 
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stratejilerine karar vermeye de yardımcı olacaktır (Gallandt ve ark., 

1999).  

Yabancı otlar, bulundukları çevre ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişki 

halinde bulunduklarından biyolojik indikatör olarak kullanım 

potansiyelleri yüksektir (Önen ve ark., 2018a). Ancak özellikle toprağın 

ve uygulamaların yabancı ot popülasyon dinamikleri üzerinde ne gibi 

etkileri olabileceği araştırmacılar için her zaman merak konusu olmuştur. 

Bu çerçeveden genel olarak yabancı otların toprak özelliklerinin 

indikatörü olarak iş gördükleri belirtilmektedir (Önen ve ark., 2018a). 

Dolayısıyla yabancı otlar, toprak kalitesi ve verimliliğinin önemli 

göstergeleridir (Diekmann, 2003). Yabancı otların belli bir toprak veya 

alanda bulunup-bulunmaması, toprak verimliliği, organik madde, pH, 

besin elementleri ve nem gibi toprak özelliklerinin bir sonucudur (Ewald 

ve ark., 2013; Ponette ve ark., 2014). Nitekim yapılan çalışmalarda farklı 

toprak özelliklerinin yabancı ot türlerinin mekânsal değişkenliği 

üzerinde %30.7 oranında etkili olduğu, toprak dokusu, kullanılabilir su 

kapasitesi ve toprak organik karbon içeriği gibi parametrelerin ise 

yabancı ot değişkenliğini %28.2’i oranında etkilediği belirtilmiştir 

(Pötzold ve ark., 2020). Ayrıca tarım alanlarında yayılım gösteren en 

yaygın 37 yabancı ot türünün dağılımında, toprak tekstürünün (kil 

içeriği) büyük bir etkiye sahip olduğu belirtilmiştir. Toprak kalitesinin; 

toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametreler aracılığıyla 

değerlendirildiği göz önünde bulundurulduğunda toprak kalitesi ile 

yabancı ot popülasyonları arasında direk bir ilişki olduğu sonucunu 

ortaya çıkarmaktadır (Yousaf ve ark., 2022). 
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2. Toprak Kalite Parametreleri ve Bunların Yabancı Otlanmaya 

Etkisi 

Toprak kalite parametreleri; toprağın hacim ağırlığı, infiltrasyon ve su 

tutma kapasitesi ve agregat stabilitesi gibi fiziksel, pH, elektriksel 

iletkenlik, organik madde ve katyon değişim kapasitesi gibi kimyasal ve 

mikrobiyal kütle, biyolojik aktivite, ve enzim aktivitesi gibi biyolojik 

özellikleridir (Karlen ve ark., 2021). Toprak kalite parametreleri 

içerisinde tekstür, toprak suyu, havalanma, sıcaklık, pH, EC ve verimlilik 

durumu gibi fiziksel ve kimyasal özellikler yabancı ot florasını 

şekillendiren en önemli toprak özelilkleridir (Yousaf ve ark., 2022). Bu 

nedenle tarımsal ekosistemlerde yabancı otların çeşitliliği ve popülasyon 

dinamikleri genelde ekolojik özelliklere özelde ise toprak özelliklerine, 

dolayısıyla da toprak kalitesine, bağlı olarak değişmektedir (Sırrı, 2014; 

Önen ve ark., 2018a). Zira toprak özellikleri yabancı otların çimlenmesi, 

fide dönemini atlatması, gelişip büyümesi, tohum bağlaması, tohumların 

toprak bankasında kalıcılığı, yoğunluğunu arttırması, mekansal ve 

zamansal olarak yayılmasını etkilemektedir (Sırrı, 2014; Önen ve ark., 

2018a; Önen, 2021c). Dolayısıyla toprak-yabancı ot ilişkisi sanılandan 

çok daha karmaşık olup, bu ilişki değerlendirilirken bu kompleks ilişki 

ağı olabildiğince bütüncül bir şekilde ele alınıp yorumlanmalıdır (Önen 

ve Özer, 2001). Ayrıca ekosistemdeki bitki çeşitliğinin ve vejetasyon 

karakteristiklerinin toprak özellikleri yanında; iklim, topografya, tarım 

sistemi ve tarımsal uygulamalardan büyük ölçüde etkilenebildiği hususu 

da göz önünde bulundurulmalıdır (Önen, 2020). Özellikle de bölgesel 

iklim koşulları, uygulanan mücadele stratejileri ve toprak işleme, 

gübreleme, sulama/drenaj gibi tarımsal uygulamaların yabancı otların 
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hayatta kalması ve rekabet güçleri üzerine etki ettiği ve yabancı ot 

çeşitliliğini ve popülasyon dinamiklerini etkilediği birçok araştırmada 

rapor edilmiştir (Önen ve ark., 2012; Sırrı, 2014, Korres ve ark., 2017; 

Önen ve ark., 2018a; Sırrı, 2022). Yabancı ot tür ve popülasyonları 

üzerinde daha büyük etkiye sahip toprak özellikleri aşağıda verilmiştir.  

2.1. Toprak Tekstürü  

Toprak tekstürü, toprağın gözenekli yapısı, organik madde, su ve hava 

tutma kapasitesinin yanı sıra toprak sıkışması gibi bitki gelişimini 

etkileyen birçok özelliği etkileyen önemli bir toprak fiziksel özelliğidir 

(Medinski, 2007). Kil, kum ve silt fraksiyonlarının oransal ifadesi olan 

toprak tekstürü kültür bitkilerin gelişiminde olduğu gibi yabancı ot tür 

ve kompozisyonları açısından önemlidir. Toprak tekstürü, çoğunlukla 

ana materyale bağlı olarak değişen genetik bir toprak özelliğidir (Mulla 

ve McBratney, 2001). Bu nedenle de çok kısa mesafelerde bitkilerin 

gelişimini etkileyecek değişkenlikler tekstür ile ilişkili değildir (Erşahin, 

2001). Nispeten daha uzak mesafelerde toprak tekstürüne bağlı olarak 

ortaya çıkan değişkenlikler, kültür bitkileri yanında tarımsal 

ekosistemlerde yabancı ot çeşitliliği, dağılımı ve yoğunluklarını önemli 

ölçüde etkilemektedir (Önen ve ark., 2018a). Toprak tektürü-yabancı ot 

etkileşimini ortaya koymak amacıyla yapılan bir çalışmada, killi 

topraklarda Chenopodium album L., Lamium spp. L. ve Fallopio 

convolvulus (L.) Love türleri daha fazla yoğunluk oluştururken, kum 

içeriği yüksek topraklarda Elymus repens (L.) Gould, Erysimum 

cheiranthoides L., Lapsana communis L., Myosolis arvensis (L.) Hill ve 

Poa annua L.  gibi türlerin daha iyi geliştiği belirtilmiştir (Erviö ve ark., 

1994). Benzer şekilde E. repens, M. arvensis ve Spergula arvensis L. 
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gibi türlerin popülasyon yoğunluğu ile kil arasında negatif bir ilişki 

olduğu saptanmıştır (Andreasen ve ark., 1991). S. arvensis türünün başka 

çalışmalarda da özellikle kaba bünyeli topraklarda (kumlu) yaygın 

olduğu belirtilmiştir (Granström, 1962). Ancak Alopecurus myosuroides 

Huds. türü ile topraktaki kil içeriği arasında pozitif yüksek bir ilişkili 

olduğu saptanmıştır (Nordmeyer ve Niemann,1992). Araştırma 

sonuçları, tekstürün bütün yabancı ot türlerine etkisinin aynı olmadığını 

ortaya koymaktadır.  

Toprak tekstürü, toprağın su tutma kapasitesini ve toprağın su 

geçirgenliğini de önemli düzeyde etkilemektedir. Bu nedenle, kurak ve 

yarı kurak ekosistemlerde toprak tekstürü vejetasyonu belirleyen önemli 

bir parametredir. Nitekim kurak ekosistemlerde yabancı ot çeşitliliği ve 

dağılımının, başta toprağın kum içeriği ve pH’dan önemli ölçüde 

etkilendiği saptanmıştır (Al-Qahtani, 2019). Bunun bir sonucu olarak, 

kuraklık stresine dirençli olan termofil yabancı ot türleri içerisinde yer 

alan Chenopodium album L. ve Polygonum aviculare L. gibi türler 

üzerinde yapılan farklı çalışmalar; su geçirgenliği yüksek kumlu 

topraklarda geniş bir yayılıma sahip olduğunu ortaya koymuştur 

(Mehrtens, 2005; Pätzold ve ark., 2020). 

2.2. Organik Madde 

Organik madde, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini etkileyerek 

toprakların verimlik ve sürdürülebilirliği üzerine en önemli etkisi olan 

toprak özelliğidir. Toprak organik maddesi, bitkiler için mutlaka gerekli 

olan birçok makro ve mikro besin elementlerin doğal bir rezervidir. Bu 

nedenle toprak organik maddesi tarım toprakları için önemli bir 

verimlilik parametresidir (Günal ve ark., 2015). Karasal ekosistemlerde 
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toprağın organik madde kapsamı, bitki kompozisyonunu etkileyen en 

önemli toprak kalite parametreleri arasında yer almaktadır (Martins ve 

ark., 2015). Bu nedenle tarımsal ekosistemlerde organik madde içeriği, 

kültür bitkilerinin gelişimi yanında yabancı ot tür ve yoğunluklarını da 

etkilemektedir. Organik madde - yabancı ot ilişkisini ortaya koyan çok 

sayıda araştırma bulunmaktadır. Nitekim organik madde bakımından 

zengin olan topraklarda, bazı yabancı ot türlerinin daha fazla popülasyon 

oluşturduğu, hatta bazı yabancı otların toprak organik madde için 

göstergeci türler konumunda oldukları bildirilmiştir (Özer ve ark., 2001; 

Anonim, 2022a).  Organik madde ve besin maddesi açısından zengin 

olan topraklarda; Amaranthus retroflexus L., Convolvulus arvensis L., 

Datura stramonium L., Hyoscyamus niger L. ve Portulaca oleracea L. 

gibi yabancı ot türlerinin yüksek popülasyon yoğunluklarına ulaştıklarını 

belirtilmektedir (Özer ve ark., 2001). Benzer şekilde C. album, Stellaria 

media (L.) Vill. ve Taraxacum microcephaloides Soest yabancı ot 

türlerinin organik maddece zengin toprakların indikatörü oldukları rapor 

edilmektedir (Anonim 2022a). Polygonum lapalhifolium L. ile ilgili 

yapılan bazı çalışmalarda da bu türün bilhassa organik madde içeriği 

yüksek alanlarda daha fazla popülasyon oluşturduğu bildirilmiştir 

(Granström, 1962; Raatikainen ve Raatikainen, 1983). Abbasvand ve 

ark. (2014) ise yapmış oldukları çalışmada topraktaki azot ve organik 

madde miktarının artışına bağlı olarak C. album, Astragalus 

parrowianus L., Allium ampeloprasum L. ve Salsola kali L. gibi türlerin 

popülasyon yoğunluklarının arttığı Lolium rigidum Gaudin 

yoğunluğunun ise azaldığını bildirmiştir. Dolayısıyla topraktaki organik 

madde ve buna bağlı olarak besin içeriğindeki değişimler yabancı ot tür 

kompozisyon ve yoğunluklarını önemli düzeyde etkilemektedir. Benzer 
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şekilde Güney ve Orta Finlandiya’da 428 tahıl ve 224 sebzelik alanında 

yapılan bir çalışmada en yaygın yabancı ot türlerinin toprakla ilişkisi 

incelenmiş ve P. lapalhifolium ile Rumex spp. türlerinin yüksek organik 

madde içeriğine sahip topraklarda daha yoğun oldukları, Lamium 

türlerine ise hiç rastlanmadığı rapor edilmiştir (Erviö ve ark., 1994). 

Düşük organik madde ve besin içeriğine sahip verimsiz arazilerde ise 

Rumex acetosella L., Thymus vulgaris L., Verbascum spp., Ajuga 

reptans L. ve Artemisia austriaca Jacq. gibi yabancı otların yoğun 

popülasyon oluşturdukları, dolayısıyla bu yabancı ot türlerinin verimsiz 

toprakların indikatörü olarak görülebileceği bildirilmiştir (Özer ve ark., 

2001). Genel olarak; bazı yabancı otların yüksek organik madde 

içeriğinin indikatörü olarak rol aldıkları, diğer bazı türlerin ise düşük 

organik madde göstergecisi olarak kullanılabileceklerini göstermektedir. 

Organik maddenin toprak kalitesinin son derece önemli bir göstergesi 

olduğu dikkate alındığında yabancı otların toprak kalitesi için de önemli 

indikatör olarak değerlendirilebilecekleri anlaşılmaktadır. Ancak bazı 

yabancı otların çok farklı ekolojik koşullara adapte olabilmelerine 

(kozmopolit türler) rağmen bazı yabancı otların sadece belirli ekolojik 

koşullara veya toprak şartlarında hayatiyetlerini sürdürebildikleri 

(göstergeci/indikatör yabancı otlar) gözden uzak tutulmamalıdır (Önen, 

2021d). 

2.3. Toprak Reaksiyonu (pH) 

Toprak reaksiyonu (pH), toprak çözeltisindeki hidrojen iyonları (H+) 

konsantrasyonunun bir ölçüsüdür. Toprakta H+ konsantrasyonu arttıkça 

pH değeri düşer (asidik) ve düştükçe artar (alkali) olur. Dolayısıyla pH, 

toprağın asitlik veya alkalilik düzeyinin göstergesidir. Toprakların 
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önemli kimyasal özelliklerinden biri olan pH, topraktaki besin 

elementlerinin yarayışlılığı ve toprak içerisindeki mikroorganizmaların 

yaşam koşulları gibi birçok süreç ve özelliği direk veya dolaylı olarak 

etkilemektedir. Dolayısıyla pH, toprak rezervinde bulunan yabancı ot 

tohumlarının çimlenmesi ve tohumların topraktaki ömrü ile fide 

gelişimini, tohum oluşturma potansiyelini gibi süreçlerini tamamını 

etkilemektedir (Önen, 2021e). Toprak pH’sı, kültür bitkilerini etkilediği 

gibi yabancı otların bir bütün olarak gelişimlerini, türlerin 

kompozisyonunu ve dağılımlarını da etkilemektedir (Goovaerts, 1998). 

Yabancı otların gelişim için ihtiyaç duydukları pH aralığı türlere göre 

büyük farklılık göstermektedir. Nitekim Hieracium aurantiacum L., 

Leucanthemum vulgare Lam., Rumex acetosella L., Raphanus 

raphanistrum L., Sonchus spp. ve S. arvensis, Trifolium arvense L. ve 

Viola arvensis Murray gibi yabancı ot türlerinin nispeten asidik 

topraklarla (pH<7) pozitif bir ilişki içinde olduğu, Adonis aestivalis L., 

Anagallis arvensis L., Arenaria serpyllifolia L., Avena fatua L.,  

Centaurea scobiosa L., Daucus carota L., Euphorbia exiqua L. ve 

Lepidium virginicum L. gibi yabancı ot türleri ise nispeten alkali (pH>7) 

topraklarda yayıldığı bildirlmiştir (Özer ve ark., 2001; Anonim, 2022a). 

Rumex spp., P. annua ve P. lapalhifolium düşük pH seviyesinde 

(pH<5.2) daha yüksek yoğunluk gösterirken, Lamiyum spp. ve Myosolis 

spp. yüksek pH seviyelerinde daha iyi gelişim göstermektedir (Erviö ve 

ark., 1994). Şeker kamışı alanlarında, Cyperus rotundus L.’un dağılımı, 

fosfor, potasyum ve kil içeriği ile pozitif bir ilişkiye sahip iken pH ve 

yüksek kum içeriği ile negatif korelasyona sahip olduğu rapor edilmiştir 

(Lousada ve ark., 2013). Düşük pH’nın Amaranthus spp. yoğunluğunu 

da etkilediği gözlemlenmiştir (Otto ve ark., 2007). Convolvulus arvensis 



203 | TOPRAK KALİTESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

L. in ise alkali topraklara kıyasla nötr ve hafif asitli topraklarda daha iyi 

geliştiği ve daha fazla yoğunluk oluşturduğu belirtilmiştir (Tanveer ve 

ark., 2013). Bunun bir sonucu olarak tarımsal ekosistemde C. arvensis 

tohumlarının çimlenmesi için en uygun pH aralığının 6-8 arasında 

olduğu belirtilmiştir (Ahmad ve ark., 2016).  

Doğal habitatlarda yabancı ot gelişiminin ilk evrelerinden olan 

çimlenmeyi düzenleyen birçok mekanizma ve çevresel faktör 

bulunmaktadır (Önen, 2021e). Ancak çimlenme için en önemli çevresel 

faktörlerden biri toprak pH’sıdır (Önen, 2021e). Yabancı ot tohumlarının 

çimlenmesi üzerine pH’nın etkisinin saptanması amacıyla yürütülen 

çalışmalarda, pH’nın çimlenmeye etkisinin türlere göre büyük farklılık 

gösterdiği saptanmıştır (Özaslan ve ark., 2017; Önen ve ark., 2018b; 

Önen ve ark., 2020; Farooq ve ark., 2019; Farooq ve ark., 2021). Ancak 

pH’nın çimlenme üzerine olan etkilerinin yabancı ot türlerine bağlı 

olarak büyük farklılık gösterebildiği görülmektedir (Önen, 2021e). 

Nitekim Taraxacum officinale L. tohumları için en uygun pH aralığının 

6-7, Senecio vulgaris L. ve Tragopon pratensis L. için 7 olarak 

belirlenmiştir (Tursun ve ark., 2015). Hindistan’da dört önemli 

buğdaygil yabancı ot tohumunun çimlenmesi üzerine pH’nın etkilerinin 

belirlenmesi amacıyla yürütülen bir çalışmada ise; Iseilema 

anthephoroides Hack. ve Sehima nervosum (Rottler) Stapf türlerinin 

asidik ortamda, Apluda mutica L. tohumlarının ise bazik ortamda 

çimlendiği saptanmıştır. Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 

tohumları ise tüm pH seviyelerinde yüksek çimlenme oranı sergilemiştir. 

Ancak hiçbir tür pH 2,0 düzeyinde çimlenememiştir (Singh ve ark. 

1975’e atfen Önen, 2021e). Sonuçlar tarım alanlarında diğer toprak 
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özellikleri, uygulanan kültürel işlemler, ekim nöbeti, mücadele 

yöntemleri, toprak işleme vb uygulamalara bağlı olarak pH değerinde 

aynı tarla içerisinde dâhil farklılık olabileceğini ve bunun yabancı ot tür 

ve yoğunluğunu etkileyebileceğini göstermektedir (Önen ve Özer, 

2001). Ayrıca toprak özelliklerinin tek başlarına etkili oldukları gibi, 

genel olarak birbirleriyle ilişkili halinde bulunduklarından bir bütün 

olarak beraberce yabancı ot tür ve dağılımlarını etkiledikleri 

bilinmektedir (Önen ve Özer, 2001; Önen ve ark., 2018a).  

2.4. Yarayışlı Su İçeriği  

Toprak nem düzeyi ve zamansal değişimi yabancı ot tür ve 

popülasyonları üzerine önemli düzeyde etki yapmaktadır. Tarımsal 

ekosistemde kültür bitkilerin gelişmesi ve toprakta bulunan besin 

elementlerinin alınabilir forma dönüşmesi toprak nemine bağlı olarak 

değişim göstermektedir. Özellikle de aşırı suyun yer aldığı oksijensiz 

ortamlarda, kökler yeterince oksijen alamaz, bitkide zayıf bir kök 

gelişimi gerçekleşir ve çoğunlukla kök çürüklüğü gibi patojenik 

hastalıklar gelişir (Anonim, 2022b).  

Tarımsal ekosistemlerde yağış ve sulama durumuna bağlı olarak toprak 

nem düzeyi ve zamansal değişiminde bölgesel olarak önemli farklılık 

görülür. Bu farklılığa bağlı olarak kültür bitkileri de yetiştikleri koşullara 

bağlı olarak kurak veya sulak üretim sistemlerine ayrılmışlardır. 

Dolayısıyla toprak nemine göre ekim nöbetinde yer verilebilecek kültür 

bitkilerinde önemli farklılıklar olmaktadır. Doğal olarak toprak nemi 

kültür bitkisi tür ve/veya çeşitlerini etkilediği gibi yabancı ot tür, 

yoğunluk ve yaygınlıklarını da etkilemektedir. Ancak kültür bitkilerinde 

olduğu gibi yabancı ot türlerinin toprak nemine tepkisinde de önemli 
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farklılıklar bulunur. Buğday ve arpa gibi nispeten kurak alanlarda yetişen 

kültür bitkilerinde yabani yulaf türleri (Avena spp.) gibi yabancı otlar 

popülasyon oluştururken, çeltik gibi su seviyesi yüksek alanlarda darıcan 

türleri (Echinochloa spp.) gibi nispeten nemli koşullara uyum sağlamış 

yabancı otların daha çok yoğunluk oluşturduğu görülmektedir (Özer ve 

ark., 2001; Önen, 2021e). Diğer taraftan uygun nem koşullarına sahip 

tarlalarda toprak işleme de yapılması özellikle tohumla üreyen yabancı 

otların çimlenmesini daha çok teşvik ederek daha fazla yabancı ot 

yoğunluklarının görülmesine neden olmaktadır (Özer ve ark., 2001). 

Ayrıca toprak nemine bağlı olarak meydana gelen toprak sıkışması da 

kültür bitki gelişimini etkilediği gibi yabancı ot tür ve yoğunluğunu da 

etkilemektedir. Bu çerçevede toprak rutubeti (nem) yabancı ot çeşitliliği 

ve yoğunluklarını etkileyen önemli bir toprak kalite parametresi 

konumundadır.  

2.5. Toprak Tuzluluğu 

Doğal ekosistemde bitki tür çeşitliliği ve yoğunluklarını etkileyen toprak 

kalite kriterlerinden tuzluluğun göstergesi toprağın elektriksel 

iletkenliğidir. Elektriksel iletkenlik, toprakların tuzluluk derecesinin 

belirlenmesi ve sınıflamasında kullanılan en önemli parametredir. 

Elektriksel iletkenlik, toprak çözeltisinde bulunan çözünebilir tuzların 

veya iyonların bir ölçüsüdür ve çözeltideki iyonların konsantrasyonu 

arttıkça EC değeri de artar. 

Topraklarda tuzluluk genellikle drenaj sistemi zayıf ve yağışın 

buharlaşmadan daha düşük olduğu kurak ve sıcak bölgelerde meydana 

gelmektedir. Bu tür alanların etrafındaki yüksek arazilerden sızan sular, 

arazinin daha düşük rakımlı yerlerinde toplanmakta ve taban suyu 
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seviyesini yükseltmektedir. Dolayısıyla böyle koşullar altında tuzlu 

taban suyunun yukarıya doğru hareketi veya toprak yüzeyinde suyun 

buharlaşması sonucunda tuz yüzeyde birikmekte ve toprak tuzluluğuna 

neden olmaktadır (Budak, 2012). Tarımsal ekosistemde tuzluluğun 

tolerans sınırlarını aşacak şekilde artması, kültür bitkilerinin 

tohumlarının çimlenmesini ve fide gelişimini olumsuz etkilemektedir 

(Günal, 2021). Nitekim toprak tuzluluğu bitkilerin yavaş ve yetersiz 

çimlenmesine, fizyolojik kuraklık, solma ve kurumaya, bodurluk, küçük 

yaprak, kısa gövde ve dal oluşumu gibi morfolojik olumsuzluklara, 

klorofil renk değişikliğine ve vejetasyonun gecikmesine (çiçeklenmenin 

gecikmesi, daha az çiçeklenme, daha az ve daha küçük tohumların 

oluşması) neden olmaktadır. Tuzluluğun kültür bitkilerine olan bu zararlı 

etkileri yanında, alanda biyolojik çeşitlik de olumsuz etkilenir ve 

tarımsal ekosistemde tuzluluğa adaptasyon kabiliyeti yüksek (halofit ve 

glikofit) yabancı otlar dominant hale gelebilir.  

Tablo 1: Toprak tuz düzeylerine göre (1:1 toprak: saf su karışımı) bitkilerin 

duyarlılıkları. (Soil Quality Test Kit Quide, 1999) 

Tuzluluk düzeyi (ECe. 

dS/m) 

Bitkilerin tepkisi 

0-0.98 Çok az tuzlu Tuzluluk etkisi çoğunlukla 

ihmal edilebilir 

0.98-1.71 Az tuzlu Çok duyarlı bitkilerin ürün verimleri 

düşebilir 

1.71-3.16 Tuzlu Birçok bitkinin ürün verimi düşer 

3.16-6.07 Çok tuzlu Tuza dayanıklı bitkiler normal ürün verebilir 

> 6.07 Aşırı tuzlu Tuza çok dayanıklı birkaç bitki ürün verebilir 
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Tarım alanlarında doğal olarak bütün kültür bitkileri toprak EC 

düzeyindeki artışa (tuzluluğa) aynı tepkiyi vermezler. Bazı bitki türleri 

tuzluluğa karşı hassas iken, diğer bazı bitkiler daha dayanıklı 

olabilmektedir. Benzer bir durum yabancı ot türleri için de geçerlidir. 

Özellikle tuzlu topraklarda yayılım gösteren ve göstergeci yani yüksek 

tuz konsantrasyonun adaptasyonu yüksek halofit ve glikofit türler alanda 

dominant hale gelmektedir. Bu tür yabancı otlar genelde C4 bitkileri olup 

yüksek fotosentez hızına sahip ve hızla büyüyen türlerdir. Halofit bitkiler 

tuzluluk yanında farklı bazı stres koşullarına da (aşırı sıcak veya soğuk, 

kuraklık, mineral madde eksikliği, yüksek radyasyon gibi) yüksek 

adaptasyon göstermektedirler. Bu nedenle farklı stres faktörlerini 

barındıran çeşitli habitatlarda yayılım gösterirler (Anonim, 2022c). 

Ayrıca toprak tuz konsantrasyonuna bağlı olarak alandaki yabancı ot tür 

çeşitliliği ve popülasyonları da değişmektedir. Nitekim İç Anadolu 

bölgesinde Tuz Gölü çevresinde yapılan bir çalışmada tuz seviyesinin 

kademeli olarak değişmesi yabancı ot tür ve yoğunluklarında değişikliğe 

neden olmuştur. Göle yakın alanlarda ilk kuşakta Bolboschoenus 

maritimus (L.) Palla, ikinci kuşakta Suaeda carnosissima Post, 

Salicornia europaeae L., Salsola crassa M. Bieb. gibi sukkulent türler 

ve Juncus türleri yayılım göstermiştir. Sonraki kuşakta ise tür 

çeşitliliğinin artığı ancak popülasyonlarının seyrekleştiği ve 

Halocnemum strobilaceum (Pall.) M. Bieb., Halimione verrucifera (M. 

Bieb.) Aellen, Camphorosma monspeliaca L. gibi yarı çalılarla; 

Limonium sp., Taraxacum farinosum Hausskn. & Bornm. ex Hand. -

Mazz., Frankenia hirsuta L. gibi rozetsi ve sürünücü otsu türleri yayılım 

gösterdiği belirtilmiştir (Anonim, 2022c). Benzer şekilde yüksek toprak 

tuzluluğuna sahip tarım alanlarda; yüksek otlak ayrığı (Agropyron 
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elongatum (Host) P. Beauv.), otlak ayrığı (Agropyron cristatum (L.) 

Gaertn.), köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon (L.) Pers.) ve yabani arpa 

(Hordeum vulgare L.) gibi vb tuzluluğa dayanıklı türlerin yaygınlık 

oluşturduğu görülmektedir (Arslan ve ark., 2013). Budak (2012)’de tuzlu 

ve alkali topraklarda; halofit özellik gösteren çorak çöveni (Gypsophila 

oblanceolata Barkoudah), kursaklık (Suaeda altissima Pall.), püsküllü 

çayır (Bromus tectorum L.), kır sakızı (Scorzonera hieraciifolia Hayek), 

tuzcul salkım çiçeği (Silene salsuginea Hub. -Mor.), yumrulu salkım 

(Poa bulbosa L.), Ezgen (Camphorosma monspeliaca L.), deniz 

börülcesi (Salicornia europaea L.), deve kulağı (Limonium lilacinum 

(Boiss. & Balansa) Wagenitz), Anadolu kuduzotu (Limonium 

anatolicum Hedge), köpek dişi (C. dactylon) etli soda otu (Salsola crassa 

M. Bieb.), sirken otu (Petrosimonia brachiata (Pall.) Bunge), Kripsis 

(Crypsis aculeata (L.) Aiton) bitkilerinin dominant olduğunu 

belirlemiştir.  

Ülkemizin yarı kurak iklim kuşağında bulunan mera alanlarında yabancı 

ot dağılımı üzerine toprak özelliklerinin etkisine yönelik bir 

çalışmasında ise mera alanları 4 ana gruba ayrılmış ve toprak 

özelliklerine göre yabancı ot tür ve popülasyonlar belirlenmiştir. 

Tamamen tuzlu topraklardan oluşan meralarda genellikle halofit yabancı 

otların (Atriplex portulacoides L., Camphorosma monspeliaca L,, 

Limonium spp., Puccinella koeieana subsp anatolica, Salsola spp., 

Scorzonera hieraciifolia Hayek, Saponaria halophila Hedge & Hub.-

Mor., Sueda spp ve Taraxacum farinosum Hauss. and Bornm.) dağılım 

gösterdiği saptanmıştır. Toprakların kısmen tuzlu olan meralarda ise 

pelin (Artemisia spp.), civanperçemi (Achillea spp.), kuduz otu (Alyssum 
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spp.), köpekdişi ayrığı (C. dactylon), uzun süpürge otu (Descurnia 

sophia (L.) Webb. ex Prant ), yabani arpa (H. murinum), kamış 

(Phragmites spp.), yumrulu salkım otu (Poa bulbosa L.), üzerlik 

(Peganum harmala L.) ve ılgın (Tamarix spp.) türlerin yayılım 

gösterdiği belirtilmiştir (Doğan, 2011). Dolayısıyla toprağın kimyasal 

özellikleri dikkate alındığında bitkilerin dağılımını etkileyen 

parametrelerin başında pH ve EC gelmektedir (Elnaggar, 2017).  

2.6. Kireç içeriği 

Tarımsal ekosistemde topraklarda kirecin belirli oranlarda bulunması 

toprağın hem fiziksel hem de kimyasal özelliklerine olumlu yönde etki 

etmektedir (Ordu ve Aşık, 2021). Ancak toprakta kireç içeriğinin 

standartların altında ya da üstünde bulunması diğer besin elementlerin 

(fosfor ve mikro besin elementleri) yarayışlılıklarının azalmasına neden 

olabilmektedir (Yavuz ve ark., 2020). Dolayısıyla toprak 

kalitesi/verimliliği yönüyle topraktaki kireç miktarı önemli bir 

parametredir. Tarım alanlarında toprakların kireç içeriği bakımından 

sınıflandırılması Tablo 2’de verilmiştir.   

Tablo 2. Toprakların kireç içeriği bakımından sınıflandırılması 

Kireç İçeriği % Sınıf 

<5 Kireçsiz 

5-15 Az Kireçli 

15-25 Kireçli 

25-40 Çok Kireçli 

>40 Aşırı Kireçli 

Topraktaki kireç miktarının belli oranlarda bulunması toprak kalitesi 

açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle tarım alanlarında uygulanan 

gübreleme reçetesi (özellikle toprak analizi yapılmadan) topraktaki kireç 
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miktarının etkileyerek kültür bitkilerinin gelişimi ve verimliliklerini 

olumsuz etkileyebilmektedir (Yavuz ve ark., 2020). Topraktaki kireç 

miktarındaki varyasyon kültür bitkileri yanında; alanda yayılım gösteren 

yabancı otların tür kompozisyonu ile popülasyonlarını da 

etkilenmektedir. Dolayısıyla doğal ekosistemlerde olduğu gibi tarım 

ekosisteminde de kireç içeriğine bağlı olarak yabancı ot florasında 

önemli farklılıklar olabildiği görülmektedir (Akdeniz, 2011; Doğan, 

2011; Önen ve ark., 2018a). Nitekim kireç seviyesi yüksek alanlarda bu 

tür toprakların “karasevdalısı” olan (indikatör/göstergeci) yabancı 

otların yüksek popülasyon seviyelerine ulaştığı görülmektedir (Özer ve 

ark., 2001). Bu çerçevede Özer ve ark. (2001) kireç açısından zengin 

olan topraklarda dağılım gösteren yabancı otlar türlerinin; yabani yulaf 

(Avena fatua L.), ufak sütleğen (Euphorbia exiqua L.), tarla hazeranı 

(Delphinium consolida L.), yaz kanavcıotu (Adonis aestivalis L.) ve 

çayır akça çiçeği (Thlaspi perfoliatum (L.) F. K. Mey.) olduğunu 

bildirmişlerdir. Benzer şekilde kireç ve organik madde içeriği yüksek 

olan taban meralarda, toprak özelliklerinin yanı sıra hayvan baskısı 

nedeniyle Carduus acarna L., Centaurea spp., Noaea mucronata 

(Forssk.) Asch. & Schweinf, Ononis spinosa L., Onopordum spp. gibi 

dikenli yabancı otların yoğun oldukları bildirilmiştir (Doğan, 2011). 

Yine orta, fazla ve çok fazla kireçli turunçgil bahçelerinde ise; Sonchus 

oleraceus L. ve Silybum marianum (L.) Gaertner türlerinin yaygın 

olduğu saptanmıştır (Gündüz, 2005). Fazla ve çok fazla kireçli topraklara 

sahip mısır alanlarında ise, Amaranthus viridis L., Paspalum paspalodes 

(Michx.) Scribn. ve Physalis alkekengi L. türlerin yaygın olarak 

bulunduğu rapor edilmiştir (Orel, 1996). Doğan (2011), mera alanlarında 

yabancı otların kompozisyonu ve popülasyon yoğunlukları üzerine, EC, 
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pH, organik madde (P<0,01) ve kireç kapsamının (P<0,05) tamamının 

etkili olduğunu ortaya koymuştur.  

Sonuç  

İklim ve toprak yönetim sistemleri yanında toprak kalitesi parametreleri 

tek başlarına ve/veya bir arada yabancı ot tür kompozisyonunu ve 

popülasyon yoğunluklarını önemli düzeyde etkilemektedir. Ancak bazı 

yabancı otlar sadece belirli toprak koşullarına sahip alanlarda 

bulunurken (göstergeci, indikatör, karasevdalı), bazı türler ise ekolojik 

faktörler yönüyle (iklim, toprak, yöney) çok farklı ekosistemlere uyum 

sağlayabilmekte (kozmopolit türler) ve çok farklı habitatlarda yayılım 

gösterebilmektedir.  

Tarımsal ekosistemde uygulanan farklı yönetim modelleri ve yoğun girdi 

kullanımı, toprak kalitesi veya belirli toprak kalite parametrelerinin 

bölgesel olarak değişimine neden olabilmektedir. Toprak kalitesinde 

meydana gelen olası değişimler, doğal olarak yabancı ot 

kompozisyonunu, yabancı otların dağılımını ve yoğunluklarını direk 

ve/veya dolaylı olarak etkilemektedir. Nitekim aynı tarla içerisinde dahi 

toprak işleme derinliği, gübreleme, sulama gibi kültürel işlemler ile 

toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerine bağlı olarak 

yabancı ot tür ve yoğunlukları mekânsal ve zamansal olarak 

farklılaşabilmektedir. 

Yabancı otlar yüksek adaptasyon kabiliyetleri nedeniyle kültür 

bitkilerine nazaran ekolojik faktörlerindeki herhangi bir değişime çok 

daha hızlı bir şekilde cevap vermekte ve hızla yeni koşullara uyum 

sağlayabilmektedirler. Bununla birlikte farklı kalite parametrelerinde bir 
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arada meydana gelen değişimler veya belirli toprak kalite 

parametrelerinde meydana gelen radikal değişimler özellikle belirli 

ekolojik koşulları tercih eden yabancı ot türlerinin gelişimini olumsuz 

etkileyebilmektedir. Stres koşullarının düzeyi ve/veya süresi arttıkça çok 

farklı koşullara adapte olabilen kozmopolit türlerin dahil olumsuz 

etkilenmektedir.  

Genelde ekolojik faktörler özelde ise toprak kalite parametreleri belirli 

bir bölge/alandaki yabancı otlar tür ve yoğunluklarını belirleyen ana 

unsurlardır. Bu yönüyle toprak özellikleri bir filtre görevi görerek bazı 

yabancı otları tür havuzundan uzaklaştırırken, alanda bulunan bazı 

türlerin önünü açmakta veya yeni gelen bazı türler için uygun koşullar 

oluşturmaktadır.  

Bölgesel iklim koşulları yabancı otların hayatta kalması ve rekabet gücü 

üzerine etki ederken; yabancı ot kontrol stratejileri ile gübreleme, toprak 

işleme ve sulama/drenaj gibi kültürel işlemler ise yabancı ot 

popülasyonları üzerinde güçlü bir selektif etki oluşturmaktadır. Ayrıca 

toprağın su tutma kapasitesi, havalanma, toprak sıcaklığı ve nemi, pH, 

tuzluluk, kireç içeriği, besin maddesi kapsamı gibi parametrelerde 

yabancı otların bir bölgedeki çeşitliliğini, yoğunluğunu ve dağılımını 

etkileyen en önemli toprak faktörlerini olarak ön plana çıkmaktadır.  

Sonuç olarak, toprak kalite/verimlilik parametrelerinin iyileştirilmesine 

yönelik uygulamamaların, yabancı ot kompozisyonu ve popülasyon 

dinamiğini etkileyebileceği ve buna bağlı olarak zamanla topraktaki 

yabancı ot tohum rezervinde farklılıklar ortaya çıkabileceği göz önünde 

bulundurulmalıdır. Ancak genel olarak toprak kalitesindeki artış 

beraberinde bazı toprak özelliklerinde (kimyasal, biyolojik ve fiziksel) 
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iyileşmeyi sonuç verecektir. Bu da kültür bitkilerinin rekabet gücünde ve 

yararlı organizmaların (biyolojik kontrol etmeni patojen ve böcekler, 

otçullar, allelopati vb) sayıları/etkinliklerinde artışa neden olacaktır. 

Bunun bir sonucu olarak yabancı ot kompozisyonunda değişiklik 

olabildiği, ancak yabancı ot tür sayısı artsa da dominant bazı türlerin 

yoğunluklarında önemli düşüşler olduğu görülebilecektir. Dolayısıyla 

sürdürülebilirlik yönüyle toprak işleme, su ve besin uygulamaları, örtücü 

bitki, yeşil gübre kullanılması ve ürün rotasyonu gibi uygulamaların 

yönetimi ile toprak kalitesi arttırılabilir ve bu şekilde biyolojik çeşitlilik 

arttırılarak, yabancı otların ekonomik zarar eşiğinin altında tutulmasına 

ve toprak rezervindeki yabancı ot tohum popülasyon düşürülmesine 

katkı sağlanabilir.  
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Giriş 

Toprak kalitesi, sürdürülebilir verimlilik ve çevresel kalite için önemli 

olan toprağın kimyasal, fiziksel ve biyolojik süreçlerinin entegrasyonu 

ve optimizasyonu ile ilgilenen bir kavramdır. Toprakların kimyasal ve 

hatta fiziksel özelliklerinin önemine ilişkin kavramlar ve anlayış, bir 

bütün olarak tarım camiasında kabul görmüştür (Moebius-Clune ve ark., 

2016). Özellikle son yıllarda hızla artan dünya nüfusu karşısında, birim 

alandan daha fazla ürün elde edebilmek ve ürünün kalitesi artırmak 

amacıyla kimyasal gübre, pestisit, toprak düzenleyicileri, endüstriyel ve 

evsel atık çamur, hormon ve kalitesiz sulama sularının kullanımı ile 

ortaya çıkan arazi bozulması sorunu toprak kalitesi konusunu gündeme 

getirmiştir. Bilinçsiz bir şekilde kullanılan gübre ve pestisit, zamanla 

toprakta birikerek bitki gelişimini olumsuz etkilemekte ve toprakların 

üretebilme kapasitesini düşürmektedir. Toprağın fiziksel ve kimyasal 

özelliklerinin yanı sıra biyolojik özelliklerini anlamanın ve yönetmenin 

öneminin, önde gelen birkaç yenilikçi üretici ve bilim insanının ötesine 

geçerek daha geniş çevrelerde bir odak noktası haline gelmesi yakın 

zamana kadar olmamıştır (Şekil 1) (Moebius-Clune ve ark., 2016). 

Toprak kalitesi kısaca “toprağın fonksiyonlarını yerine getirebilme 

kapasitesi” olarak tanımlanmaktadır (Karlen ve ark., 1997). Toprak 

kalitesi terimini yeterince açıklayabilmek için toprağın sahip olduğu 

fonksiyonları bilmek ve toprakta gerçekleşen işlemler ile toprak kalitesi 

arasındaki bağlantıyı iyi anlamak gerekir.  
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Şekil 1. Toprak kalitesi, toprağın fiziksel, biyolojik ve kimyasal bileşenlerinin 

bütünleşmesiyle tanımlanır 

Farklı ekolojiler için sürdürülebilir tarım sistemlerinin geliştirilmesi, 

artan nüfus karşısında günden güne azalan tarım alanlarından daha fazla 

ürün elde edebilmek için zorunludur. Tarımsal üretimde 

sürdürülebilirlik, toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerine 

uygun toprak-bitki ve arazi yönetimlerinin seçimiyle mümkündür.  

Kaliteli bir toprak, çevrenin kalitesini korurken bitkilerin, hayvanların ve 

insanların sağlığını destekleyen biyolojik, kimyasal ve fiziksel 

özelliklere sahip olmalıdır. Toprakta gerçekleşen işlemleri ve toprağın 

koşullarının bilinmesi, toprağı ve fonksiyonlarının sürekliliğini 

sağlamak ve sağlıklı/kaliteli bir toprak oluşmasına neden olmaktadır. 

Nitekim, Marzaioli ve ark. (2010), toprağın ve fonksiyonlarının 

belirlenmesinin toprak kalitesinin belirlenmesi adına yapılabilecek 

önemli bir adım olarak belirtmektedirler. Sadece bir toprak özelliğinin 

göz önünde bulundurulması toprak kalitesinin belirlenmesinde yeterli 

değildir. Toprak kalitesi hakkında daha güvenilir yorumların 

yapılabilmesi fiziksel, kimyasal ve biyolojik toprak özelliklerinden 
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oluşan bir veri seti hazırlanması ile mümkündür. Tarımsal 

uygulamalardaki farklılıklar toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

özelliklerinde değişkenliğe neden olmaktadır. Bu değişimin olumsuz 

olması, toprak verimliliğinde bir azalmaya yol açabilmektedir (Caravaca 

ve ark., 2002). 

1. Temel Toprak Kalitesi Değerlendirme Yaklaşimlari 

1.1. Skor Kartlarının Kullanımı 

Toprak kalitesi değerlendirmesi konusunda geliştirilen ilk metot kalite 

skor kartlarının kullanılmasıdır (Harris ve ark, 1996; Romig ve ark, 

1996; Shepherd ve ark, 2000). Toprak kalitesi hakkında bilim adamları, 

yayımcılar ve çiftçiler, yönetim kararlarını yönlendirmeye yardımcı 

olmak için arazide basit değerlendirmeler konusuna daha fazla ilgi 

göstermeye başlamışlardır (Liebig ve Doran, 1999; Wander ve 

Drinkwater, 2000). Bu nedenle, Amerika Tarım Bakanlığı (USDA), 

Doğal Kaynakları Koruma Hizmeti (NRCS), niteliksel bir Toprak 

Sağlığı Değerlendirme Kartı ve daha nicel bir Toprak Kalitesi Test Kiti 

dahil olmak üzere, yönetim uygulamalarının toprak kalitesi üzerindeki 

etkisinin sahada değerlendirilmesi için çeşitli araçlar geliştirmiştir 

(Ditzler ve Tugel, 2002). Bu araçlar, öncelikle topraklar hakkında temel 

bir duyarlılığın oluşturulmasına katkı sağlamak ve konuya uzak 

kişilerinde toprak kalitesi değerlendirmelerini kullanması için 

geliştirilmiştir.  

NRCS Toprak Kalitesi Test Kitinin mevcut versiyonu, su infiltrasyonu, 

hacim ağırlığı, tarla kapasitesi, toprak havalanması, toprak su içeriği, su 

tutma kapasitesi, su dolu gözenek miktarı, toprak sıcaklığı, toprak pH’sı, 

elektriksel iletkenlik ve toprak nitratı parametreleri için testler 
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içermektedir (Ditzler ve Tugel, 2002). Bu parametreler bir toprak test kiti 

ile birleştirildikleri zaman, toprak yönetimi konusunda çalışanlar ve 

diğer kullanıcılar tarafından toprak kaynaklarının zamansal ve mekânsal 

değişimlerinin anlaşılması konusunda çok faydalı bulunmuştur (Doran 

ve ark., 1996; Liebig ve ark., 1996). Ancak, bu test kitleri toplam organik 

madde veya organik karbon için herhangi bir test içermemektedir (Weil 

ve ark., 2003). 

1.2. Toprak Koşullandırma İndeksi (SCI) 

Toprak koşullandırma indeksi (Soil Conditioning Index (SCI)), USDA 

Doğal Kaynakları Koruma Servisi (NRCS) tarafından değerlendirilen 

toprak kalitesi ile ilgili önemli sorunlardan biri olan toprak organik 

maddesindeki değişiklikleri tahmin etmektedir. Daha kapsamlı 

değerlendirme için iyi bir ön değerlendirme olabilir, ancak SCI tek bir 

göstergeye odaklanmaktadır (Karlen ve ark., 2008).  Toprak 

koşullandırma İndeksi hesabında kullanılan temel eşitlik;  

   SCI = OM + FO + ER 

Burada OM; toprağa geri dönen organik materyali hesaba katan alt 

faktör, FO; saha çalışmalarının organik madde dağılımı üzerindeki 

etkisini gösteren alt faktör ve ER; su ve rüzgar erozyonu ile yüzey 

toprağının ayrılması ve uzaklaşmasından sorumlu alt faktördür (Hubbs 

ve ark., 2002). Toprak organik madde içeriği fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik toprak özelliklerine doğrudan ya da dolaylı olarak etki etse de 

tek bir indikatöre bakarak toprak kalitesi konusunda yorum yapmak 

günümüzde çok fazla kabul görmemektedir.  
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1.3. Toprak Amenajmanı Değerlendirme Çerçevesi (SMAF) 

Amerika Birleşik Devletleri Toprak Kalitesi Enstitüsü tarafından 

geliştirilen Toprak Amenajmanı Değerlendirme Çerçevesi (SMAF), 

indikatörlerin seçilmesi açısından oldukça kullanışlı bir yöntemdir. Ele 

alınacak amenajman hedeflerine veya ekosistem servislerine dayalı 

olarak belli kurallar ölçüsünde 80’den fazla indikatörün 

değerlendirilmesiyle oluşturulmuştur (Bünemann ve ark., 2015) ve 

günümüzde 13 adet indikatör için skorlama eğrileri geliştirilmiştir. 

SMAF yöntemi, i) İndikatör seçimi, ii) İndikatörlerin skorlanması ve iii) 

İndikatörlerin bir indeks içerisinde birleştirilmesi şeklinde 3 aşamadan 

oluşmaktadır (Andrews ve ark., 2004). SMAF, indikatörlerin 

skorlanması aşamasında, toprak taksonomisini dikkate alan bir 

değerlendirme yöntemidir. Bu nedenle belirli taksonomik sınıflarda yer 

alan topraklar için hazırlanan veri setlerinin dünyanın farklı bölgelerinde 

yer alan aynı toprak sınıflara uygulanması mümkündür.  

SMAF yönteminin kullanılmasında öncelikle Üretkenlik, Çevre Koruma 

ve Atık Geri Dönüşüm şeklinde bir amenajman hedefi belirlenir. Daha 

sonra temel amenajman hedefinin altında Besin Döngüsü, Su İlişkileri, 

Fiziksel Kararlılık ve Destek, Dayanıklılık ve Direnç Gösterme, 

Filtreleme ve Depolama şeklinde fonksiyonlar tanımlanır. Tanımlanan 

fonksiyonların altında ise toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

özelliklerine ait göstergeler seçilir (Şekil 2). 



229 | TOPRAK KALİTESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 
Şekil 2. SMAF yönteminin Çevre Koruma Amenajman Hedefinde kullanılan 

fonksiyonları ve indikatörler (Acir, 2014). 

Farklı skorlama eğrileri kullanılarak her bir indikatör için skorlar elde 

edilir. Skorlama eğrileri daha az daha iyidir, daha fazla daha iyidir ve 

orta nokta (optimum) daha iyidir şeklindeki 3 seçenekten biri ile 

oluşturulan bir algoritma kullanılarak oluşturulur. Elde edilen skorların 

toplanması ile ilgili toprak fonksiyonunun skoru hesaplanır. Amenajman 

hedefi altında yer alan fonksiyonlara ait skorların toplanmasıyla Toprak 

Kalite İndeksi belirlenir (Şekil 3). 

 
Şekil 3. Amenajman hedeflerine ait toprak kalite indeksi eşitliği 

1.4. Tarımsal Ekosistem Değerlendirme Aracı (AEPAT) 

AEPAT, toprağın ekosistem işlevlerine ait indeks değerleri oluşturmak 

için kullanıcılar tarafından seçilen skorlama eğrilerini ve ağırlıklarını 

kullanan performansa dayalı bir değerlendirme aracıdır (Liebig ve ark., 
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2004). Uzman görüşüne ile ekosistem işlevlerine göre belirlenen 

indikatörlerin ağırlıkları, bireysel göstergelere verilir (Wienhold ve ark., 

2006). Her bir gösterge için, kullanıcılar önce tarımsal ekosistem 

performansıyla nasıl ilişkili olduğuna “daha fazla daha iyi, daha az daha 

iyidir veya eşik değer” kriterlerine göre karar verir. Kullanıcılar 

tarafından indikatör skorları ağırlıklandırılır ve bir tarımsal ekosistem 

fonksiyon puanı oluşturmak için birleştirilir. Aynı zamanda, tarımsal 

ekosistem sürdürülebilirliği üzerindeki fonksiyonların etkisine dayalı 

olarak, tarımsal ekosistem işlevlerine de kullanıcılar tarafından ağırlıklar 

verilir. Ağırlıklı tarımsal ekosistem fonksiyon puanları, yönetim 

uygulamalarını karşılaştırmak için bir puan oluşturmak üzere birleştirilir 

(Liebig ve ark., 2004). 

1.5. Cornell Toprak Sağlığının Kapsamlı Değerlendirmesi (CASH) 

Cornell Üniversitesi, Toprak Sağlığı Ekibi, toprak sağlığının düşmesine, 

mahsul verimliliğinin ve işletmenin gelir düzeyinin azalmasına neden 

olan toprak bozulması sorunlarına çözüm getirmek için çalışmaktadır. 

Toprak bozulmasının nedenleri arasında toprak sıkışması, yüzeyde 

kaymak tabakası, düşük organik madde, hastalık, yabancı ot, böcek ve 

diğer zararlılardan kaynaklanan hasar ve ayrıca yararlı organizmaların 

popülasyonunun çeşitliliğinde ve aktivitesinde azalma yer almaktadır. 

Bu sorunları ele almak için 2000'lerin başında, bir grup ilgili yetiştirici, 

yayım eğitimcileri, araştırmacılar ve özel danışmanlar ile fon 

sağlayıcılardan oluşan bir grup, Cornell Üniversitesi Yayım Bürosunun 

desteğiyle bir program çalışma ekibi kurdu. Bu ekibin en büyük 

başarılardan biri, New York ve Kuzeydoğu Amerika bölgesindeki 

toprakların sağlık durumunu değerlendirmek için ilk maliyet etkin 
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protokolünün geliştirilmesiydi. Bu protokolün temel faydası, fiziksel 

biyolojik ve kimyasal kısıtlamaların tanımlanmasının çiftçileri daha iyi 

ve daha sürdürülebilir toprak ve ürün yönetimi uygulamaları aramaya 

sevk etmesidir. Protokol yıllar içinde revize edilmiştir ve temel toprak 

süreçleri, amenajman uygulamalarına yanıt, ölçümün karmaşıklığı ile 

ilgili olarak toprak sağlığının standart, hızlı, nicel değerlendirmesinde 

kullanımları ve maliyet açısından birçok potansiyel göstergenin 

değerlendirildiği bir süreç halini almıştır. 

Cornell Toprak Sağlığının Kapsamlı Değerlendirmesi (CASH) 

protokolü, toprak biyolojik, fiziksel ve kimyasal ölçümlerinin 

entegrasyonunun önemine vurgu yapmaktadır. Cornell Toprak 

Sağlığının Kapsamlı Değerlendirme yönteminde kullanılan indikatörler 

42 potansiyel toprak sağlığı göstergesi arasından seçilmiştir. Yöntemde, 

toprak yapısı (ölçülen diğer göstergelerin yorumlanmasına yardımcı 

olmak için), yarayışlı su içeriği, tarla sıkışma direncini, ıslak agregat 

stabilitesi, organik madde içeriği, toprak canlıları, solunum, aktif karbon 

ve makro-mikro besin elementi içeriğini indikatör olarak 

değerlendirmeye almaktadır (Moebius-Clune ve ark., 2016) (Şekil 4). 

Ayrıca, kök patojen basıncı, tuzluluk ve sodiklik, ağır metaller, bor ve 

potansiyel olarak mineralize edilebilir azot dahil olmak üzere ek 

göstergeler de mevcuttur. Bu indikatörler seçilirken aşağıdaki hususlara 

dikkat edilmiştir;  

 Toprak amenajman uygulamalarındaki değişikliklere karşı 

hassasiyeti;  

 Tarımsal ve çevresel açıdan önemli toprak süreçlerini temsil 

etme yeteneği; 
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 Uyumluluk ve tekrarlanabilirlik;  

 Numune alma kolaylığı ve maliyeti ve analiz maliyeti; 

 Kullanıcılar için yorumlama kolaylığı (Moebius-Clune ve ark., 

2016). 

 
Şekil 4. Cornell Toprak Sağlığının Kapsamlı Değerlendirmesine (CASH) ait bilgi 

kartı (1-İşletme sahibi, 2-Toprak indikatörü, 3-İndikatörün hesaplanan değeri, 4-İndikatörün 

skoru, 5-Kısıtlayıcı faktörler, 6-Ortalama Kalite Skoru) 
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Cornell Toprak Sağlığı Değerlendirme yöntemi, tarımsal hizmet 

sağlayıcıları, danışmanlar ve yetiştiriciler tarafından bir temel 

değerlendirme ve yönetim odağının önceliklendirilmesine yönelik 

kılavuz olarak kullanılabilir. Aynı çalışma alanının farklı zamanlarda 

örneklenmesi ve analizi, uygulanan toprak yönetimi uygulamalarının 

toprak sağlığı üzerindeki etkisinin belirlenmesine yardımcı olabilir. 

Günümüzde, daha uygun maliyetli ve yorumlanabilir hale getirilen bu 

yöntem, özellikle biyolojik değerlendirmeler olmak üzere gelecekte 

eklenecek yeni göstergelerle genişletilebilir. Ayrıca, daha ileri 

uygulamalar oluşturuldukça, bölgeye veya ürüne özgü göstergelere veya 

bireysel göstergeler için gözden geçirilmiş puanlama yaklaşımlarına da 

izin vermektedir. 

1.6. Akdeniz Arazi Değerlendirme Bilgi Sistemi (MicroLEIS DSS) 

MicroLEIS DSS sistemi, belirli agro-ekolojik sorunlarla karşı karşıya 

kalan belirli gruplardaki karar vericilere yardımcı olmak için 

geliştirilmiştir (De la Rosa ve ark., 2004). Tasarım felsefesi, birçok 

yazılım aracını bütünleştiren bir araç seti (veri tabanları, istatistikler, 

uzman sistemler, sinir ağları, Web ve coğrafi bilgi sistemi uygulamaları 

ve diğer bilgi teknolojileri) yaklaşımını izler. Başlangıçta, Akdeniz 

Bölgesinde arazi değerlendirmesi yapabilmek için arazi kaynaklarının 

araştırılması ve arazi kullanım planlaması ve yönetimini arasında bir 

arayüz olarak kullanılmıştır. İlerleyen yıllarda, bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte sürdürülebilir arazi kullanımı 

sağlamak adına karar destek sistemine doğru evrilmiştir (De la Rosa ve 

ark., 2004). Tarımda sürdürülebilirlik ve ürün kayıpları üzerine iklim 

değişimin etkileri (Abd-Elmabod ve ark., 2020), bazı ürün gruplarında 
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arazi kullanım uygunluk değerlendirmesi (Khalil, 2021) ve toprakların 

sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi (Yousif, 2019) gibi konularda 

karar vericiler ve araştırmacılar bu yöntemi kullanmışlardır.  

1.7. SINDI Toprak Kalitesi İndikatörleri (Yeni Zelanda) 

SINDI, Yeni Zelanda topraklarının kalite açısından değerlendirilmesi 

için oluşturulmuş online hizmet veren bir internet sitesidir. SINDI'de 

toprak kalitesini değerlendirmek için seçilen göstergeler, toprak 

kalitesinin tek bir kavram olmadığı, toprağın fiziksel yapısı, kimyasal 

verimliliği, besin depolaması, organik madde kaynakları ve topraktaki 

biyolojik yaşamı kapsadığı fikrini yansıtmaktadır. SINDI uygulamasında 

7 adet indikatör (yarayışlı fosfor, pH, mineralize olabilir azot, toplam 

karbon, toplam azot, hacim ağırlığı ve makro gözeneklilik) 

kullanılmaktadır (Sparling ve ark., 2003). Bu indikatörler, uzman görüşü 

veya toprak kalitesi veri tabanının kullanılması, toprak ordosu ve arazi 

kullanım türüne bağlı olarak değerlendirilmektedir (Şekil 5).  

 
Şekil 5. SINDI toprak kalitesi değerlendirmesine ait örnek bir çalışma 

SINDI uygulamasında kullanılan indikatörler toprak fonksiyonun 

tanımlanması için 4 grupta kullanılmaktadır. Bu fonksiyonlar, verimlilik 
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(yarayışlı fosfor), asitlik (pH), toprağın organik kaynakları (toplam azot, 

toplam karbon ve mineralize olabilir azot) ile toprakların fiziksel durumu 

(hacim ağırlığı ve makro gözeneklilik) olarak tanımlanmıştır. Bu 

yöntemi kullanarak birçok araştırmacı, farklı toprakların kalitelerini 

değerlendirmişlerdir (González-Quiñones ve ark., 2007; Stevenson ve 

ark., 2015). 

1.8. Toprak Kalitesi Değerlendirme Araştırma Projesi (SQUARE) 

Toprak Kalitesi Değerlendirme Araştırma Projesi (SQUARE), İrlanda 

Tarım ve Gıda Geliştirme Kurumu, tarım ve gıda endüstrisine ve kırsal 

topluluklarla birlikte araştırma, danışmanlık ve eğitim hizmetleri 

sağlayan ulusal bir programdır. Bu araştırma programı, toprak 

fonksiyonlarını (gıda ve lif üretimi, C-tutması, su arıtma vb.) en üst 

düzeye çıkarmak ve toprak kalitesine yönelik tehditleri önlemek için 

uyarlanmış toprak yönetim stratejileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

Ayrıca, SQUARE projesi, artan gıda talepleri ile çevresel 

sürdürülebilirliğin bir arada varlığını desteklemek için toprağın işlevsel 

kapasitesini artırmayı hedeflemektedir. SQUARE projesi: 

 Çiftçiler için toprağın yapısal kalitesini değerlendirmeleri için 

bir araç kutusu geliştirmek,  

 Toprağın fonksiyonel kapasitesi ve kalite kavramına ilişkin 

anlayışı daha da geliştirmek,  

 İrlanda genelinde otlak ve toprak işlemeli topraklarda toprak 

yapısal kalitesinin durumunu değerlendirmek, 
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 Toprak yapısal bozulmasının toprağın işlevsel kapasitesi 

üzerindeki etkisini ortaya koymak için desteklenmiştir 

(Anonim, 2022a). 

1.9. Avusturya Toprak Kalitesi İzleme Merkezi 

(https://soilquality.org.au)  

Avusturya’da Toprak kalitesini iyileştirmek için uygun maliyetli 

yönetim uygulamaları ve tarım sistemleri geliştirmek adına bir internet 

platformu kurulmuştur. Üretim sistemlerine yönelik fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik toprak özelliklerinde ortaya çıkan problemlerin doğasını ve 

kapsamını belirlemek ve vurgulamak için karşılaştırmalı alanlar 

oluşturmayı hedeflemektedir. İnternet sitesinde birçok alanda (organik 

madde biyokütle hesaplayıcısı, kireç uygulama miktarı hesaplayıcısı, 

buğday verim hesaplayıcısı vb.) hesaplama motoru yer almaktadır. 

Kullanıcılar bu sayede web sitesinde sağlanan araçları kullanarak 

topraklarının kalitesi hakkında daha fazla bilgi edinerek, verilerini 

karşılaştırabilmekte ve toprak ilişkilerini inceleyebilmektedirler 

(Gonzalez-Quiñones ve ark., 2015).  

1.10. Avrupa Birliği (AB) Destekli Toprak Kalitesi ve 

Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi 

1.10.1. RECARE Projesi  

Avrupa çapında etkili toprak bozulması önleme ve iyileştirme çözümleri 

geliştirmeye yönelik bir araştırma girişimidir. Topraklar değişen iklim 

ve nüfus artışına paralel baskılar nedeniyle, toprak erozyonu, sıkışma, 

çölleşme, geçirgenliğin azalması, kirlenme gibi çok çeşitli süreçlerin 
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tehdidi altındadır. Gıda üretimi, suyun tamponlanması ve filtrelenmesi, 

besinlerin ve karbonun depolanması gibi birçok işlev ve hizmetlerinin 

kaybolmamasını veya azalmamasını sağlamak için toprakların yeterince 

korunmaları ve muhafaza edilmeleri gerekir.  

RECARE projesi, topraklara yönelik mevcut tehditleri değerlendirmenin 

yollarını bulmak ve Avrupa çapında daha fazla toprak bozulmasını 

önlemek için yenilikçi çözümler bulmak üzere 27 farklı kuruluştan 

oluşan çok disiplinli bir ekibi bir araya getirmiştir. Bu ekipler, su 

erozyonu, tuzluluk, toprak sıkışması, toprak geçirgenliğinin azalması, 

çölleşme, seller ve heyelanlar, organik ve mineral topraklardaki organik 

madde kaybı, toprak kirlenmesi ve toprak biyolojik çeşitliliğinin kaybı 

konularında çalışmalar yürütmektedirler. RECARE projesinin hedefleri;  

 İklim ve insan faaliyetlerinin etkisi altında toprak sistemlerinin 

işleyişine ilişkin kullanıcıların bilgi eksikliklerini gidermek, 

 Toprak bozulması ve koruma durumunu değerlendirmek için 

uygun bir metodoloji geliştirmek, 

 Toprak bozulmasının toprak fonksiyonları ve ekosistem 

hizmetleri üzerindeki etkilerini değerlendirmek için tüm 

dünyada uygulanabilir bir metodoloji geliştirmek, 

  Paydaşlarla iş birliği içinde yenilikçi önlemler oluşturmak ve 

bunların toprak işlevleri ve ekosistem hizmetleri ile maliyet ve 

faydaları ile ilgili etkinliğini değerlendirmek, 

 Avrupa çapında alınan önlemlerin etkinliğini değerlendirmek 

için 17 vaka çalışmasından elde edilen sonuçların Avrupa 

ölçeğine yükseltilmesini sağlamak, 
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 Paydaşlar tarafından bu önlemlerin benimsenmesini 

kolaylaştırmanın yollarını değerlendirmek, 

 Hedeflerini, etkilerini, uyumluluklarını ve potansiyel 

tutarsızlıklarını belirlemek ve RECARE sonuçlarına dayalı 

iyileştirme önerileri elde etmek için toprakla ilgili mevcut 

politika ve stratejilerin entegre bir değerlendirmesini yapmak ve 

 Proje sonuçlarını tüm ilgili paydaşlara yaymaktır (Anonim, 

2022b). 

1.10.2ESDAC Projesi 

Avrupa Toprak Veri Merkezi (ESDAC), Avrupa'daki toprakla ilgili 

verilerin tematik merkezidir. Hedefi, Avrupa düzeyinde ilgili tüm toprak 

verileri ve bilgileri için tek referans noktası olmak ve bunları 

barındırmaktır. Çeşitli şekillerde düzenlenen ve sunulan bir dizi kaynak 

(veri kümeleri, hizmetler/uygulamalar, haritalar, belgeler, etkinlikler, 

projeler ve dış bağlantılar) içerir. Genel kullanıcıya hizmet etmek için bir 

takım haritalama hizmetleri geliştirilmiştir (Panagos ve ark., 2012). 

Avrupa Toprak Veri Merkezinin önemli bir bileşeni, kullanıcının Avrupa 

Toprak Veri tabanında ve Avrupa Toprak Veri Merkezinde (ESDAC) 

barındırılan diğer veri katmanlarında gezinmesini sağlayan web tabanlı 

bir uygulama olan harita görüntüleyicisidir. 

2. Toprak Kalitesi Değerlendirmelerinde Gösterge Seçimi, 

Skorlama, Ağirliklandirma Ve İndeks İçerisinde Birleştirme 

Bilim insanları toprağın kantitatif ve analitik özellikleri ile toprağın 

farklı özellikleri arasında sayısal bir bağlantı kurmaya çalışırken, toprak 

kalitesi kavramını kullanmayı tercih ederler (Acir, 2014). Toprak 
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sağlığının değerlendirilmesi genellikle dört aşamada gerçekleştirilmiştir; 

1. Toprak sağlığı ile ilişkili fiziksel kimyasal ve biyo-kimyasal 

göstergelerden oluşan minimum veri setlerinin oluşturulması (indikatör 

seçimi), 2. Minimum veri setlerine dahil edilen göstergelerin birimsiz 

skorlara dönüştürülmesi, 3. Skorlanan göstergelerin ağırlıklandırılması 

ve 4. Ağırlıklandırılmış gösterge skorlarının bir indeks içerisinde 

birleştirilmesi şeklindedir (Andrews ve ark., 2002; Govaerts ve ark., 

2006; Mukherjee ve Lal, 2014; Askari ve Holden, 2015a; Vasu ve ark., 

2016; Budak ve ark., 2018; Chandel ve ark., 2018; Wu ve ark., 2019). 

2.1. Gösterge Seçimi (Minimum Veri Seti Oluşturma) 

Son yıllarda çok sayıda çalışmada, toprak kalitesinin/sağlığının 

belirlenmesinde kullanılacak değerlendirme yöntemi için toprak 

kalitesinin/sağlığının durumunu açıklayacak en az sayıdaki toprak 

özelliklerinden oluşmuş bir veri seti (VS) kullanılmaktadır. Veri 

setlerinde kullanılan toprak indikatörleri, toprak yönetim uygulamalarına 

oldukça hassas olan toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

özelliklerinden seçilmektedir (Shukla ve ark., 2006; Imaz ve ark., 2010). 

Her yerde aynı veri setini kullanmak yerine farklı toprak 

fonksiyonlarının özelliklerini yansıtacak şekilde veri setlerinin 

hazırlanması gerektiği birçok araştırmacı tarafından rapor edilmiştir 

(Rinot ve ark., 2019).  

Minimum veri setlerinin (MVS) oluşturulmasıyla birlikte, toprak 

kalitesinin değerlendirilmesi için fazla sayıdaki ölçülmesi zor, pahalı ve 

zaman alıcı olan parametrelerin yerine kolay ve hızlı bir şekilde 

belirlenen, veri setinde bulunması anlamlı olan en az sayıdaki indikatör 

belirlenmektedir (Acir, 2014). MVS seçebilmek için, uzman görüşü ve 
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istatistiksel veri azaltması şeklinde iki yöntem kullanılmaktadır. İlk 

önerilen veri setleri uzman görüşü ilkesiyle belirlenmiştir (Doran ve 

Parkin, 1994). Uzman görüşü, çalışılan alanın ve hedeflenen amenajman 

hedefinin çok iyi bilinmesini gerekli kılmaktadır. Ayrıca uzman görüşü, 

pedojenik işlemlerle etkilenen toprak özelliklerinin neden-etki ilişkisi 

üzerinde durmakta ve buna göre veri setlerini oluşturmaktadır (Pal ve 

ark., 2013). Veri setlerinin oluşturulmasında daha sonra, temel bileşenler 

analizi (PCA), artıklık analizi, faktör analizi ve diskriminant analizi 

(Schipper ve Sparling, 2000; Andrews ve Carroll, 2001; Shukla ve ark., 

2006; Lima ve ark, 2013; Yu ve ark., 2018a) gibi çok değişkenli 

istatistiksel veri azaltma teknikleri, çoklu regresyon (Kosmas ve ark., 

2014), bulanık mantık (Wu ve ark., 2019) ve analitik hiyerarşi işlemi 

(AHP) (Liu ve ark., 2017; Budak ve ark., 2018; Xue ve ark., 2019) gibi 

yöntemler kullanılmıştır. Bu yöntemler toprak için önemli olan ancak 

çalışılan alanda çok fazla değişkenlik göstermeyen ya da bir başka 

gösterge ile yüksek korelasyona sahip toprak özelliklerinden daha 

önemli olanların veri setlerine dahil edilmesini sağlamaktadır.  

PCA yönteminde ise VS oluşturulurken veriler öncelikle küresellik 

testine (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) tabi tutulmaktadır (Field, 2000). 

Solgi ve ark. (2017), KMO testi faktörü >0,7 olduğunda, Field, (2000) 

ve Azid ve ark. (2014) ise KMO faktörü>0.5 olduğunda sonuçların 

istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ve PCA yöntemi ile her bir toprak 

fonksiyonu için VS’lerinin oluşturulabileceğini bildirmişlerdir. PCA ile 

yapılan değerlendirmede parametrelerin VS’ne dahil edilebilmesi için 

Eigen değeri ˃ 1.0 olan PC'ler altındaki parametreler dikkatte 

alınmaktadır (Brejda ve ark., 2000; Andrews ve ark., 2002; Mandal ve 
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ark., 2008). PC'ler altındaki parametrelerin VS’leri için seçiminde dolum 

değeri ≥0.40’tan yüksek olan parametreler veri setlerine dahil 

edilmektedir (Andrews ve ark., 2002). Aynı temel bileşen altında birden 

fazla indikatör alınırsa çoklu değişken korelasyon katsayıları 

değişkenlerin arasında benzerlik olup olmadığına karar vermek için 

kullanılır. Şayet, yüksek dolum değerine sahip olan indikatörler birbirleri 

ile istatistiksel açıdan benzer değilseler (korelasyon katsayısı <0,60) her 

biri önemli olarak algılanır ve minimum veri seti içinde tutulur. Ancak 

aralarında istatistiksel açıdan yüksek korelasyon olan değişkenler için 

yüksek dolum değerine sahip değişken minimum veri seti için seçilir 

diğeri ya da diğerleri veri setinden çıkartılır (Acir, 2014). 

2.2. Skorlama 

Son yıllarda toprak kalitesinin/sağlığının belirlenmesinde farklı eşik 

değerlere sahip ve farklı değerlendirme kriterlerini içeren doğrusal ya da 

doğrusal olmayan skorlama yöntemleri kullanılmaktadır. Toprak 

kalitesinin belirlenmesinde ilk kez Karlen ve Stott (1994), doğrusal 

olmayan skorlama eğrilerinin yer aldığı skorlama yöntemini 

kullanmışlardır. Her iki skorlama yönteminde de indikatörlere ait skorlar 

0 (en kötü) ile 1 (en iyi) ya da 0 ile 100 arasında değerler almaktadır. 

Doğrusal skorlama yöntemlerinde farklı eşik değerler kullanılsa da her 

iki değerlendirme yönteminde de “daha fazla daha iyidir”, “daha az daha 

iyidir” ve “orta nokta daha iyidir” yaklaşımı kullanılmaktadır (Şekil 6). 
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Şekil 6. Doğrusal olmayan skorlama eğrileri. a.) çeşitli toprak sınıflarına ait Toplam 

Organik Karbon değerinin “daha fazla daha iyidir”, b.) SAR (Sodyum 

absorbans oranı) değerinin “daha az daha iyidir” ve c.) Su Dolu Gözenek 

Hacmi değerinin “orta nokta daha iyidir” eğrileri (Andrews ve ark., 2004). 

Doğrusal skorlama yöntemi, skorlama sistemi hakkında çok az ön bilgi 

gerektiren basit ve kullanışlı bir yöntemdir (Liebig ve ark., 2001; 

Andrews ve ark., 2002; Sharma ve ark.,2014). Ancak skorlar her 

göstergenin varyansına büyük ölçüde bağımlılık gösterebilmektedir. Bu 

nedenle skorlama yapılan belirli bir özellik için ölçülen uç değerler, elde 

edilen skorlamada sapmalara neden olabilir (Andrews ve ark., 2002). Bu 

nedenle, son dönemlerde doğrusal skorlama yöntemi kullanılarak 

yapılan çalışmalarda verinin normal olmadığı ve uç değerlerin çok 

belirgin olduğu veri setlerinde, verinin % 25’in altında ve % 75’in 

üstünde kalan değerlerin uç değerler olarak kabul edilip ona göre 

skorlanması gerektiği belirtilmektedir (Iduwo ve ark., 2008; Liu ve ark., 

2017). Genellikle doğrusal skorlamada, dağılım eğrisinde <%25 ve 

>%75 olan değerlerin skorları genel olarak 0 veya 1.0 olarak 

atanmaktadır (Iduwo ve ark., 2008; Liu ve ark., 2017). “Daha fazla daha 

iyidir” parametreleri için, her bir indikatörün değeri veri setinde 

hesaplanan en yüksek değere bölünmektedir ve en yüksek değer 1 skoru 

almaktadır. "Daha az daha iyidir" parametreleri için, veri setinden 

hesaplanan en küçük değer her bir indikatörün hesaplanan değerine 

bölünmektedir. Böylelikle, hesaplanan en düşük değer 1.0 skorunu 
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almaktadır. “Orta nokta daha iyidir” parametreleri için, belirlenen 

optimum aralık 1.0 skorunu alırken bu aralığın üzerindeki değerler “daha 

az daha iyi” altındaki değerler ise “daha fazla daha iyidir” şeklinde 

skorlanmaktadır (Liebig ve ark., 2001). Birçok araştırmacı toprak 

kalitesinin değerlendirilmesi için indikatör skorlama adımında doğrusal 

skorlama yöntemini tercih etmiştir (Liebig ve ark., 2001; Masto ve ark., 

2008; Mukherjee ve Lal, 2014; Budak ve ark., 2018; AbdelRahman ve 

Tahoun, 2019; Mahajan ve ark., 2021; Bandyopadhyay ve ark., 2021).  

Toprak biliminde doğrusal skorlama yöntemi birçok araştırıcı tarafından 

tercih edilse de en yaygın kullanılan yöntem doğrusal olmayan skorlama 

yöntemidir. Doğrusal olmayan skorlama eğrileri, göstergenin değişimine 

etki eden, iklim, toprak, amenajman gibi çok sayıda etmeni dikkate 

alarak, farklı senaryolar üretmektedir. Bu yöntemde eğriler, literatür 

bilgilerinin ve uzmanların tecrübelerinin birleşimine dayalı olarak 

belirlenmektedir (Andrews ve ark., 2004). SMAF ve Cornell toprak 

kalitesi/sağlığı değerlendirme yöntemleri doğrusal olmayan skorlama 

tekniğini kullanmaktadır. İndikatörlerin skorlanması çoğunlukla yere 

özgüdür ve yorumlamaları genellikle toprak oluşumunun ürünü olan 

toprak özelliklerini esas almaktadır. Bazı özellikler ise yere özgü olarak 

farklılık gösterebilmektedir. Örneğin, kurak bölge ile yağışlı bölgelerin 

organik madde içerikleri doğal olarak birbirlerinden farklı olmaktadır 

(Şekil 7). 
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Şekil 7. İklim tipine bağlı olarak indikatör skorlarının değişimi (Acir, 2014). 

Doğrusal olmayan indikatör skorlama eğrisini kullanan yöntemler 

(SMAF ve CASH) çeşitli faktörleri (örneğin; iklim, tekstür, organik 

madde, yetiştirilen ürün ve analiz yöntemi vb.) dikkate almaktadır. 

SMAF’da kullanılan ve indikatör skorlanmasına etki eden faktörler 

Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. İndikatör skorlamasına ve yorumuna etki eden faktörler (Anonim, 2022c). 

İndikatör 
Faktörler 

Birincil İkincil Üçüncül Dördüncül 

YSİ  İklim Tekstür Organik 

Madde 

  

Hacim Ağırlığı Tekstür Mineraloji     

EC Yöntem Ürün Tekstür   

MBK Organik Madde Tekstür   

OAÇ Organik Madde Tekstür İklim  

pH  Ürün       

PMN Organik Madde Tekstür İklim  

Metabolik 

Aktivite 

Tekstür    

SAR Elektriksel 

İletkenlik 

      

Fosfor (düşük) Ürün Organik 

Madde 

Tekstür Yöntem 

Fosfor (yüksek) Eğim Organik 

Madde 

Tekstür Yöntem 

TOK Organik Madde Tekstür İklim   
*YSİ: Yarayışlı Su İçeriği MBK: Mikrobiyal Biyokütle OAÇ: Ortalama Ağırlık Çapı PMN: 

Potansiyel Mineralize Olabilir Azot SAR: Sodyum Adsorpsiyon Oranı TOK: Toplam Organik 

Karbon  
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2.3. Skorların Ağırlıklandırılması 

Skorlama metotlarında her bir gösterge bağımsız olarak 

değerlendirilmekte ve toprak fonksiyonlarına veya toprak 

sağlığı/kalitesine ne derecede etki ettiği hakkında herhangi bir bilgi 

verilmemektedir. Bu nedenle, doğrusal ya da doğrusal olmayan 

yöntemler kullanılarak indikatörlerin skorlanması işlemi 

tamamlandıktan sonra birçok araştırmacı veri setinde yer alan 

indikatörlerin tamamının aynı etkiye sahip olmaması gerektiğini ve 

farklı ağırlıklar alması gerektiğini belirtmektedir (Cherubin ve ark., 

2016; Vasu ve ark., 2016; Biswas ve ark., 2017; Yu ve ark., 2018b; 

Budak ve ark., 2018).  

Toprak kalitesinin belirlenmesi için yapılan önceki çalışmalarda 

genellikle basit eklemeli yöntemler kullanılmaktaydı. Basit eklemeli 

yöntemde, toprak kalitesinin hesaplanmasında fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik toprak özelliklerinin bir bütünü olan toprak kalitesini 

açıklarken veri setleri içerisindeki her bir özelliğin katkısı eşit 

sayılmaktadır. Böyle bir durumda veri setlerinin içerisinde baskın 

bulunan fiziksel, kimyasal ya da biyolojik özelliklerden birinin veya 

birkaçının açıkladığı toprak kalitesi düşük/yetersiz sayıya sahip olan 

diğer kısım tarafından yorumlanamayacaktır. Bu sebeple toprak kalite 

indeksinin hesaplanmasında hangi göstergenin daha önemli olduğunu 

belirlemeye imkân veren ağırlıklandırma yöntemi kullanımı giderek 

yaygınlaşmaktadır (Vasu ve ark., 2016; Chahal ve Van Eerd, 2019; Acir 

ve Günal, 2020; Karaca ve ark., 2021). İndikatörlerin ağırlıklandırma 

işlemlerinde Temel bileşeneler analizi (PCA) (Liu ve ark., 2014; Yu ve 

ark., 2018b; Acir ve Günal, 2020) ve analitik hiyerarşi işlemi (AHP) 
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metodu (Bouzekri ve Benmessaoud 2015; Negaresh ve ark., 2016; Arami 

ve Ownagh, 2017; Budak ve ark., 2018; Xue ve ark., 2019) kullanımı 

önem kazanmıştır. 

Temel bileşenler analizi (PCA) yönteminde belirli bir temel bileşen (PC) 

altında, her bir değişkene bir ağırlık veya faktör dolum değeri verildiği 

ve bu değerlerin o değişkenin PC’nin bileşimine olan katkısını 

yansıttığını bildirilmiştir (Andrews ve ark., 2002). Öncelikle PCA 

uygulanabilmesi için veri setinin indikatör seçimi adımında yer alan 

şartları taşıması gerekmektedir. Bir ya da birden çok temel bileşen 

altında fonksiyonu ya da toprak kalitesi/sağlığını açıklayan indikatör veri 

seti için önemli çıktıysa, bulunduğu temel bileşene olan katkısını dikkate 

alarak tüm indikatörlerin faktör dolum değerleri dikkate alınır ve 

fonksiyona olan katkısı (ağırlığı) belirlenir (Acir, 2014).  

Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) karmaşık kararları organize ve analiz 

etmeyi sağlayan ve karar vermede tutarlılığı sağlayan, matematiğe dayalı 

güçlü birçok kriterli karar verme tekniğidir (Saaty, 1977). AHP yöntemi 

ile göstergelerin, fonksiyonların ya da toprak kalitesi/sağlığı indeksine 

katkısının belirlenmesi 3 adımda gerçekleştirilecektir. İlk adımda toprak 

kalite göstergelerinden oluşan bir hiyerarşik modeli oluşturulmaktadır. 

Bu hiyerarşik modelde n X n (n:gösterge sayısı) matrisi oluşturulur. 

İkinci adımda oluşturulan matris yardımı ile çok sayıda (en az 4) uzman 

tarafından göstergelerin ilgili fonksiyonun gerçekleşmesine katkısını 

gösteren tercihleri yapması sağlanır. Son adımda ise uzmanlara ait 

kararların güvenilirliğini test etmek için tutarlılık oranı (Consistency 

Ratio) hesaplanmaktadır. AHP yöntemi ile karar vericilerin yaptığı 

değerlendirmeler sonucu her bir gösterge için elde edilen ağırlık 
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değerinin kabul edilmesi için tutarlılık oranının %10’dan küçük olması 

gerekmektedir (Satty, 2008; Dengiz ve Sarıoğlu, 2013; Negaresh ve ark., 

2016). 

2.4. İndeks İçerisinde Birleştirme 

Skorlanan göstergelerin toprak kalite indeksi olarak adlandırılan bir 

indeks içerisinde birleştirilmesi toprak kalitesinin belirlenmesindeki son 

aşamadır. Elde edilen gösterge skorlarının bir indeks içerisine dahil 

edilmesinde farklı iklim, bitki örtüsü, topoğrafya koşulları altında 

oluşmuş topraklarda çalışan araştırmacılar çeşitli yönetim hedeflerine 

bağlı olarak farklı yaklaşımlar geliştirmiş ve uygulamışlardır (Armenise 

ve ark., 2013; Karlen ve ark., 2013; Mukherjee ve Lal, 2014; Cherubin 

ve ark., 2016; Hammac ve ark., 2016; Yu ve ark., 2018b). Bu stratejiler, 

basit eklemeli (Andrews ve ark., 2002; Cherubin ve ark., 2016) ve 

ağırlıklı ilaveli (Lima ve ark., 2013; Mukherjee ve Lal, 2014; Vasu ve 

ark., 2016) olmak üzere iki ana grupta toplamak mümkündür. Basit 

eklemeli (1) ve ağırlıklı eklemeli (2) değerlendirme yöntemlerinde 

aşağıdaki eşitlikler kullanılmaktadır; 

𝑇𝐾𝐼𝐵𝐸 ∑
𝑆𝑖

𝑛

𝑛

𝑖=1

               (1) 

𝑇𝐾𝐼𝐴𝐸 ∑ 𝑊𝑖𝑆𝑖

𝑛

𝑖=1

        (2) 

Burada; Si: İndikatörün skoru, n: İndekste yer alan gösterge sayısı, Wi: 

İndikatörün ağırlıklı skorudur. 

Toprak kalite indeksinin hesaplanmasında kullanımı en kolay olan 

yöntem gösterge skorlarının toplanması ve toplam gösterge sayısına 

bölünmesi ile elde edilen basit eklemeli yöntemdir (Andrews ve ark., 
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2004; Karlen ve ark., 2013; Mukherjee ve Lal, 2014). Bu yöntemde veri 

seti içerisinde yer alan fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklere ait 

gösterge sayıları eşit olmadığında, genel TKİ’nin yorumlanmasının 

yeterince açıklayıcı olmayacağı ve gösterge sayılarının dengesiz olduğu 

durumlarda ağırlıklı ilaveli yöntemin daha uygun olacağı bildirilmiştir 

(Cherubin ve ark., 2016). Mukherjee ve Lal (2014) basit eklemeli ve 

ağırlıklı ilaveli indeksler arasında benzer etkinliklerin olduğunu ancak 

skorlar üzerinde uygun ağırlıklandırmanın toprak kalitesini yüksek 

performans ile tahmin edebileceğini bildirmişlerdir. Benzer şekilde 

Cherubin ve ark. (2016) ağırlıklı ilaveli indekslerin toprak kalitesini daha 

iyi açıkladığını rapor etmişlerdir. Askari ve Holden (2015b) işlenen 

arazilerde amenajman uygulamalarının etkilerini belirlemek için basit 

eklemeli doğrusal yöntemlerin toprak kalitesini tahmin etme de en etkili 

olduğunu rapor etmişlerdir. Lima ve ark. (2013) anlamlı bir toprak 

kalitesi indeksi hesaplayabilmek için yerel koşulların dikkate alınmasını 

ve seçilen göstergelerin o bölgeye göre eşik değerlerinin tespit edilmesi 

gerektiğini belirtmektedir.   

Sonuç 

Toprak kalitesinin değerlendirilmesi, tarımsal üretim için uygulanan 

toprak işleme, gübreleme ve sulama gibi faaliyetlerin toprağın 

fonksiyonları üzerine etkilerini değerlendirebilmek için fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik toprak özelliklerin sayısallaştırılması olarak 

düşünülebilir. Bu sayede, uygulanan amenajman tekniklerine göre 

toprakların fonksiyonlarında meydana gelen değişimin/değişimlerin 

izlenmesi mümkün olabilir. Bu amaçla günümüzde doğrusal ya da 

doğrusal olmayan yöntemler ile karmaşık veriler aynı ölçeklerde 
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skorlanabilmektedir. Hem uzman görüşü hem de istatistiksel yaklaşımlar 

kullanılarak veri setlerinin oluşturulabilmesine imkân sağlamaktadır. 

Çevrenin en önemli bileşenlerinden birisi olarak toprağın önemi 

konusunda farkındalık oluşturulmasına katkı vermektedir. Bu sayede 

ülkesel, bölgesel ve hatta kıtasal anlamda toprakların durum 

değerlendirmesinde bir araç olarak kullanılmaktadır. Ancak, günümüzde 

toprak kalitesi değerlendirmelerinde faklı amaçların benimsenmektedir. 

Genel olarak, toprak kalitesi değerlendirmeleri, amenajman 

uygulamalarının değerlendirilmesi, çiftçiler için bir eğitim aracı, 

topraklar üzerinde bir izleme ve durum değerlendirme aracı olarak 

yapılmaktadır (Bünemann ve ark., 2018). Tüm bu bilgiler ışığında sonuç 

olarak, toprak kalitesinin değerlendirilmeleri uygulanan amenajman 

tekniklerinin mevcut durumunun değerlendirilmesinin ilerisine giderek, 

bu tekniklerin karşılaştırmasına ve hangi tekniğin daha fazla fayda 

getireceğine olanak sağlamalıdır.  
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Giriş 

Tarımsal üretimin en önemli bileşeni olan toprak, ürün verimi ve kalitesi 

üzerine çok önemli düzeyde etki yapmaktadır. Toprak verimliliğinin 

sürdürülebilir bir şekilde sağlanması için kabul edilebilir yönetim 

planları oluşturulmadır. Toprak idaresi ile ürün yönetimi uygulamaları 

hakkında karar almak ve politika oluşturabilmek için toprakların 

özellikleri ve davranışları konusunda detaylı bilgi elde etmek gereklidir. 

Geleneksel yöntemlerle toprak hakkında bilgi sahibi olmak hem zaman 

alıcı hem de yüksek maliyet gerektirmektedir. Üstelik geleneksel 

yöntemler ile elde edilen bilgiler ile zamansal ve mekânsal değişikliğin 

tahmini ve izlenmesi de sınırlıdır. Uzaktan algılama yöntemleri toprak 

özelliklerinin belirlenmesi ve izlenmesi konusunda kapsamlı, zaman 

alıcı ve maliyetli saha araştırmalarının dezavantajlarını giderme 

konusunda önemli fırsatlar sunmaktadır (Demattê ve ark., 2020). 

Uzaktan algılama, en kısa tanımla Colwell (1966)’e göre ‘Uzaktan 

Keşif’, Buiten ve Clevers (1993)’e göre ise ‘Dünya Gözlemi’ olarak 

tanımlanırken genel olarak yeryüzündeki bir nesne veya algılanabilen bir 

olay hakkında, yerinde gözlemin aksine herhangi bir temasta olmadan 

bilgi edinme yöntemi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanımlardan 

anlaşılacağı üzere uzaktan algılama sahada yerinde yapılan yakın 

gözlemlerden farklıdır. Yerinde yapılan gözlemlerde, ölçümü yapılacak 

nesne ile fiziksel temasta bulunulurken, uzaktan algılamada nesnelerden 

gelen sinyaller yörüngede ya da havada bulunan sensörler aracılığıyla 

algılanmakta ve sınıflandırılmaktadır.  

Uzaktan algılamanın temeli, yüzeyden gelen sinyallerin algılanmasında 

sensör teknolojilerinin kullanılmasıdır (Liu ve Mason, 2009). Bu 
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sensörler dünya üzerindeki nesnelerden yansıyan, yayılan ve saçılan 

enerjiyi yakalamaktadır. Enerji türüne göre sensörler aktif veya pasif 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Pasif sensörler güneşten gelen doğal 

enerjiyi yani elektromanyetik radyasyonu kullanırken aktif sensörler ise 

nesneyi veya araziyi tanımlamak için kendi enerji kaynaklarını 

kullanırlar. Bu iki sensör grubu elektromanyetik spektrumun farklı 

bölümlerini kullanarak dünya yüzeyindeki doğal kaynakların fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik özelliklerinin tahmin edilmesinde anlamlı veriler 

sunmaktadır. Topraktan yansıyan enerjinin elektromanyetik spektrumun 

farklı dalga boylarında sergilediği farklı spektral davranışlar, toprakların 

sahip olduğu fiziksel ve kimyasal özelliklere göre değişkenlik 

göstermektedir. Bu karakteristik davranıştan dolayı geniş ve büyük 

ölçekli alanların topraklarının fiziksel ve kimyasal özellikleri sensör 

kullanılarak elde edilen hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri ile kolayca 

ve hızlı bir şekilde tahmin edilebilmektedir (Forkuor ve ark., 2017). 

Bu bölümde uzaktan algılama teknikleri ile belirlenen ve haritalanan 

toprak özellikleri ve ayrıca gelişen insansız hava araçları teknolojileri ile 

elde edilen görüntülerin bu konuda kullanımının günümüzde gelmiş 

olduğu noktayı ile bu teknolojilerin avantajları ve noksanlıklarının 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır.   

1. Toprak Biliminde Uzaktan Algılamanın Temelleri  

Topraklar ana materyal, iklim, topografya ve canlıların etkisi altında 

uzun zaman boyunca çeşitli süreçlerin ürünüdür (Gözükara, 2019). 

Farklı süreçlerin etkisi altında oluşan topraklar, birbirlerinden fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik olarak önemli düzeyde farklılık gösterebilirler. Bu 

değişiklikler toprakların ışık enerjisine karşı da karakteristik farklılıklar 
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oluşturmasına neden olmaktadır. Farklı çevre ve toprak oluş 

süreçlerinden oluşan topraklarda atom, molekül ve iyonların enerji 

düzeyleri arasındaki farklılıklar ışık enerjisinin değişen miktarlarda 

yansıtılması ve absorbe edilmesine neden olmaktadır (Şekil 1). Toprak 

özelliklerindeki farklılıklar, toprakların kendilerine özgü spektral 

davranışlar sergileyerek spektral imzalar oluşturmasına neden olur. 

Toprak özellikleri ile toprakların spektral bilgileri arasında sistematik 

olarak ilk araştırmalar Condit (1970) ve sonra Stoner ve Baumgardner 

(1981) tarafından yürütülmüştür. Araştırmacıların ortaya koyduğu 

toprak spektral kütüphaneleri ilerleyen dönemlerde toprak bilim 

adamları tarafından faydalı bir araç haline gelmiş ve gelecekteki 

çalışmalar için önemli bir referans kaynağı haline dönüşmüştür. 

Toprakların 0,4 ve 2,5 μm arasında (Görülebilir-VIS, Yakın Kızılötesi-

NIR, Orta Kızılötesi- SWIR) farklı spektral yansımalar sergilediğini 

ortaya koyan araştırmalar, çeşitli toprak özelliklerinin toprak 

spektroskopisi ile sayısal olarak analiz edilebilmesine imkân tanımıştır 

(Ben-Dor ve ark., 1999; Udelhoven ve ark., 2003; Viscarra-Rossel ve 

ark. 2006; Benedet ve ark., 2020).  Araştırmalar, toprakların spektral 

yansımaları üzerinde 3 ana başlık altındaki özelliklerin etkisi olduğunu 

göstermiştir. Birincisi grupta, başlıca kil, demir oksit, birincil 

minerallerden feldspat, tuz ve karbonatlar, fosfatlar gibi çözülmesi zor 

maddeler; ikinci grupta taze ve ayrışan organik madde; üçüncü grupta 

ise katı, sıvı ve gaz fazlarında su formları (Hill ve ark., 2010) yer 

almaktadır. Örneğin demirli veya demir oksitli mineraller görülebilir ve 

NIR spektrumunda özellikle 860 nm civarında absorbsiyona neden 

olurken, organik madde yansımanın genel olarak azalmasına sebep 

olmaktadır. Organik madde veya demirli bileşiklerin aksine, 2000- 2500 
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nm arasında ise çeşitli kil mineralleri ve karbonatlar belirgin dar bant 

absorpsiyon özelliklerine sahiptir (Wulf ve ark., 2015).  

Elektromanyetik spektrumda toprak özelliklerinin belirgin yansıma veya 

absorbans tepe noktaları vermesi sayesinde spektral enerji ile toprak 

özellikleri arasında bir korelasyon oluşmaktadır. Bu ilişki sayesinde, 

toprak özellikleri ile VIS, NIR ve SWIR yansıma özellikleri arasında tek 

değişkenli veya çok değişkenli istatiksel tahmin modelleri geliştirilmekte 

ve böylelikle toprak bileşenleri tanımlanabilmektedir (Ben-Dor ve Banin 

1995; Viscarra-Rossel ve ark., 2006; Rouillon ve Taylor, 2016). Bununla 

birlikte, farklı toprak bileşenlerinin dar spektral aralıklarda benzer 

spektral karakter sergilemesi bazı toprak özelliklerinin belirlenmesinin 

önünde kısıtlayıcı bir engeldir.   

  

Şekil 1. Toprakların görülebilir ve yakın kızılötesi dalga boylarında sergilediği 

yansıma miktarları (Gözükara, 2021). 

Önemli bir özellik olan toprak rengi, yalnızca toprak tanımlaması için 

değil, aynı zamanda toprak özelliklerinin nicel ve nitel tahminleri içinde 
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uzun süredir kullanılmaktadır (Taneja ve ark., 2021). Geleneksel olarak, 

Munsell kolorimetrik sistemi (Munsell, 1994), standart renk tonlarının 

toprak numunesiyle görsel olarak eşleşmesini gerektiren toprak rengi 

karşılaştırması için kullanılmaktadır (Gunal ve ark., 2008). Fakat toprak 

rengini sınıflandırmak için yararlı bir sistem olan bu skala toprak 

özelliklerinin tahmini için istatistiksel analizlere uygun değildir. 

Yirminci yüzyılda optik görüntüleme sensör teknolojisi ile yazılım ve 

donanım sistemlerindeki gelişmeler toprak renklerinin sayısal hale 

dönüştürülmesini sağlayarak toprak özelliklerinin görüntüleme 

spektroskopisi ile istatiksel ve deneysel olarak tahmin edilmesinin önünü 

açmıştır.  Bu sensör teknolojisinin hava araçları ve uydulara 

yerleştirilmesi ve uzaktan algılama teknikleri aracılığıyla toprak 

özelliklerinin geniş alanlarda hızlı ve ucuz bir şekilde tahmin edilmesi 

faydalı bir araç haline gelmiştir (Chabrillat ve ark., 2019; McBratney ve 

ark., 2019).  

İlk olarak I. ve II. dünya savaşı sırasında keşif, gözlem, stratejik arazi 

kullanımı haritalama ve askeri amaçlara odaklanan havadan uzaktan 

algılama sistemleri yerini uyduların tanıtılmasıyla uzay sistemlerine 

doğru bırakmaya başlamıştır. Rusya’nın Sputnik-1 ve ABD tarafından 

da Explorer-1 uydusunun 1957 ve 1958 yıllarında yörüngeye 

yerleştirmesiyle başlayan uydu platformlu uzaktan algılama çalışmaları 

ilerleyen dönemlerde yörüngeye yerleştirilen birçok uydu sistemi ile 

devam etmiştir. Özellikle 1972 yılında Landsat-1 uydusu ile tarım, 

ormancılık, jeoloji ve daha birçok konuda yer gözlemine izin veren 

misyon günümüzde Landsat-9 ile serüvenine devam etmektedir.  Uydu 

sistemleri üzerindeki VIS, NIR, SWIR dalga boylu spektral bantlar 
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yeryüzünden gelen elektromanyetik radyasyonu farklı spektral 

aralıklarda kayıt ederek önemli toprak bileşenlerinin tahmininde ve 

dijital toprak haritalamasında kullanılmaktadır. (Diek ve ark., 2017; 

Rogge ve ark., 2018; Demattê ve ark., 2020). Ayrıca sadece bu uydu ile 

değil daha kaliteli uzaysal ve spektral çözünürlüğe sahip multispektral 

ve hiperspektral uydular ile de toprak özelliklerinin araştırılmasına 

devam edilmektedir. Hava ve uydu platformlarının yanına son yıllarda 

gelişen yeni bir platform daha eklenmiştir. Alçak irtifa insansız hava 

araçları (İHA) teknolojisindeki gelişmelerle ile birlikte optik 

görüntüleme teknolojilerinin bu araçlara entegre edilmesi birçok konuda 

yer gözlemi çalışmaları için önemli bir bilimsel araştırma aracı haline 

gelmiştir (Ge ve ark., 2021; Lendzioch ve ark., 2021; Qi ve ark., 2021).  

Bu derlemenin ilerleyen bölümlerinde uzaktan algılama sistemleri ve 

insansız hava araçları teknolojilerinin toprak özelliklerinin sayısal olarak 

haritalanması konusunda yapılan araştırmalar özetlenmiştir. Ayrıca her 

iki uzaktan algılama sisteminin kapasitesi, avantajları ve dezavantajları 

üzerinde durulmuştur. 

2. Uzaktan Algılama Sistemleri ile Toprak Özelliklerinin 

Belirlenmesi 

Aşağıdaki alt bölümlerde, çıplak yüzeyli ve seyrek bitki örtüsüne sahip 

topraklar için aktif ve pasif uzaktan algılama sistemleri ile belirlenebilen 

farklı toprak özellikleri verilmiştir. Bu toprak özellikleri, tekstür, organik 

madde, nem ve mineraloji gibi önemli toprak özelliklerinin yanı sıra 

yersel değişkenliği kısa mesafelerde değişiklik gösteren demir içeriği, 

toprak tuzluluğu ve karbonatlar gibi toprak özelliklerini kapsamaktadır. 
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2.1. Mineral Özellikler 

Uzaktan algılama sistemleri ile toprakların mineralojik özellikleri çıplak 

toprakların mineral bileşiminin ve kaya yüzeylerinin spektral imzaları 

aracılığıyla belirlenebilmektedir. Bu durum uzaktan algılamada ancak 

uydu veya hava sistemi sensörleri ile alınan fotometrik görüntüler ile 

yüzeydeki kayaç veya toprağa ait mineralojik çalışmalarla elde edilen 

verilerin kalibre edilmesiyle mümkün olabilmektedir. Minerallerin 

ayrımını yapabilmek için genellikle VNIR (Görünür ve Yakın Kızılötesi) 

ve TIR (Termal Kızılötesi) dalga boylarındaki spektral parmak izlerinin 

çok ince detayları kullanılmaktadır. Bundan dolayı yüzeyin mineral 

kapsamının ayrımını sağlayacak görüntünün uzamsal ve spektral 

çözünürlük kalitesinin yüksek olması gereklidir çünkü minerallerin pik 

yansıma verdiği çok ince bir spektral aralıkta mineralojik farklılıklar 

belirlenebilmektedir. Ayrıca uzamsal çözünürlüğün artması görüntünün 

yüzeyde bir piksel tarafından temsil edilen zemin karakterlerini 

azaltması sebebiyle karışıklıkları engelleyerek minerallerin tespiti 

konusunda daha faydalıdır. Düşük uzamsal ve spektral çözünürlüğü 

sahip Landsat TM ve MODIS gibi uydu görüntülerinin mineral 

bileşimlerinin belirlenmesinde yeteri kadar güçlü olmadığı 

bildirilmektedir (Teruiya ve ark., 2008). Özellikle Landsat TM 

görüntüsünün ASTER görüntüsü ile birleştirilmesi neticesinde genel 

litolojik çeşitliliğin ayrımının gerçekleştirilmesi daha başarılı sonuçlar 

vermektedir. (Mulder ve ark., 2011). 

Hiperspektral görüntüler, toprak mineralojisi ayrımı için kullanılabilecek 

zengin spektral ve uzamsal bilgi sağlamaktadır. Hiperspektral 

görüntüleme kabiliyetine sahip Hyperion uydusu 220 adet spektral 
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bantla yeryüzünün elektromanyetik radyasyonunu kayıt altına 

almaktadır. Mısır ‘da gerçekleştirilen bir araştırma Hyperion uydu 

görüntülerinin toprak mineralojik bileşiminin ayrımında görüntülerin 

kullanılabilirliğini test etmiştir (Omran, 2017). Araştırmada bölge 

topraklarında X-ray defraktometresi ile tespit edilen toprak mineralleri 

ile uydu görüntüsü yansımaları arasında ilişki aranmıştır. Uydu 

görüntülerine uyarlanan minimum parazit giderme ve spektral karıştırma 

metodu sayesinde mineral bileşimler ile uydu görüntüleri arasında 

anlamlı ilişkiler yakalandığını bildirmiştir. Araştırmada, bölge 

topraklarında kuvars, feldspat, kaolin, kalsit ve dolomit gibi mineraller 

başarılı bir şekilde haritalanabilmiştir (Şekil 2). Araştırma hiperspektral 

görüntülerin yüzey mineralojisi için önemli uzaysal ve spektral veriler 

sunduğunu göstermiştir. Ayrıca Hyperion görüntülerinin ASTER ve ALI 

gibi multispektral veriler sunan uydu görüntüleri ile birleştirilmesiyle bu 

iki uydu verilerinin litolojik ayrımları belirlemede kapasitelerinin arttığı 

gözlemlenmiştir (Beck, 2003).   

 
Şekil 2. Hyperion görüntüsünden elde edilen mineral bileşim haritaları (Omran, 2017 

’den düzenlenmiştir). 
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Yüksek uzaysal ve spektral çözünürlük dikkate alındığında, havadan 

görüntüleme spektroskopisi verileri yüzey minerallerinin tespitinde 

oldukça uygundur. Örneğin AVIRIS ve Hymap görüntüleri daha yüksek 

uzamsal ve spektral çözünürlüğe sahip olmaları nedeniyle uygun 

haritalama kapasitesindedirler (Kruse ve ark., 2003; Martini ve ark., 

2004). Ellis ve Scott (2004) havadan alınan Hymap görüntüleri ile 

İngiltere Austell kil madeni bölgesinde madencilik faaliyetleri ile 

yüzeyde bırakılan atıkların mineral bileşimlerinin belirlenmesine 

yönelik bir çalışma gerçekleştirmiştir. Araştırmada Hymap görüntüleri 

bölgedeki kaolinit, smektitli kaolinit, montmorillonit, muskovit, 

lepidokrit ve topaz minerallerini belirlenmesinde başarılı sonuçlar 

vermiştir. Fakat Hymap ve AVIRIS gibi havadan alınan görüntülerin 

mekânsal kapsamı uydu görüntüleri gibi geniş olmadığından mekânsal 

sınırlama hava sistemlerinin tek dezavantajı olarak görülmektedir.  

2.2. Toprak tekstürü 

Toprak tekstürü toprağı oluşturan bireysel parçacıkların oransal 

dağılımıdır ve % olarak kil, kum ve silt olarak ifade edilir ve ayrıca 

toprağın birçok fiziksel ve kimyasal özelliği üzerinde etkili bir faktör 

olarak kabul edilir. Toprak tekstürü, hem nem tutma kapasitesi 

üzerindeki etkisi hem de toprak parçacıklarının boyutu nedeniyle 

spektral yansıma üzerinde etkilidir. Kilce zengin topraklar ile kum 

taneleri ile zengin toprakların spektral yansımaları kıyaslandığında iki 

parçacık arasında çok belirgin yansıma farklılıkları olduğu 

görülmektedir. Yüksek kil fraksiyonu içeriğine (ince parçacık boyutları) 

sahip bir spektrum, kumlu veya tınlı toprak spektrumundan (kaba 

parçacık boyutları) daha yüksek bir albedoya sahip olma eğilimindedir 
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(Gomez ve ark., 2019). Bu spektral davranış elektromanyetik 

spektrumun farklı aralıklarında toprak tekstürünün belirlenmesine 

olanak sağlamaktadır. Orta çözünürlüğe sahip Landsat TM 

görüntülerinin spektral bantları incelendiğinde silt içeriğine karşı 

görülebilir bantlar ve SWIR2 bandının, kil içeriğine karşıda yeşil, termal 

ve SWIR2 bantlarını tanımlamada daha hassas olduğu gözlemlenmiştir 

(Coleman ve ark., 1991). Araştırmacıların belirttiği hassasiyet değişen 

sensörler ile toprak ve çevre şartlarına göre de değişiklik göstermektedir.  

Liao ve ark. (2013) tarafından Çin’de geçekleştirilen bir çalışmada 

Landsat ETM görüntülerinde ise 1-5 ve 7. Bantlarının sayısal numaraları 

ile yüzey topraklarının kumlu silt ve kil içerikleri arasında anlamlı 

korelasyonlar elde etmiştir. Araştırmacılar çoklu adımsal regresyon 

yöntemi deneyerek her iki toprak değişkeninin de en kuvvetli şekilde 7. 

Bant tarafından belirlenebildiğini bildirmişlerdir. Fakat yine de 

araştırmalarında yersel değişkenliğin çok farklı olması ve örnekleme 

yoğunluğunun düşüklüğünden sahadaki çoğu tekstür varyasyonunu 

başarılı bir şekilde haritalayamamışlardır. UA ile toprak tekstürü 

belirleme başarısı üzerinde yüzey topraklarının nem ve organik madde 

kapsamının da etkisi oldukça büyüktür. Bu değişkenlerin etkilerinin en 

aza indirilmesi için Salisbury ve D'Aria (1992) görünür, yakın NIR ve 

TIR verilerin bir kombinasyonunu kullanarak toprak tekstürünün 

ayrımını kuvvetlendirmişlerdir. 

ASTER görüntülerinin 2. ve 8. Bandını görüntülere uyarlayan Apan et 

al. (2002), temel bileşen analizi yardımıyla toprak tekstürünü tahmin 

etmiştir. Kil minerallerinin 2200 nm de yüksek absorbsiyon göstermesini 

kullanarak geliştirilen SWIR Kil indeksi yardımıyla çalışma 
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bölgelerinde geniş alanlarda kil fraksiyonunu başarılı şekilde 

haritalamışlardır. ASTER bantları 5 ve 6 ile termal kızılötesi bantları 10 

ve 14'ün kombinasyonu daha sonra hem koyu renkli killi toprakları hem 

de parlak kumlu toprakları yerel ölçekte fotosentetik olmayan bitki 

örtüsünden ayırmak için kullanılabilir olduğunu fakat sonuçların organik 

madde tarafından etkilendiğini bildirmişlerdir. 

Daha başarılı sonuçlar ise yüksek spektral ve uzamsal çözünürlüğe sahip 

sensörlerle elde edilen görüntüler tarafından ortaya konmaktadır. 

Özellikle VNIR ve SWIR aralıklarda görüntüleme yapan hava 

hyperspektral görüntüleme sensörleri çoklu spektral görüntüleme 

yapanlara kıyasla toprak tekstürünün ayrımının sağlanmasında daha 

başarılı sonuçlar vermektedir. Selige ve ark. (2006) hava Hymap sensörü 

ile çoklu doğrusal regresyon ve kısmi en küçük kareler regresyonu 

yöntemi ile yersel veriler arasında tekstür modelleri geliştirerek bölgenin 

kum içeriğini haritalandırmıştır (Şekil 3.). Yersel çözünürlüğün ve çoklu 

spekteral bandda görüntülenen hiperspektral bantların toprak tekstürü 

ayrımında başarıyı daha da arttırmaktadır. 

 
Şekil 3. Hymap sensörü ile belirlenen Pfingstbreite bölgesi yüzey topraklarının kum 

içeriği (Selige ve ark., 2006) 
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2.3. Toprak nemi 

Uzaktan algılamadaki teknolojik gelişmeler hem mekânsal hem de 

zamansal olarak oldukça değişken olan toprak neminin geniş alanlarda 

belirlenebilmesi için fırsatlar sunmaktadır. 1970’li yılların ortalarından 

itibaren uydu ve sensör teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte yüzey 

toprak nemi belirleme çalışmaları hız kazanmıştır. Araştırmacılar toprak 

neminin optik, termal kızılötesi ile aktif ve pasif mikrodalga algılama 

teknikleri yoluyla belirlenebileceğini göstermiştir (Walker, 1999). Uzak 

sensörler doğrudan toprak nem içeriğini ölçmediğinden, ölçülen sinyal 

ile toprak nem içeriği arasındaki bağlantıyı tanımlayan matematiksel 

modeller türetilmelidir. 

Toprak nemini uzaktan algılamasında en yaygın kullanılan sensörler 

mikrodalga ve termal uzaktan algılama sistemleri olsa da görülebilir ve 

yakın kızılötesi dalga boylarında da yüzey toprak nemi belirleme 

çalışmaları gerçekleşmiştir. Erken dönemlerde Angstrom (1925)’in 

toprakların nem içeriğinin artmasıyla toprak yansımalarında azalma 

meydana gelmesini rapor etmesiyle birlikte diğer araştırmacılar da yüzey 

toprak neminin 0.4 ve 2.5 5 μm dalga boylarında belirleme çalışmalarını 

sürdürmüştür (Stoner ve Baumgardner, 1980; Ishida ve ark., 1991). 

Ayrıca toprak nemi ile VNIR yansıma arasında doğrusal (Bowers ve 

Smith 1972), doğrusal olmayan (Liu ve ark., 2002) ve üssel (Dasgupta, 

2007) modeller geliştirilerek yüzey topraklarının nem içeriği 

belirlenmiştir. Wang ve Qu (2007) MODIS spektral bantlarını kullanarak 

Normalize edilmiş fark su indeksine (NDWI) benzer olarak Normalize 

edilmiş Çoklu Bant Kuraklık İndeksini (NMDI) geliştirmişlerdir ve 

geliştirdikleri indeks ile çıplak yüzeyli topraklarda kaba çözünürlükte te 
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olsa yüzey toprak nemimi tahmin edebilmişlerdir (Şekil 4). Bununla 

birlikte, orta derecede bitki örtüsüne sahip alanlara uygulanması için 

daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyduğunu da belirtmişledir. Fakat 

toprağın VNIR spektral aralıkta yansıma miktarları mineral bileşim, 

tekstür, organik madde ve yüzey pürüzlülüğü gibi çok sayıda faktöre 

bağlı olduğundan bu deneysel yaklaşımlar toprak nem içeriğinin 

kalibrasyon koşulları dışında diğer bölgelere uygulandığında büyük 

farklılıklara neden olmaktadır (Wang ve Qu, 2009). 

Termal kızılötesi uzaktan algılama, 7 ile 14 µm arasında bir 

elektromanyetik dalga boyu bölgesi ile Dünya'nın termal emisyonunu 

ölçer (Ninomiya ve Fu, 2019). Uzaktan algılanan termal dalga bantları 

kullanılarak yüzey toprak neminin tahmini öncelikle termal dalga boyu 

ölçümlerine dayanan yüzey sıcaklığı ölçümlerine, birde sıcaklık/bitki 

örtüsü endeksi yöntemi olarak geliştirilen bitki örtüsü endeksleriyle 

birlikte kullanımına ile belirlenebilmektedir.   

Özellikle NDVI ve yer yüzey sıcaklığı (LST) indeksleri (Wang ve Qu, 

2007), yüzey sıcaklığı-vejetasyon indeksi(T/NDVI) (Lambin ve Ehrlich, 

1996), sıcaklık vejetasyon kuraklık indeksi (TVDI) (Sandholt ve ark., 

2002) gibi indekslerle yüzey nemi belirlenebilmektedir. Landsat TM, 

ETM+, OLI serisi ile ASTER, MODIS, Sentinel uydularının termal 

kızılötesi bantları yüzey topraklarının nem içeriğinin belirlenmesinde 

kullanılmaktadır (Wang ve ark., 2014; Xu ve ark., 2018; Wang ve ark., 

2020; John ve ark., 2021). 
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Şekil 4. MODIS uydu görüntülerinin spektral bantlarından geliştirilen NMDI indeks 

haritaları ile yüzey toprak neminin zamansal izlenmesi (Wang ve Qu, 2007’den 

düzenlenerek). 

Mikrodalga spektral aralıkta veri alan sensörler ile uzaktan algılama, 

mikrodalga bölgesindeki elektromanyetik radyasyonu (0,5 -100 cm) 

ölçerek toprak nemi tahmini için faydalı bir yetenek sağlamaktadır 

(Mohanty ve ark., 2017). Toprak nem içeriğinin mikrodalga ile uzaktan 

algılanması geri saçılım verilerinden elde edilen kuru toprak ve su 

arasındaki dielektrik özelliklerdeki zıtlığa dayanmaktadır. Nem arttıkça 

toprak-su karışımının dielektrik sabiti artar ve bu değişiklik mikrodalga 

sensörleri tarafından tespit edilebilir (Wang ve Qu, 2009). Çeşitli düşük 

frekanslar (X, C ve L bantları) tipik olarak çıplak veya bitki örtüsüyle 

kaplı toprak yüzeyi nem içeriğini tespit etmek için kullanılmıştır (Calvet 

ve ark., 2011). Çeşitli uydularda bulunan C ve X bant sensörleri (örn. 

AMSR-E, ASCAT, RADARSAT-1/2, WindSAT, ALOS-PALSAR), 

küresel yüzey ıslaklık ölçümü için bilim adamlarına umut vaat 

etmektedir. Kurucu ve ark. (2006), İzmir ili Menemen ilçesinin ova 
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topraklarında RADARSAT-1 uydu görüntüsü ile SPOT-2 uydusunu 

birleştirerek toprakların gravimetrik nem içeriği ile görüntünün yansıma 

değerleri arasında önemli ilişkiler yakalamışlar ve toprak nem içeriğini 

gözlemleyebilmişlerdir. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa uzay ajansı 

tarafından (ESA) SMAP ve SMOS radyometreleri yüzeye yakın (0-5 

cm) toprak nemini ve okyanus tuzluluğunu ölçmek için yörüngeye 

gönderilmiştir. SMOS ve SMAP pasif radyometreleri şu anda 2 ila 3 

günlük aralıklarla dünya çapında 35 ila 60 km çözünürlüklü toprak nemi 

verileri sağlarken, SMAP aktif radarı yörüngeye yerleştikten kısa bir 

sonra başarısız olmuş ve hizmet dışı kalmıştır. Düşük uzamsal 

çözünürlüğe sahip olmasına rağmen, SMAP ve SMOS radyometre 

ürünleri, küresel ölçekte çeşitli yer bilimi uygulamaları için önemli olan 

parlaklık sıcaklığı ve toprak nemi verilerini sağlamaktadır (Wang ve Qu., 

2009; Mohanty ve ark., 2017).  

2.4 Toprak Organik Maddesi (TOM) 

Uzaktan Algılama, TOM içeriğini ve değişimlerini arazi ve bölgesel 

ölçeklerde uzaysal olarak verimli ölçümlerini sağlamak adına güçlü bir 

araç konumundadır. Toprak rengi, TOM’ sini tahmin etmek için önemli 

göstergelerdin bir tanesidir. Tipik olarak, koyu renkli topraklar, açık 

renkli topraklardan daha fazla organik madde içerir. Daha yüksek TOM 

içeriğine sahip toprağın bu koyulaşması, doymuş organik maddeden ve 

siyah hümik asit ve toprak neminin bileşimindeki ve miktarındaki 

değişimden kaynaklanmaktadır (Viscarra-Rossel ve ark., 2006). 

Topraklarda organik maddenin varlığı 0.5-1.1μm dalga boyu bölgesi 

arasında belirgin yansıma farklılıklarına neden olmaktadır (Latz ve ark., 

1984). Bu farklılar sebebiyle VNIR ve SWIR dalga boylarında 
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radyometrik görüntüleme yapan sistemler TOM’ sinin belirlenmesini 

sağlayabilmektedir. Bu konuda Frazier and Cheng (1989) Landsat TM 

görüntüsünün 1, 3, 4 ve 5. Bantlarının TOM’nin haritalanmasında hassas 

olduğuna işaret etmektedirler. Ayrıca, Doğan ve Kılıç (2013) organik 

madde ile Landsat ETM+ görüntüsünün bantları arasında mekânsal 

haritalama için en hassas bandın 5. Bant olduğunu bildirmektedir. 

Bunlarla birlikte yüzeyi temsil eden piksellerin mekânsal 

çözünürlüğünün düşük olmasından dolayı bu piksellerin yüzey 

yansımasının karakteristiğini tam olarak sunamamaktadır. Bazı 

durumlarda piksellerin imzası kayalar, yollar veya vejetasyon tarafından 

farklılaşabilir. Bundan dolayı TOM gibi hatta diğer bazı özelliklerin 

modellenmesi zor hale gelebilir. Bu bakımdan görüntülemede 

kullanılacak verinin mekânsal çözünürlüğünün yüksek olması model 

başarısını artırabilir. Bu konuda Chen ve ark. (2000) hava sistemlerinden 

alınan daha yüksek uzaysal çözünürlüğe sahip multispektral görüntülerin 

yer tabanlı verilerle desteklenmesiyle toprak organik karbonunu 

haritalamada yeteri kabiliyeti sunabildiğini bildirmektedirler. Yine de 

toprak mineral bileşimi, tekstür, nem ve yüzey pürüzlüğü gibi etmenlerin 

TOM belirleme çalışmalarında spektral karışıklıklara da neden olduğu 

göz ardı edilmemelidir (Croft ve ark., 2012). 

2.5. Demir İçeriği 

Demir oksitler toprakta en çok rastlanan metalik elementler birisidir ve 

aynı zamanda toprak minerallerinin içerisinde de bulunmaktadır (de 

Souza Mendes ve ark., 2022). Toprak mineral formları, oranları ve 

konsantrasyonları çevresel koşullara göre mekânsal olarak değişiklik 

göstermektedir (Viscarra Rossel ve ark., 2010). Götit ve hematit 
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topraklarda en yaygın bulunan demirli minerallerdendir ve topraklara 

sırasıyla sarı-kahverengi ve kırmızı rengi veren kromoforlardır (Anda ve 

ark., 2008). Bu nedenle demir oksit topraktaki spektral tepki modeli 

üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Toprak yansıma spektrumlarındaki 

absorpsiyon özelliklerinin çoğu, bir şekilde demirin varlığından 

kaynaklanmaktadır. Mavi ve morötesi dalga boylarına doğru 

yansımadaki dik düşüş, hemen hemen tüm toprak yansıma 

spektrumlarının bir özelliğidir. Bu azalma, ultraviyole bölgesine uzanan 

güçlü bir demir-oksijen yük transfer bandından kaynaklanmaktadır 

(Hunt, 1980). 0,50-0,64 μm bölgesindeki topraklardan yansımanın 

yoğunluğu, toprağın demir içeriği ile ters orantılıdır (Obukov ve Orlov 

1964). Diğer absorpsiyon bantları genellikle 0,7 ve 0,87 μm civarında 

meydana gelir (Stoner ve diğerleri, 1980) ve ayrıca orta kızılötesi dalga 

boylarındaki ilave absorpsiyon, düzensiz oktahedral bölgelerdeki demirli 

bileşiklere atfedilebilir (Hunt ve Salisbury 1970).  

Toprakta demirli bileşiklerin bahsedilen spektral karakteristikler 

sergilemesinden dolayı havadan ve uzaydan algılama araçları ile 

belirlenmesi toprak bilim dünyası tarafından ilgiyle karşılanmıştır. Bu 

konuda en öncü çalışmayı Coleman ve ark. (1993) gerçekleştirmiştir. 

Araştırmacılar Landsat TM görüntülerinin parlaklık verilerine dayalı 

olarak toprak demir içeriği ile parlaklık verileri arasında 0.10-0.29 

değerlerinde anlamlı korelasyonlar bulmuşlardır. Fakat araştırmacıların 

bulduğu korelasyonlar sahadaki demir varyasyonlarının çoğunun 

açıklanması için yeterli gelmemiştir. Ayrıca ilerleyen dönemlerde 

görüntüleme spektrometrisi, görünür ve NIR spektral bölgelerde demir 

oksitlerin ve hidroksitlerin spesifik absorpsiyon özelliklerini belirlemek 
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ve ölçmek için de kullanılmıştır (Abrams ve Hook, 1995; Mulder ve 

diğerleri, 2011). Yüzey toprak demir içeriklilerinin hesaplanmasında 

bant algoritmalarına dayanan indeksler de geliştirilmiştir. Bu konuda 

Doğan (2009), Landsat ETM görüntüleri ile Kelkit havzasında demirli 

bileşiklerin haritalanması için mineral bileşim indekslerinden 

faydalanmıştır. Araştırmacı demirli mineral indeksi (Bant 5/Bant 4) ile 

demir oksit indeksini (Bant3 / Bant1) görüntülerin bantlarını kullanarak 

hesaplamış ve indeksler ile yersel doğrulama sonuçları arasında %1 

önem seviyesinde anlamlı olarak sırasıyla 0,86 ve 0,75 düzeyinde 

korelasyon hesaplamıştır. Araştırmacı Landsat ETM görüntülerinden 

hesaplanan demir indekslerinin yüzey toprağında demir içeriklerinin 

haritalanması için başarılı sonuçlar verdiğini vurgulamıştır. 

İndekslerle demir içeriklerinin uzaktan algılama ile belirlenmesinde en 

başarılı araştırmalardan biri Doğan (2009) tarafından raporlanmıştır. 

Fakat benzer şekilde yürütülen diğer araştırmalar görüntüleme 

spektroskopisi yerine belirli bir indeks kullanımının çoğunlukla yüzey 

bilgisinde kayıplara neden olmasından dolayı düşük başarıya ulaştığını 

göstermektedir (Levi ve Rasmussen, 2014).  Bu durumun, kısmen örtülü 

veya pürüzlü yüzeyler, fiziksel ve biyolojik toprak kabuklaşması veya 

atmosferik koşullar gibi dış faktörlerin görünür, yakın kızılötesi ve kısa 

dalga kızılötesi bölgelerinde toprak sinyallerinin ölçümlerinin 

engellenmesine neden olmasından kaynaklandığı belirtilmektedir (Xu ve 

ark, 2005). Son dönemlerde istatiksel yazılım ve donanım 

sistemlerindeki gelişmelerden dolayı uzaktan algılama sistemleri ile 

yüzey demir kapsamlarının uzaktan algılama sistemleri ile başarılı 

şekilde belirlenebildiği görülmektedir. Özellikle makine öğrenmesi gibi 
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istatiksel yöntemler spektral yansıma verileri yanında uzaktan algılama 

ile elde edilen diğer çevresel değişkenleri de analizlere katarak yüzey 

demir kapsamını haritalayabilmektedir. Bu konuda De Souza Mendes ve 

ark. (2022) topografik değişkenler ve Landsat görüntüleri ile Brazilya 

Sao Paulo ‘da yüzey demir kapsamlarını makine öğrenme 

yaklaşımlarından rastgele orman tekniği ile R2 0,84 düzeyinde başarılı 

şekilde haritalayabilmiş ve yüzey demir içeriğini zamansal olarak 

haritalanmasını sağlayabilmişlerdir. 

2.6. Karbonatlar 

Toprakların kireç içerikleri yüzey topraklarının elektromanyetik 

spektrumda önemli spektral imzalar sergilemesine neden olmaktadır. 

Laboratuvar koşullarında doğal yüzeyleri bozulan toprak örneklerinden 

belirlenen kalsiyum karbonat içeriği arttıkça, yansımalarının da o kadar 

yüksek olduğu (Lagacherie ve ark., 2008) ve ayrıca 2208 ve 2341 nm 

dalga boyundaki elektromanyetik dalgaları güçlü şekilde absorbe ettiği 

bildirilmiştir (Clark ve ark. 2003). Bu spektral davranışlar baz alınarak 

geliştirilen kalsit indeksi ASTER uydu görüntülerine uyarlanarak 

başarılı şekilde yüzey kireç kapsamlarının belirlenmesinde kullanılmıştır 

(Yoshiki ve ark., 2004). Diğer bir çalışmada ise uzaktan algılama sistemi 

olarak hava sensörleri ile elde edilen Hymap görüntülerinin kullanımı 

test edilmiştir (Lagacherie ve ark., 2008). Araştırmada, yüksek uzamsal 

çözünürlüğe sahip görüntüler (25 m2‘lik pikseller) ile yüzey 

topraklarının kireç içerikleri R2 0,46 düzeyinde haritalanmıştır. Yüksek 

çözünürlüklü olan bu görüntünün düşük haritalama yeteneği 

sergilemesinin üzerinde radyometrik ve dalga boyu kalibrasyon 

belirsizliklerinin yanı sıra olası atmosferik etkilerin neden olduğu 
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bildirilmiştir. Bir diğer çalışmada Doğan ve Kılıç (2013) toprakların 

CaCO3 içeriği ile Landsat ETM+ görüntülerinin 5. Bandının sayısal 

numaraları arasında önemli pozitif korelasyonlar hesaplamış (0.85) ve 

araştırma bölgesinin topraklarının kireç içerikleri başarılı şekilde 

haritalandırılmıştır. 

2.7. Toprak Tuzluluğu   

Özellikle yarı kurak ve kurak iklim bölgelerinde önemli arazi bozunum 

süreçlerinden birisi olan toprak tuzluluğu toprakların spektral 

davranışları üzerinde etkili olmaktadır. Arazi yüzeyindeki tuzların 

varlığı, ya doğrudan tuz kristallenmesi ve kabuğu olan çıplak topraklar 

üzerinde ya da tuzluluktan kontrol edilen veya etkilenen bitki türü ve 

büyümesi aracılığıyla dolaylı olarak uzaktan algılanan spektral 

verilerden tespit edilebilmektedir (Mougenot ve ark, 1993). Topraktaki 

tuz içeriğindeki artışla birlikte görünür ve NIR bölgelerinde spektral 

aralıklarda yansımada bir artış gözlemlenmektedir. Bu sayede bu 

spektral aralıklarda görüntü alabilen sistemlerle toprak tuz içeriği 

arasında geliştirilen tahmin modelleri yüzey topraklarının tuz kapsamını 

haritalayabilmektedir. Ayrıca yüzeyin çıplak olduğu durumlarda yüzey 

spektral davranışları dikkate alınarak geliştirilen tuzluluk indeksleri de 

(NDSI-Normalize edilmiş tuz indeksi vb.) yüzey tuz kapsamının 

haritalanmasında başarılı sonuçlar aldığı görülmektedir (Bannari ve ark., 

2008; Mashimbye ve ark., 2012). Ayrıca halofitik vejetasyonların 

verdiği yansıma miktarları yoluyla geliştirilen diğer indeks yaklaşımları 

kullanılarak yüzey tuz kapsamı alternatif yolla tespit edilebilmektedir. 

Fakat araştırmacılar bu şekilde tuz kapsamının belirlenebilmesi için 

yüksek yersel çözünürlüklü görüntülere ihtiyaç duyulduğunu 
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bildirmektedir (Dehaan ve Taylor, 2001). Buna ilaveten bazı tuz 

türlerinin spesifik bant aralıklarında absorbans vermesinden dolayı 

yüzey tuz miktarının belirlenmesinde düşük spektral çözünürlüğe sahip 

uydu verileri pek elverişli olmadığı belirtilmektedir (Kılıç ve ark., 2022). 

3. Toprak Özelliklerinin Belirlenmesinde İnsansız Hava Araçlarının 

(İHA) Kullanımı 

Son yıllarda İHA sistemleri hassas tarım süreçleri ve tarımsal yönetim 

planlarının oluşturulabilmesi için önemli bir alternatif sistem olarak 

görülmektedir. Çünkü uyduların zamansal ve yersel çözünürlüğünün 

küçük çaplı tarım arazileri için yeterli olmaması ve ayrıca yer tabanlı 

sensörlerin sahada büyük bir alanı kapsayamamasından dolayı İHA 

sistemleri hassas tarıma yönelik yüzeyden veri toplama konusunda 

oldukça avantajlı görülmektedir (Elarab ve ark., 2015)  Özellikle son 

dönemlerde bu teknolojilerdeki gelişmeler ve ekonomik anlamda bu 

cihazlara ulaşımın kolaylaşması sayesinde  tarımsal anlamda İHA 

kullanımı gün geçtikçe artmaktadır (Raeva ve ark., 2019).  İHA üzerine 

yerleştirilen görülebilir, yakın kızılötesi ve termal görüntüleme 

yapabilen sensörler sayesinde alınan çoklu spektral görüntüler yüzey 

toprağı veya tarımsal mahsulle ilgili niceliksel bilgilerin üretilmesinde 

veri kaynağı olarak kullanılmaktadır (Norasma ve ark., 2019). Özellikle 

ürün sağlığı (Reinecke ve Prinsloo, 2017), besin elementi kapsamı (Liu 

ve ark., 2018; Severtson ve ark., 2016), yaprak alanı (Liu ve ark., 2021), 

yaprak klorofil kapsamı (Simic Milas ve ark., 2018), hastalık ve zararlı 

takibi (Perez-Ortiz ve ark., 2015; Marston ve ark., 2020), yıllık ürün 

verimi (Nevavuori ve ark., 2020) gibi mahsule yönelik araştırmalar daha 
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fazla olsa da toprak özelliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalarda 

yürütülmektedir. 

Önemli toprak özelliklerinden toprağın nem miktarı İHA sistemleri ile 

hassas tarım uygulamaları için istenilen uzamsal ve zamansal 

çözünürlükte kolayca mekânsal olarak belirlenebilmektedir. Lu ve ark. 

(2020), İHA kullanarak Çin’in Lös platosunda bu amaçla bir araştırma 

yürütmüşlerdir. Araştırmacılar görünür dalga boyundaki parlaklık 

değerlerinin toprak nem içeriğinin belirlenmesinde anlamlı 

korelasyonlar verdiğine işaret etmiştir. İHA kullanılarak çıplak 

topraklarda belirlenebilen bir diğer toprak özelliği ise toprak organik 

madde veya organik karbon kapsamıdır. Bu konuda Aldana-Jague ve 

ark. (2016), 480–1000 nm arasındaki İHA spektral görüntülerin toprak 

organik karbonu stoğunun belirlenmesindeki yeteneğini araştırmıştır. 

Araştırmacılar daha önceden toprak spektral kütüphanesindeki yansıma 

bilgilerinden yola çıkarak 2 ha’lık bir alanda 120 m yükseklikten İHA 

görüntüsü alarak yüksek çözünürlüklü spektral verilerle R2 0.95 ve 

RMSE %17 düzeyinde toprak organik karbonunu haritalayabilmişlerdir. 

Araştırma İHA tabanlı spektral ölçümlerin toprak spektral kütüphaneleri 

ile birlikte yüksek çözünürlüklü toprak organik karbonu haritalamanın 

verimliliğini artırma potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir.  

Bu zamana kadar İHA’lar ile çıplak toprak yüzeyinin spektral yansıma 

özellikleri kullanılarak doğrudan fiziksel ve kimyasal özelliklerinin 

belirlenmesine yönelik olarak çok az sayıda araştırma yürütülmüştür 

(Heil ve ark., 2022). Araştırmaların çoğu çıplak toprak yansımalarından 

ziyade zeminin mahsulle kaplı olduğu durumlarda bitki örtüsü 

yansımalarından hesaplanan indeks değerlerini kullanarak dolaylı 
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şekilde toprak özelliklerini tahmin etmektedir (Guo ve ark., 2020). Bu 

bakımdan toprak bilimcilerin çıplak topraklı yüzeylerde bu konuda daha 

fazla araştırma yapması hassas tarımın etkinliğinin daha da arttırılması 

adına önemlidir. 

Sonuç 

Uzaktan algılama toprak özelliklerinin mekânsal dağılımının 

belirlenmesinde hem maliyetleri düşüren bir yaklaşım olması hem de 

kısa zamanda başarılı sonuçlar vermesinden dolayı toprak bilimciler 

tarafından sıklıkla kullanılan bir yaklaşımdır. Uzaktan algılamada 

kullanılan platformların toprak özelliklerinin belirlenmesine yönelik 

olarak birbirlerine göre avantajları ve dezavantajlarının olduğu açıkça 

görülmektedir. Özellikle uydu bazlı algılamada görüntülerin uzaysal ve 

spektral çözünürlüklerinde kalite düşüklüğü, kaliteli görüntülerinin de 

maliyetinin fazla olması önemli bir problem olarak görülmektedir. 

Ayrıca atmosferdeki sinyal bozucu etkenlerin önemli yansıma 

karışıklıklarına neden olmasının yanında havanın bulutlu olması temel 

problemler olarak görülmektedir. Bunlara ilaveten geniş kapsamlı alınan 

görüntülerde toprak yüzeyinin farklı çevresel şartlarda altında 

oluşmasından dolayı örtülü veya pürüzlü bulunması doğrudan geniş 

alanlarda toprak özelliklerinin tahminin de kısıtlayıcı bir faktör olarak 

görülmektedir. Bunlara ilaveten toprak özelliklerini belirli bir bölgede 

başarılı şekilde tahmin eden modeller dünyanın diğer bölgeleri için 

uygun olmayabilir. Çünkü topraklar farklı çevre şartları altında farklı 

süreçlerin altında oluştuğundan geliştirilen modeller farklı bölgeler de 

doğru sonuçlar vermeyebilir. Mutlaka bu sistemlerle belirlenen toprak 

özelliklerinin yer gözlemleri ile doğrulanması gerekmektedir. 
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Bahsedilen problemler İHA kullanımı ile artık önemsiz hale gelmektedir. 

Hassas tarıma yönelik olarak istenilen zamanda ve mekânsal 

çözünürlükte görüntüler alınarak amaca yönelik tahmin haritaları başarılı 

şekilde hazırlanmaktadır. Fakat bu sistemlerde geniş alanların 

görüntülenmesinde batarya kapasiteleri veya havada kalma sürelerinin 

kısıtlı olması ve hava şartlarının uçuşu engellemesi gibi durumlardan 

dolayı uydu sistemlerinin sahip olduğu kabiliyette değildir. Yine de 

uzaktan algılama sistemlerinin toprak özelliklerini belirlemede 

sergilediği başarı göz önüne alındığında geleneksel yöntemlerle toprak 

özelliklerinin geniş alanlarda belirlenmesinin zorluğuna kıyasla bu 

yöntemlerin daha avantajlı olduğu görülmektedir. Özellikle hassas 

tarımın giderek önem kazanmasından ötürü İHA ile toprak özelliklerinin 

belirlenmesi neticesinde gübreleme maliyetlerinde önemli kazanımlar 

elde edilerek özellikte çiftliklerde kaynakların optimal kullanımı 

sağlanmaktadır.  Uydu görüntüleri ile uzaktan algılama teknikleri ile elde 

edilen toprak haritaları ise geniş çaplı ekolojik modelleme, toprak idaresi 

ve planlama gibi konularda araştırmacılara hızlı ve etkili veri 

sunmasından dolayı önemli bir araç olarak görülmektedir. 
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Giriş 

Tarımsal üretim sistemleri, iklim değişikliği, üretim maliyetlerindeki 

artışlar ve son yıllarda işgücündeki azalma dahil olmak üzere global 

ölçekte zorluklarla karşı karşıyadır. Ayrıca, COVID-19 pandemisi, 

dünyanın birçok bölgesinde gıda üretim ve tedarik sistemlerinin 

kesintiye uğramasına yol açmıştır (Outlaw ve ark., 2020). Tarımsal 

üretimdeki zorluklar, mevcut ve gelecekteki gıda tedarik sistemlerinin 

çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir (Andersen ve 

ark., 2018).  Öte yandan, gelişmekte olan tarımsal üretim sistemleri, 

iklim değişikliğine ayak uydurmak için önemli yeniliklere ihtiyaç 

duymaktadır (Moss ve ark., 2019). Belki de bu noktadaki en kritik soru 

hızla artan nüfus için yeterli kalitede gıdanın sürdürülebilir şekilde nasıl 

üretileceğidir. Bunun için araştırmacılar en son teknolojileri tarım 

sistemlerine entegre etmenin yollarını araştırmaktadır (Wang ve ark., 

2012). Bu kapsamda kullanılan en önemli araçlardan olan yapay zeka 

(YZ), uzaktan algılama teknolojisi ve insansız hava araçları kullanımı ile 

kolayca erişilebilir hale gelen büyük veriden yararlanma potansiyelini 

artırmıştır (Hassler ve Baysal-Gurel, 2019; Nussbaum ve ark., 2018). 

Özellikle, tarımsal üretimde verimi en fazla etkileyen topraklarının 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerine dayalı toprak kalitesi tahmini 

için kullanılan YZ algoritmaları, çok boyutlu verilerin işlenmesine 

olanak sağlayıp başarılı öngörüler sunduğundan zamanla vazgeçilmez 

bir araç halini almaktadır (Jung ve ark., 2021). 

Büyük hacimli üretimler için vazgeçilmez yetişme ortamı olan toprağın 

genel durumunu bilmek ve en uygun tarımsal yönetim uygulamalarını 

belirlemek için üretim öncesi ve sonrası toprak kalitesi 
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değerlendirmesinin yapılması gerekmektedir. Ancak, toprak kalitesi 

doğrudan ölçülemediğinden çok çeşitli toprak kalitesi göstergeleri ve 

endeksleri ile değerlendirilebilir. Toprak kalite indeksinin nicel 

hesaplama yöntemi aşamaları: gösterge seçimi, gösterge puanlaması ve 

tek bir endekste kapsamlı puanlama şeklindedir (Jian ve ark., 2020). 

Genellikle geleneksel toprak kalitesi değerlendirme yöntemleri, toprak 

örneklemesi ve toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik analizlerini 

içeren çeşitli maliyet unsurlarını içermektedir. Bu durum birçok 

araştırmacıyı toprak kalitesi değerlendirme maliyetini ve veri fazlalığını 

azaltmak için minimum veri seti oluşturmaya yöneltmiştir. Minimum 

veri seti için seçilen göstergelerin ağırlıklarının hesaplanabilirliği 

subjektif etkiyi azaltmış iken incelenen arazi kullanım türü ve  tarımsal 

ekosistemi yeterince temsil etmesi dikkate alınmıştır (Jiang ve ark., 

2020).  

Tarım toprakları hakkında veri elde etmenin popüler bir yolu haline 

gelen uzaktan algılama, bitkisel üretim yönetimi için faydalı, ekonomik 

ve kapsamlı veri sağlayan bir araçtır (Ge ve ark., 2011). Tarımsal üretim 

sistemlerinde uzaktan algılama uygulamaları arasında toprak kalite 

göstergelerinin tahmini önemlidir. Genellikle azot, potasyum ve fosfor 

gibi kimyasal gübrelerle doğrudan ilgili göstergelerin yanı sıra toprak 

organik madde içeriği gibi diğer biyolojik göstergelerin tahmin 

modellerinde, uzaktan algılama verileri sıklıkla kullanılmaktadır 

(Hounkpatin ve ark., 2022; Yao ve ark., 2022). Bu tahmin modelleri 

yapay zeka algoritmaları şemsiyesi altında yer alan makine öğrenmesi ve 

derin öğrenme algoritmalarıdır (Budak ve ark., 2022).  
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Toprak özelliklerinin tahmini için çok sayıda makine öğrenmesi 

algoritması ve varyantları kullanmıştır. Özellikle ağaç tabanlı modeller, 

toprak özelliklerinin mekânsal dağılımını tahmin etmek için popüler 

olanlardır. Taghizadeh-Mehrjardi ve ark. (2016), toprak özelliklerini 

sınıflandırma ve regresyon problemlerinde Classification and 

Regression Trees algoritmasınının (CART) yaygın bir örneğini 

kullanmıştır. CART model başarısı, parametrelerin kalibre edilmesine; 

kalibrasyon ise veri seti kalitesi ve boyutuna duyardır. Breiman ve ark. 

(2017)’nın tanıttığı rastgele orman algoritmasında bagging (torbalama) 

prosedürü bu duyarlılığın üstesinden gelmede başarılı olmuştur. Ağaç 

tabanlı algoritmalarda boosting prosedürü de geliştikçe varyasyonu 

yüksek veri setlerinde toprak özelliklerinin mekânsal tahmini başarılı bir 

şekilde yapılabilmiştir. Son örneklerden biri olan Pham ve ark. (2021), 

toprak kalitesinin önemli bir parametresi olan toprak organik maddesinin 

CatBoost regresyon tahmin modeli ile karşımıza çıkmaktadır. 

Literatürde, toprak özelliklerinin tahmininde sık kullanılan 

algoritmalardan bir diğeri de derin öğrenmedir. Son dönemlerde, 

Evrişimli Sinir Ağları (Convolutional Neural Network, CNN)’nın 

popülerliği artmaktadır. Bu olgunun ortaya çıkmasında, CNN 

algoritmaları toprak özelliklerini hem bölgesel hem de tarla ölçeğinde 

tahmin ve sınıflandırmaya imkân tanımasının ve görüntü işleme odaklı 

olmasının katkısı oldukça fazladır (Azizi ve ark., 2020; Yang ve ark., 

2021). 

Bu derlemede, uzaktan algılama verilerini YZ algoritmalarında işleyerek 

toprak kalite göstergelerini tahmin etmede bütüncül bir değerlendirme 

amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, toprak kalite göstergelerini tahmin 
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etmede uzaktan algılama araçlarının nasıl kullanıldığı ve yerelden 

bölgesel ölçeğe gösterge tahminlerinde YZ algoritmalarının kullanımına 

odaklanılmıştır. Bu kapsamda: toprakların başlıca fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik kalite göstergelerini temel olarak incelemek; toprak kalitesi 

açısından önemli uzaktan algılama kavramları ve radyometrik indeksleri 

tartışmak; uzaktan algılama veri kaynaklarında farklı yapay zekâ 

algoritmaları analizinin yanı sıra fiziksel, kimyasal ve biyolojik toprak 

kalite parametrelerini konu alan araştırmaların bir incelemesini 

sunulmuştur. 

1. Toprak Kalite Göstergeleri 

Toprak kalitesi esas olarak “toprağın beklenen işlevini yerine getirme 

kapasitesi” olarak tanımlanabilir. İlgilenilen belirli toprak işlevi, amaca 

bağlı olarak değişir (Karlen ve ark., 1997). Bu nedenle, toprak 

kaynaklarını gelecek için koruma, toprağın üretkenliğini sürdürme veya 

kapasitesini artırmayı amaçlayan arazi yönetimi uygulamalarının temel 

amaçlarına ulaşmada en çok dikkate alınan konuların başında 

gelmektedir (Andrews ve ark., 2004). Tüketiciler için “toprak kalitesi” 

sağlıklı ve ucuz gıdaya rahatça erişebilmek anlamına gelirken (Lal, 

2019), ekosistem bağlamında; biyoçeşitlilik, su kalitesi, besin döngüsü 

ve biyokütle verimini koruma veya geliştirmeyi ifade etmektedir 

(Muñoz-Rojas, 2018). 

Toprak kalite göstergeleri, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

özellikleridir. Toprak kalite gösterge seçimi, toprak kullanım amacına, 

toprak özelliklerine ve çevresel koşullara göre yapılmaktadır. Tarımsal 

üretim, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin entegre ve 

dengeli etkileşimine bağlıdır (Wood ve Litterick, 2017). Bu nedenle 
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göstergeler, toprak kalite değerlendirme sürecinin temelini 

oluşturmaktadır (Karlen ve ark., 2001). Toprak kalite indeksi yöntemi 

basitliği ve esnekliği nedeniyle, bu değerlendirme sürecinde en yaygın 

kullanılan yöntemdir ve en önemli adım minimum veri setinin 

oluşturulmasıdır (Nortcliff, 2002). Toprak kalite değerlendirme 

sürecinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan 

minimum veri setinin doğru seçimi, zaman ve para tasarrufu sağlarken 

metodolojinin şeffaflığı da sağlanmış olmaktadır (Bünemann ve ark., 

2018). Öte yandan, tüm tarım toprakları aynı özelliklere sahip olmayıp 

arazi kullanım türü, toprak yönetim uygulamaları bakımından 

heterojenlik göstermektedir. Bu nedenle, gösterge seçimini bütüncül bir 

yaklaşımla gerçekleştirmek önemlidir (Bünemann ve ark., 2018).  

Toprak kalitesinin kimyasal özellikleri, bitkiler için besin sağlama, 

çevreye ve bitki büyümesine zararlı kimyasal elementleri veya bileşikleri 

tutma kapasitesi ile ilişkilidir (Budak ve Çalışır, 2019; Çelik ve ark., 

2020). Abdul Khalil ve ark. (2015), toprak karbon ve azot içeriğinin bitki 

verimi üzerine rolünün yanında toprak strüktürünü, infiltrasyon 

kapasitesini ve toprak biyolojik aktivitesini de etkilediğini bildirmiştir. 

Toprak kimyasal kalite göstergelerinden olan pH; toprakta fosfor, 

manganez ve kalsiyum varlığının artmasına neden olan organik 

maddenin ayrışmasını kolaylaştırır, toprağın fiziksel özelliklerini de 

etkiler ve pH değeri besin döngüsünün bir göstergesi olarak kabul edilir 

(Mengel ve Kirkby, 2012). Ayrıca, kimyasal nitelikler bitki verimi ile 

ilişkilidir; bu nedenle, belirli bir göstergenin varyasyonları kolayca 

yorumlanır ve kireçleme veya gübreleme yoluyla toprağın kimyasal 

özelliklerinin hızlı bir şekilde iyileştirilmesine izin verir (Bellitürk, 
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2019). Toprak kalite değerlendirmesinde temel amaçlardan bir tanesi, 

gübreleme programına bilgi sağlamak için toprak kimyasal özelliklerini 

belirlemektir. Bu gübreler genellikle fosfor, potasyum ve azot içerikli 

olup toprak kalitesi değerlendirmesinde kilit role sahiptir (Stamatiadis ve 

ark., 1999; Jarvan ve ark., 2017; Bellitürk ve ark., 2019; Simoes-Mota 

ve ark., 2021). Öte yandan, pH; hem topraktaki besin maddelerinin 

yarayışlılığını hem de mikrobiyal popülasyonları doğrudan etkileyen bir 

değişkendir (Çelik, 2019).  

Toprak biyolojik göstergeleri, toprak organik maddesinin ayrışması ve 

besin döngüsü gibi toprağın canlı bileşenleri hakkında bilgi sağlayarak 

kirleticilerin bozunması ve toprak strüktür stabilitesi gibi toprağın 

sürdürülebilirliğini etkileyecek parametrelerin izlenmesinde yardımcı 

olmaktadır (Mikanova, 2006; Zhou ve ark., 2020). Önceki çalışmalar, 

mikrobiyal göstergelerin çevresel değişikliklere fiziksel ve kimyasal 

göstergelerden daha duyarlı olduğunu ve bu nedenle sürdürülebilir 

toprak sağlığı hakkında bir olumsuzluğu daha erken bir zamanda tahmin 

etmeye olanak tanıdığını göstermektedir (Arias ve ark., 2005). 

Toprak organik maddesi en çok kullanılan toprak biyolojik 

göstergelerinden bir tanesidir (Veum ve ark., 2014). Ayrıca, toprak 

organik karbonu, toprak kalitesinin değerlendirilmesinde temel bir 

nitelik olarak kabul edilir. Kimyasal, fiziksel ve biyolojik toprak 

özellikleriyle etkileşim halinde olup toprak verimliliği ile genellikle 

pozitif korelasyon gösterir (Sun ve ark., 2020; Yost ve Hartemink, 2019). 

Toprak organik maddesi, toprağın strüktürel yapısını ve kök etki 

alanında hacim ağırlığını olumlu yönde etkileyerek bitki kök gelişimine 

olumlu katkılar sunar (Daynes ve ark., 2013; Riley ve ark., 2008). 
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2.1. Uzaktan Algılama ve Radyometrik İndeksler 

Uzaktan algılama, kara yüzeyinden yayılan veya yansıyan 

elektromanyetik radyasyonun uzak bir noktada ölçülmesi ve yüzeyle 

ilgili özelliklerin ortaya çıkarılması işlemidir. Topraktan yansıyan veya 

yayılan radyasyon, toprak yüzeyinin bir dizi kimyasal ve fiziksel 

özelliğine göre değişmektedir (Anderson ve Croft, 2009). Bu nedenle, 

farklı toprak yüzeyleri arasında ayrım yapmak ve ölçülen radyasyona 

dayalı olarak toprak özellikleri hakkında çıkarım yapmak mümkündür 

(Dewitte ve ark., 2012). Öte yandan, toprağın spektral yansıması, belirli 

bir mekânsal ve zamansal ölçekte çevresel koşullara ve arazi kullanımına 

bağlı olarak değişmektedir. Uzaktan algılama, ampirik veya analitik 

modellerin oluşturulabileceği malzemelerden yansıyan enerjinin ayırt 

edici doğasından yararlandığı için bu varyasyonları yakalayabilir 

(Lillesand ve Kiefer, 2015). 

Hiperspektral görüntüleme olarak da bilinen görüntüleme 

spektroskopisi, her piksel için bir yansıma tayfı elde edilebilecek şekilde 

birçok bitişik spektral bantta eşzamanlı görüntüler elde eden pasif bir 

uzaktan algılama teknolojisi olarak tanımlanır (Lu ve ark., 2020). 

Topraklar; iklim, biyotik faaliyetler ve topografyanın birleşik etkilerinin 

bir sonucu olarak oluşan ve gelişen karmaşık dinamik sistemler olduğu 

için; toprak oluşumu, toprak yüzeylerinin kimyasal, fiziksel ve 

mineralojik özelliklerini değiştirir. Bu süreç, yüksek çözünürlüklü 

yansıma spektrumları kullanılarak tespit edilebilen farklı spektral 

absorpsiyon özellikleri ile sonuçlanır (Leone, 2000). En önemli 

absorbsiyon özelliklerinden bazıları görünür ve yakın kızılötesi (VNIR) 

ile kısa dalga kızılötesi (SWIR) aralığında (0.4 nm ile 2.5 µm) meydana 
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gelmektedir. Bu absorbsiyon özellikleri spektral derinlikleri, genişlikleri 

ve konumlarına göre değişebilmekte ve toprak özelliklerinin karakterize 

edilmesini sağlayan tanısal göstergeler olarak hizmet etmektedir (Ben-

Dor ve ark., 2009).  

Multispektral sensörler, verileri daha az bantta kaydetmekte, bu da 

hiperspektral sensörlere kıyasla daha kaba bir spektral çözünürlük 

sağlamaktadır. Tipik olarak, arazi örtüsü ve arazi kullanımı, bitki örtüsü 

indeksleri, arazi bozulumu ve arazi karakteristikleri hakkında bilgi 

edinmek için multispektral veriler kullanılmıştır (Günal ve ark., 2007; 

Yüksel ve ark., 2008; Kılıç ve ark., 2022). Yıllar geçtikçe, özellikle 

gelişmiş multispektral sensörlerin piyasaya sürülmesi ile, uzaktan 

algılama teknikleri kullanılarak toprak niteliklerinin belirlenmesinde 

önemli bir yol kat edilmiştir. Bu tür uzaktan algılama verileri potansiyel 

olarak anız ve toprak arasında ayrım yapılmasına, demir oksitler, demir 

hidroksitler ve demir sülfatların ayırt edilmesine ve kil ile sülfat mineral 

türleri arasında ayrım yapılmasına olanak tanımıştır (Francos ve ark., 

2021; Trinh ve Zabloskii, 2019). Öte yandan, multispektral kameraların 

insansız hava aracına entegrasyonu, toprak özelliklerinin hızlı ve 

güvenilir tahminine olanak sağlamıştır. Örneğin, organik madde içeriği, 

toprak tekstürü, nem içeriği ve kalsiyum karbonat içeriği görüntüleme 

spektroskopisi ile tahmin edilebilmiştir (Dindaroğlu ve ark., 2022).   

Toprak özelliklerinin multispektral algılayıcılarla tahmini genellikle 

birkaç bandın sinerjisinden yararlanılmak suretiyle spektral hataları en 

aza indirmeyi amaçlayan radyometrik indekslerin ortak değişken olarak 

kullanılmasıyla gerçekleştirilmektedir (Xie ve ark., 2022). Bitki örtüsü 

özellikleri genellikle bir yansıma spektrumunun bitki örtüsü indeksi 



TOPRAK KALİTESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ | 306 

 

olarak bilinen tek bir sayı değerine dönüştürülmesiyle ölçülür (Roberts 

ve ark., 2019). Özellikle bitki örtüsü yoğunluğu fazla olan arazide toprak 

özellikleri uzaktan algılama sensörleri tarafından doğrudan 

gözlemlenemediğinde; bitki örtüsüne dayalı olarak dolaylı çıkarım 

yapılabilir. Spektral bitki örtüsü indekslerinin kullanılması, pigment 

içeriği, yaprak özellikleri ve fotosentetik aktivite seviyeleri gibi bazı 

bitki özelliklerini anlamamıza yardımcı olabilir. Toprak ve bitki örtüsü 

koşulları arasındaki yakın ilişki göz önüne alındığında, bitki örtüsü 

özellikleri ve endeksleri toprak özelliklerinin mekânsal tahmininde 

yardımcı değişkenler olarak kabul edilebilir (Clevers ve Gitelson, 2013; 

Curran, 1989; Rivero ve ark., 2009). Bu indeksler genellikle 

normalleştirilmiş fark indeksleri şeklinde belirlenir. En yaygın kullanılan 

bitki indeksi, Normalleştirilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi (NDVI)’dır. 

NDVI'ya dayalı diğer endeksler, gölgelik yapısı tahminlerini 

iyileştirmek ve atmosfer ile alt tabakanın etkisini en aza indirmek için 

önerilmiştir. Örneğin, toprak ayarlı bitki örtüsü indeksinin 

hesaplanmasında (SAVI), paydada NDVI yer alır; bir NIR ve kırmızı 

bant saçılım hatalarını azaltmak için tasarlanmıştır. Bu olgu SAVI’yi 

atmosfer alt tabaka yansımasındaki değişikliklerden bağımsız 

kılmaktadır. Atmosferik dirençli bitki örtüsü indeksi (ARVI), kırmızı 

dalga boylarında arttırılmış atmosferik saçılmayı telafi etmek için bir 

ağırlık faktörü ile pay ve paydada mavi bir bant içerir. Gelişmiş bitki 

örtüsü indeksi (EVI), atmosferik hataları telafi etmek için hem bir alt 

tabaka yansıma düzeltmesini hem de bir mavi bandı içerir (Huete, 1988; 

Kaufman ve Tanre, 1992; Rondeaux ve ark., 1996; Huete ve ark., 2002; 

Jiang ve ark., 2006). Çeşitli toprak özelliklerinin tahmini için kullanılan 

uzaktan algılama indeksleri Tablo 1’de verilmiştir.  
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2.2. Toprak Kalite Göstergelerinin Mekânsal Tahmini ve Yapay 

Zekâ Algoritmaları 

Geleneksel olarak, bir toprak özelliğinin mekânsal tahmini, çevresel 

değişkenler ile doğrusal ilişkiye dayanan mekânsal otokorelasyonlu 

stokastik yaklaşıma sahip jeoistatistiksel bir çerçeveye yerleştirilmiştir 

(Heuvelink ve Webster, 2001). Yapay zekanın yenilikçi tarafı, 

deterministik olarak modellenmesi oldukça zor olan toprak oluşum 

faktörleri ile özellikleri arasındaki ilişki gibi karmaşık sistemlerde, 

geçmiş deneyimler kullanılarak tahmin algoritmaları geliştirebilmesidir 

(Wadoux ve ark., 2020). Bir başka açıdan yapay zekâ, tarımsal 

sistemlerin yönetiminde: verimliliği en üst düzeye çıkarmak hem üretim 

maliyetlerini hem de çevresel etkileri en aza indirmek amacını taşıyan 

optimizasyon sürecinin merkezindedir (Shaddad, 2018). Bu 

optimizasyon sürecinde ise başlıca değişken toprak kalitesidir (Sandén 

ve ark., 2018). Toprak kalitesinin bu süreçte baş rol alması, ürünün 

ihtiyaç duyduğu gübre miktarını optimal seviyede belirlenmesine olanak 

tanır. Bu olgu, yapay zeka algoritmalarının tahmin ve optimizasyon 

fonksiyonları sayesinde gerçekleşmektedir (Loureiro ve ark., 2019). 

Çünkü yapay zekâ farklı kaynaklardan gelen farklı türlerde veriler ile 

regresyon ve sınıflandırma modellerini oluşturmak için etkili bir araçtır. 

Bu nedenle, çalışmanın bu bölümünde uzaktan algılama verilerini 

kullanarak, toprak kalite göstergelerini tahmin etmek için uygulanan 

yapay zekâ tekniklerine odaklanılmıştır. 

Bu çalışma kapsamında değerlendirilen araştırmalar bölgesel ölçekte 

toprak özelliklerinin tahminini için multispektral görüntülerin yanı sıra 

topografik bilgilerin (Sayısal yükseklik modeli, Topografik ıslaklık 
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indeksi) ve iklim bilgilerinin önemini vurgulamaktadır (Bouslihim ve 

ark., 2021; Nguyen ve ark., 2022). Dai ve ark. (2014) tarafından toprak 

organik madde içeriğinin mekânsal tahminini, toprak organik karbon 

havuzunun bölgesel ölçekte envanterini ortaya koymak için Tibet 

Platosunda yapılan araştırma bunun bir örneğidir. Tibet Platosundaki 

elverişsiz doğal koşullar nedeniyle, yüksek yoğunluklu toprak 

örneklemesi zaman alıcı ve pahalı olduğu için seyrek dağıtılmış 

örneklem noktalarına, NDVI, yükseklik, sıcaklık ve yağışa dayalı doğru 

toprak organik madde haritası üretmek için yapay sinir ağını ve 

artıklarının ordinary kriging ile tahminini entegre eden iki aşamalı bir 

süreç kullanmıştır. Ancak, bölgesel ölçekte toprak özelliklerinin 

tahminleri düşük mekânsal çözünürlüğe sahiptir ve belirli arazi kullanım 

türünde yapılacak olan kültürel işlemler için karar vermede çok faydalı 

değildir. Wu ve ark. (2019), farklı uzaktan algılama kaynaklarından elde 

ettikleri multispektral görüntülerin mekânsal çözünürlüğünü artırmak 

için birleştirmiş ve coğrafi nesne tabanlı yaklaşımla tarla düzeyinde 

analize olanak sağlamıştır. Ancak, Dindaroğlu ve ark. (2022) insansız 

hava aracına multispektral kamera entegre ederek piksel başına 3.2 cm 

çözünürlükte toprak kil, silt, kum, pH, CaCO3, nem ve organik madde 

tahmin haritaları elde etmiştir. Gradient Descent Boosting 

Algoritmasında ortak değişken olarak kullandıkları uzaktan algılama 

indekslerinin sinerjisi sayesinde farklı arazi kullanım türlerinde başarılı 

tahmin sonuçları elde etmişlerdir. 

Birçok araştırma optik uydu görüntü sensörlerinin doğruluğunu 

değerlendirmek ve toprak özelliklerinin spektral imzalarını ortaya 

koymak için spektrometre çalışmalarına odaklanmıştır. Jin ve ark. 
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(2016), toprak organik karbon içeriği ile spektral bantlarının ilişkisini 

belirlemek için, ASD FieldSpec®3 taşınabilir spektrometrenin 6 bandını 

kullanarak yürüttükleri araştırmada 55nm, 320nm, 588 nm, 610 nm, 654 

nm ve 835 nm, bantları ile toprak organik madde içeriği arasında önemli 

düzeyde korelasyon olduğunu tespit etmişlerdir. Jin ve ark. (2017), 

önceki çalışmalarında elde ettikleri spektral bilgiyi bu sefer WorldView-

2 ve ASTER optik uydu görüntülerinde Optimal Fark İndeksi, Optimal 

Oran İndeksi, Optimal Normalleştirilmiş Bitki Örtüsü Farkı İndeksi ve 

Optimal Geliştirilmiş Bitki Örtüsü İndeksi ile değerlendirmişlerdir. 

Amaçları, spektral kaynakların tepki fonksiyonunu kullanarak toprak 

organik maddesi için simüle edilmiş bantların yansıma değişikliklerini 

analiz etmek ve simulasyon indekslerini ortak değişken olarak 

kullanarak parçacık sürüsü optimizasyonu-destek vektör makinesi ile 

tahmin gerçekleştirmektir. Parçacık sürüsü optimizasyonu-destek vektör 

makinesi WorldView-2 R2 = 0.77, RMSE=%1.66; ASTER veri setinde 

R2=0,82 ve RMSE=%1,41 sonuçlarını vermiştir.  

Görünür spektrumun yansımasına dayanan çalışmalarda, bitki örtüsü 

toprak özelliklerinin tahmin edilmesini sağlayan spektral bilgiyi olumsuz 

etkileyebilir. Bu nedenle Bousbih ve ark. (2019) normalize edilmiş fark 

bitki örtüsü indeksinin ortalama olarak 0.25’in altında olduğu dönemleri 

dikkate alarak Sentinel 2A optik uydu görüntüsünün SWIR1 ve SWIR2 

bantlarıyla hesapladıkları Simple ratio Clay Index ile toprak kil içeriği 

arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Simple ratio Clay Index ile kil içeriği 

arasında önemli ilişki bulduklarını ve toprak neminin bu ilişkiye etki 

ettiğini bildirmişlerdir. Gasmi ve ark. (2022), kil içeriği tahmini için: (i) 

spektral bantların, kullanılan uydu sensöründen bağımsız olarak 
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radyometrik indekslerden daha iyi performans gösterdiğini; (ii) farklı 

multispektral algılayıcılı uydu görüntüsünün füzyonu ile elde edilen 

simulasyon bantlarının mono-sensör görüntülerinden daha faydalı 

olduğunu bildirmiştir. Öte yandan sadece bitki örtüsü yoğunluğu ve nem 

gibi koşulların yanı sıra toprak tiplerinin de tahmin başarısını etkilediği 

bilinmektedir. Gogumalla ve ark. (2022), Sentinel 2A optik uydu 

görüntünün Parlaklık indeksi, tuzluluk indeksleri, Elektromanyetik 

spektrumun Mavi, Kırmızı, Red Edge ve SWIR bölgelerinin toprak 

pH’sının tahmin varyansını etkilediğini bildirmiştir. Alfisollerin toprak 

pH'ını tahmin etmede görünür bölge, kırmızı kenar ve kısa dalga kızıl 

ötesi spektral yansımanın önemini vurgulamışlardır. 

Tablo 1’de değinilen çalışmaların çoğunda araştırmacılar, yapay zekâ ile 

regresyon problemini çözmeyi amaçlamışlardır. Genel olarak, toprak 

özelliklerinin tahmini için topografik ve uzaktan algılama verilerini 

kullanmışlardır. Toprak kalitesi göstergelerinin tahmininde sıklıkla 

kullanılan yapay sinir ağı gibi bazı modellerde ise farklı kaynaklardan 

ortak değişkenlerin normalizasyonunu gerçekleştirmişlerdir. Kubat 

(2017), Destek vektör makineleri gibi doğrusal regresyon modellerinde, 

normalizasyonla tüm verilerin belirli bir aralığa ölçeklendirilerek 

birimsiz hale getirilmesinin tahmin performansına ve doğrusallık 

trendine katkıda bulunduğunu belirtmiştir. Öte yandan, yapay sinir ağları 

gibi doğrusal olmayan modellerde de veriler bir ölçeğe indirgenerek 

birimsizleştirilmiştir. Ayrıca, yapay sinir ağlarının doğrusal olmayan 

kalıpları tahmin etmek için güçlü sonuçlar ürettiği bildirilmiştir 

(Dindaroğlu ve ark., 2022; Khaledian ve Miller, 2020).  
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Tablo 1. Toprak kalite göstergelerinin tahmininde kullanılan uzaktan algılama verileri 

ve yapay zeka modelleri 

Toprak 

Kalite 

Göstergesi 

Kullanılan uzaktan algılama 

verisi ve indeksleri 

Yapay Zeka 

Algoritması 
Kaynak 

Tekstür 

Simple ratio Clay Index 

Normalized difference,  

Vegetation index, Brightness 

Index 

Artificial neural 

network 

Support vector 

machine, Random 

forests 

(Bousbih ve 

ark., 2019) 

pH 

Brightness index, Salinity index 

Sentilel 2A- B2 ve B11 

Sentinel 1-Thermal infrared 

band1 

Step-wise multiple 

regression, Artificial 

neural network, 

Random forests 

(Gogumalla 

ve ark., 2022) 

Kil 

ClayIndex_1 (SWIR1, SWIR2) 

ClayIndex_2 (SWIR2, SWIR4, 

SWIR3) 

Artificial neural 

network 

(Gasmi ve 

ark., 2022) 

Agregat 

Stabilitesi 

Landsat 8- Band 2: Landsat 8- 

Band 3: Landsat 8- Band 4 

Landsat 8- Band 5 

Normalized Difference 

Vegetation Index, Transformed 

Normalized Difference, 

Vegetation Index, ALOS 

Global Digital Surface  Mode 

Random forests 
(Bouslihim 

ve ark., 2021) 

Toprak 

Nemi 

ALOS Global Digital Surface 

Model, Topographic Wetness 

Index, Ratio Vegetation Index 

Normalized Difference 

Vegetation Index, Soil 

Adjusted Vegetation Index, 

Inverted Red-Edge Chlorophyll  

Extreme gradient 

boosting 

regression, Random 

forest regression, 

Support vector 

machine, CatBoost 

gradient boosting, 

regression 

(Nguyen ve 

ark., 2022) 

Org. Madde 

İçeriği 

Yükseklik, Sıcaklık 

Yağış Normalized Difference 

Vegetation Index 

Radial basis function 

network 

(Dai ve ark., 

2014) 

Org. Madde 

İçeriği 

Optimal Difference Index, 

Optimal Ratio Index, Optimal 

Normalized Vegetation 

Difference Index 

Optimal Enhanced Vegetation 

Index 

Particle Swarm 

Optimization -Support 

Vector Machine 

(Jin ve ark., 

2017) 
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Öte yandan, birçok araştırmacı girdi ve çıktı verilerinin normal dağılıma 

sahip olmasına özen göstermiştir (Dai ve ark., 2014). Öte yandan, 

Gogumalla ve ark. (2022) toprak pH değerlerini sağa çarpık olarak 

bulmuştur ancak herhangi bir normalleştirmeyi tercih etmemiştir. Bu 

çalışmada, spektral bantlar ve uzaktan algılama indeksleri arasında 

korelasyona vurgu yapmışlardır ve tahmin başarısına katkısı olduğunu 

belirtmişlerdir. Ek olarak, birçok çalışma ortak değişken ile hedef 

değişken arasındaki korelasyona atıf yapmış ve gelişmiş makine 

öğrenmesi algoritmaları için girdi verilerinin normal dağılıma ihtiyaç 

duymadığını bildirmiştir (Zhou ve ark., 2019). 

Sonuç 

Bu çalışma sistematik bir literatür taraması ile toprak kalitesini yapay 

zeka algoritmaları ile tahmin etmeyi konu edinen bilimsel araştırmaları 

incelemeyi amaçlamıştır. Gözden geçirilen çalışmaların büyük 

çoğunluğu, toprak kalitesi göstergelerini tahmin ederek, toprak kalitesi 

değerlendirmiştir. Ancak toprak kalitesini konu edinen erken dönem 

çalışmalardan günümüze kadarki araştırmalar minimum veri seti 

kavramı üzerinde durmuştur. Bu olgunun altında yatan nedenin: toprak 

kalitesi değerlendirme yöntemlerinin, toprak örneklemesi ve toprakların 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik analizlerini içeren çeşitli maliyet 

unsurlarını içermesi olduğu görülmüştür. Ayrıca, erken dönemde toprak 

kalitesi göstergelerinin birbirleri ile etkileşimlerini anlaşılabilir bir 

çerçevede yorumlamak araştırmacının deneyimine ve becerisine bağlı 

olduğundan arazi yöneticileri veya politika yapıcıların kullanımı için 

basit göstergelere odaklanmayı öneren araştırmalara rastlanmıştır. 

Ancak anılan bu kısıtlamaların birçoğu, günümüze değin geçen zamanda 
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aşılmıştır. Örneğin, gelişen uzaktan algılama teknolojileri ile toprak 

kalitesi göstergeleri yansıma spektroskopisi ile düşük maliyetli tahmin 

edilmiştir. Ya da bilgisayarların işlem gücünün artması neticesinde 

toprak kalite göstergeleri ve toprak oluşum faktörleri arasındaki 

karmaşık ilişkilerin matematiksel modelleri anlaşılabilir bir şekilde 

ortaya konulmuştur. Bu gelişmeler araştırmacıların ilgisini makine 

öğrenme ve derin öğrenme algoritmalarına yöneltmiştir ve toprak 

kalitesi göstergelerinin tahmininde bu yöntemler giderek 

yaygınlaşmıştır.  

Ancak günümüzdeki, mevcut araştırmaların birçoğu, toprak kalite 

göstergelerinin ayrı ayrı yorumlamaktadır. Kalite göstergelerinin 

birbirleri ile etkileşimlerinin daha fazla vurgulanması; belirli bir arazi 

yönetim uygulaması çerçevesinde koşullara bağlı olarak uygun 

göstergelerin belirlenmesi ve yönetim uygulamalarına entegre edilmesi 

gerekmektedir. Öte yandan, biyolojik toprak kalitesi göstergelerinin 

olası bir arazi bozulmasına hızlı tepki verdiği bilinmesine rağmen, toprak 

mikrobiyolojisi gibi göstergeler ile ilgili yapay zekâ model çalışmaları 

oldukça sınırlıdır. Bu bağlamda, biyolojik göstergelerle diğer toprak 

özelliklerinin ve çevresel koşulların etkileşimi toprak kalitesi 

bağlamında ele alınmalı ve bu kompleks ilişki yapay zeka algoritmaları 

ile ortaya konulmalıdır. Öte yandan, sistem dinamiği model 

uygulamaları bağlamında organik madde ayrışması, besin maddesi 

döngüsü gibi dinamik süreçler toprak kalite değerlendirme sistemlerine 

dâhil edilmelidir. 
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Giriş 

Toprak, karasal ekosistemin önemli bir bileşeni olup, atmosferde 

meydana gelen birçok döngünün (su, azot, karbon gibi,) ayrılmaz bir 

parçasıdır. Bu bağlamda tanımlanacak olursa toprak, canlılar için su ve 

besin deposu, zararlı atıkların süzülmesi ve parçalanması için uygun bir 

ortam, karasal ekosistemde karbon ve diğer elementlerin döngüsüne bir 

bileşen olarak hizmet eden ve dünya üzerindeki yaşamın başlıca alt 

katmanlarından biridir. Toprakların zaman içindeki oluşum hızları 

genellikle bir insan ömründen daha düşük hızda seyrettiği için 

çoğunlukla yenilenemez doğal kaynaklar olarak kabul edilir (Stockman 

ve ark., 2014). Dünyadaki yaşam için çok önemli olan toprak, 

günümüzün çevresel zorluklarının çoğunda merkezi bir rol oynamaktadır 

(Weil ve Brady, 2017). Topraklar birçok yaşamsal olayda önemli 

görevler üstlendiğinden bilim insanları tarafından geçmişten bugüne 

çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Toprak çoğunlukla “üç boyutlu”, 

“bitkiler için besin kaynağı”,” diğer canlılar için durak yeri”,” birçok 

canlı grubunu barındıran doğal ve canlı bir varlıktır” anahtar kelimeleri 

içerecek şekilde tanımlanmıştır (Hillel, 2003; Nortcliff ve ark., 2006; 

Van Es, 2017). 

Dünya karasal yüzeyinin büyük bir kısmını oluşturan tarım, orman, mera 

ve çayır alanlarında topraklar, insan ve doğal faktörlerin etkisinde 

kalarak farklı karakterler kazanırlar. Toprakları oluşturan ana materyal 

ve ona etki eden faktörlerin bu oluşumda çok önemli rolü vardır. Toprak 

oluşumu, çeşitli fiziksel, biyolojik, iklimsel ve jeolojik faktörlerin etkisi 

altında toprağın maruz kaldığı evrim sürecidir. Toprak oluşumu, ana 

materyalde bir dizi değişiklik yoluyla gerçekleşir ve bunların tümü, 
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toprak horizonları olarak da adlandırılan toprak katmanlarının 

oluşumuna yol açar. Bu katmanlar daha sonra bileşim ve diğer fiziksel 

özellikler temelinde birbirinden ayrılabilir (Schowalter, 2016). Çeşitli 

faktörlerin etkisiyle farklı karakterler kazanan topraklar verimlilik ve 

üretkenlik temelinde sınıflara ayrılırlar. Burada toprakların fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik özellikleri, toprağın verimliliği, üretkenliği kısaca 

kalitesi üzerinde belirleyici kriterler olarak öne çıkmaktadır (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Toprak kalitesini etkileyen faktörler 

Toprak kalitesi, kısaca toprağın yapmasını istediğimiz şeyi ne kadar iyi 

yaptığı şeklinde tanımlanabilir. Daha spesifik olarak, toprak kalitesi, 

doğal veya yönetilen ekosistem sınırları içinde, bitki ve hayvan 

üretkenliğini sürdürmek, su ve hava kalitesini korumak veya geliştirmek 

ve insan sağlığını ve yerleşimini desteklemek için belirli bir tür toprağın 

işlev görme kapasitesidir (Anonim, 2022). Toprak kalitesi, sürdürülebilir 

arazi yönetiminin ideal bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Toprak 

kalitesi kavramı, sürdürülebilir arazi kullanımına artan küresel vurguya 

yanıt olarak ve sürdürülebilir toprak yönetiminin toprak erozyonu 

kontrolünden daha fazlasını gerektirdiğini vurgulayan bütünsel bir 
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odakla 1990’dan günümüze kadar önemini korumuştur (Karlen ve ark., 

2003). Toprak kalitesi kavramı, sürdürülebilir toprak yönetiminde 

toprakların karasal ekosistemdeki işlevini tehdit eden faktörlerle 

mücadelede kullanılan en önemli argümandır (Doran ve ark., 2018). 

Dahası, toprak verimliliğinin arttırılması, erozyonla mücadele, toprak 

koruma ve toprakların mühendislik özelliklerinin öne çıkarılmasında ve 

en uygun kullanım uygulamalarının belirlenmesinde göz önünde 

bulundurulmaktadır (Clearwater ve ark, 2016). Herhangi bir alanın 

toprak kalitesinin belirlenmesinde kullanılacak olan göstergelerin seçimi 

son derece önemlidir. Toprak kalitesi göstergelerinin seçimi, göstergeler 

ile toprak fonksiyonları arasındaki mekanik bağlantılara dayanmalıdır 

(Creamer ve ark., 2016). Bu çalışmada toprakların fiziksel kalite 

parametrelerinin önemi ve tarımsal uygulamaların toprakların fiziksel 

kalitesi üzerine olan etkileri ele alınmıştır. 

1. Toprakların Fiziksel Kalitesi 

Toprak fiziği, toprak biliminin bir alt dalı olup, toprağın su tutma 

kapasitesi, havalanması, geçirgenliği, plastikliği, köklerin topraktaki 

hareketi ve mekaniksel davranışları toprağın fiziksel yapısı ile ilgilidir 

(Hillel, 2003). Toprak fiziğinin ilgilendiği konular hem kendi içinde hem 

de toprakların diğer biyolojik ve kimyasal özellikleri ile etkileşim 

içindedir. Toprak kalitesi, toprak fiziği parametrelerini de içine alan, 

giderek artan ve ilgi gören bir konudur. Arazi bozulumu veya 

rehabilitasyon kapsamının değerlendirilmesi ve sürdürülebilir arazi 

kullanımı temelinde yönetim uygulamalarının belirlenmesi için önemli 

olduğu düşünülmektedir (Dexter, 2004).  
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Toprak fiziği, bu nedenle çok geniş bir ilgi alanına sahip hem temel hem 

de uygulamalı bir bilimdir. Toprak izole bir ortam olmadığı ve daha 

büyük çevre ile sürekli dinamik etkileşim içinde olduğu için, toprak 

fiziği daha kapsamlı çevre fiziği alanının (biyosferik fizik olarak 

tanımlanır) ve genel jeofizik biliminin bir yönüdür (Hillel, 2003). Bu 

nedenle toprak fiziğinin temel çalışma alanı, bir yandan, karasal enerji 

alışverişi, su ve taşınabilir malzemelerin döngüleri ve tarladaki bitkilerin 

büyümesi gibi süreçleri yöneten mekanizmaları anlamayı amaçlar. Öte 

yandan da, toprak işleme, sulama, drenaj, havalandırma, toprak yapısının 

iyileştirilmesi, sızma ve buharlaşmanın kontrolü, toprak sıcaklığının 

düzenlenmesi ve erozyonun önlenmesi yoluyla toprağın uygun şekilde 

yönetilmesini amaçlar. Gerek çevresel sürdürülebilirlik gerekse tarımsal 

üretim açısından toprak fiziksel parametrelerinin uygun değerlerde 

olması arzu edilir. Nitekim bu fiziksel toprak parametreleri bitki 

büyümesini ve canlılığını doğrudan veya dolaylı olarak etkiler. Belirli 

tarımsal, mühendislik ve çevresel işlevler için önemli olan toprak fiziksel 

özellikleri ve süreçleri Tablo 1'de özetlenmiştir. Toprak fiziksel kalitesi 

işte bu parametrelerin toprağın işlevlerini yerine getirme kapasitesini 

ifade eder (Doran ve ark., 1994; Dexter, 2004).  
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Tablo 1. Tarım, mühendislik ve çevresel fonksiyonları etkileyen toprak fiziksel 

özellikleri 

Süreç Özellikler Toprak fonksiyonları 

Tarımsal fonksiyonlar  

1. Sıkışma Kütle yoğunluğu, 

gözeneklilik, tane büyüklük 

dağılımı, toprak strüktürü 

Kök büyüme, bitkilerin 

besin ve su alımı 

2.Erozyon Strüktür stabilitesi, 

aşınabilirlik, parçacık 

boyutu, sızma ve hidrolik 

iletkenlik, taşınabilirlik, 

yuvarlanabilirlik 

Kök büyüme, su ve  

besin alma, 

havalandırma 

3. Su hareketi Hidrolik iletkenlik, gözenek 

büyüklük dağılımı, 

kıvrımlılık 

Bitkilerin su kullanımı, 

kimyasal taşınım 

4.Havalanma Gözeneklilik, gözenek 

boyutu dağılımı, toprak 

strüktürü, difüzyon katsayı 

 

Kök büyüme ve  

gelişmesi, toprak ve 

bitki  

solunumu 

5. Isı transferi Termal iletkenlik, toprak 

nem içeriği 

Kök büyüme, su ve  

besin alımı, mikrobiyal  

aktivite 

Mühendislik fonksiyonları 

1. Sedimantasyon Tane büyüklük dağılımı, 

dağılabilirlik 

Filtrasyon, su kalitesi 

2. Çökme Toprak sertliği, toprak su 

içeriği, gözeneklilik 

Taşıma kapasitesi,  

tarımsal trafik 

3. Su hareketi Hidrolik iletkenlik, 

gözeneklilik 

Sızıntı, atık bertarafı,  

drenaj 

4.Sıkıştırma Toprak sertliği, 

sıkıştırılabilirlik, toprak 

tekstürü 

Ana kayanın yapısı 

Çevresel fonksiyonlar 

1. Absorpsiyon/ 

adsorpsiyon 

Tane büyüklük dağılımı, 

yüzey alanı, yük yoğunluğu 

 

Filtrasyon, su kalite  

yönetmeliği, atık 

bertaraf 

2. Difüzyon / 

havalandırma  

Toplam ve havalandırma 

boşlukları, kıvrımlılık,  

Topraktan atmosfere 

gaz emisyonu 
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Toprak strüktürü, tekstür, su tutma ve iletme özellikleri ve havalandırma, 

toprak kalitesi için önemli parametrelerdir. "Fiziksel kalitesi iyi" olan bir 

tarım toprağı, iyi bir yapıyı koruyacak, ekinleri dik tutacak ve erozyona 

ve sıkışmaya direnecek kadar "güçlü" olan topraktır; ama aynı zamanda 

sınırsız kök büyümesine ve toprak florasının ve faunasının çoğalmasına 

izin verecek kadar "zayıf" olan bir topraktır. İyi fiziksel kaliteye sahip 

toprak aynı zamanda hem maksimum ürün performansı hem de 

minimum çevresel bozulma için doğru oranlarda su, çözünmüş besinler 

ve hava sağlayan sıvı iletimi ve depolama özelliklerine sahiptir (Lal, 

2020). Lal, (2000)’ e göre kişi başına düşen ekilebilir arazi büyüklüğü 

2000 yılında 0,20 ha iken, 2050 yılında 0,14 ha ve 2100 yılında ise 0,10 

ha olacaktır. Bu nedenle, dünya toprak kaynaklarını korumak ve eski 

haline getirmek, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan 

mevcut nüfusun taleplerini karşılamak için çok önemlidir. Toprak 

kalitesi kavramı, toprağın sağlıklı bir ekosistemin bir bileşeni olarak 

etkili bir şekilde işlev görme yeteneği ile ilgili olduğu için toprak 

özelliklerinin ve süreçlerinin değerlendirilmesini içerir (Ahamadou ve 

Huang, 2013). Bu nedenle toprakların fiziksel kalitesini değerlendirmek 

için, toprakların fiziksel özellikleri dikkate alınacaktır. Bu doğrultuda 

toprak kalitesinde temel indikatör olarak toprak tekstürü, toprak 

strüktürü ve toprak geçirgenliği özellikleri bu bölümde tartışılmıştır 

1.1. Toprak Tekstürü 

Toprak tekstürü, su, besin ve oksijen değişimini, tutulmasını ve alımını 

kontrol eden en temel niteliksel toprak fiziksel özelliğidir (Schoenholtz 

ve ark. 2000). Bununla birlikte, toprak tekstürü belirli bir toprak için 

zaman içinde çok az değişen toprak özellikleridir ve bu nedenle yönetim 
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etkilerini değerlendirmek için çok yararlı olmazlar. Ancak birçok toprak 

özelliğini doğrudan etkilediği için toprak yönetim uygulamalarında 

belirlenmesi gereken en önemli özelliktir. Toprak tekstürü, katı 

fraksiyonu oluşturan parçacık boyutunun "niceliksel" ölçüsünü ifade 

eder. Buna karşılık toprak tekstürü, kaba, kumlu, ince veya pürüzsüz 

olabilen toprak materyalinin "hissine" dayalı parçacık boyutlarının 

"niteliksel" bir ölçüsünü ifade eder (Lal ve Shukla, 2004). Toprak 

tekstürünü oluşturan parçacıklar büyüklük esasına göre kil, silt ve kum 

olmak üzere genellikle üç sınıfa ayrılır. Bunlar sonradan kendi aralarında 

yüzdelik dağılımlarına göre on iki sınıfa ayrılırlar (USDA, 1987). 

Günümüzde farklı boyut sınıflarına ayrılan çok sayıda sınıflandırma 

sistemi kullanılmaktadır. Toprak bilimcileri ve agronomistler tarafından 

en yaygın olarak kullanılan iki sistem USDA ve ISSS/IUSS'dir (Tablo 

2). 

Tablo 2. Yaygın olarak kullanılan iki parçacık büyüklük dağılım sınıfı sistemi 

USDA Sistem ISSS Sistem 

Sınıf Adı Boyut Aralığı (mm) Sınıf Adı Boyut Aralığı (mm) 

Çok kaba kum 2.00-1.00 Kaba kum 2.00-0.20 

Kaba kum 1.00-0.50 İnce kum 0.20-0.02 

Orta kum 0.50-0.25 Silt 0.02-0.00- 

İnce kum 0.25-0.1 Kil <0.002 

Çok ince kum 0.1-0.05   

Silt 0.05-0.002   

Kil <0.002   

Tekstür, bitki büyümesini etkileyen toprak özellikleri ile olan yakın 

ilişkisi nedeniyle oldukça önemlidir. Bu özelliklerden en önemlileri su 

tutma kapasitesi, geçirgenlik ve toprak işlenebilirliğidir (Ismael ve ark., 

2022). Su tutma kapasitesi, bir toprağın suyu tutabilme yeteneğidir. 

Çoğu bitki, sürekli bir su kaynağı gerektirir ve buda toprak tarafından 

tutulmuş su ile karşılanır. Bitkiler suya ihtiyaç duyarken kök bölgesinde 
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havaya da ihtiyaç duyarlar. Geçirgenlik, hava ve suyun topraktan 

geçebilme kolaylığıdır. Toprakta yatay ve düşey yöndeki su hareketi ile 

suyun ıslatma alan yüzdesi toprak gözenek dağılımıyla yakından 

ilgilidir. Nispi olarak büyük gözeneklerin olduğu kumlu topraklarda 

yatay su hareketi düşey yöndeki su hareketine göre daha azdır (Demir ve 

Doğan Demir, 2019). Toprağın işlenebilirliği ise, toprağın işlenme ve üst 

pulluk tabakasının dağılma kolaylığıdır. Yüksek oranda kum içeren 

toprakların işlenmesi, kil oranı yüksek olan topraklara göre daha kolaydır 

(Koolen ve Kuipers, 2012). Killi toprakların sıkışma eğilimi kumlu 

topraklara kıyasla daha yüksektir (Lal ve Shukla, 2004).  Ayrıca killi bir 

toprağın sulama sonrası kuruması kumlu bir topraktan daha uzun sürer 

(Demir ve ark., 2019). Daha iyi drenaj nedeniyle, kumlu bir toprak daha 

erken işlenebilir hale gelir.  

Toprak tekstürü toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik birçok 

özelliğini doğrundan ya da dolaylı olarak etkiler. Toprak tekstürü 

pratikte değişmesi mümkün olmayan bir toprak özelliği olduğundan 

birçok çalışmada toprak özelliklerinin değerlendirmesinde, tahmininde 

ve toprak yönetim uygulamalarında bir gösterge olarak kullanılmaktadır 

(Katerji ve Mastrorilli, 2009; Chau ve ark., 2011; Chakraborty ve Mistri, 

2015). Bu nedenle bir toprağın tekstürel özelliği hakkında bilginin elde 

edilmesi birçok fizikokimyasal özelliğin yorumlanmasına yardımcı olur. 

Tekstürel açıdan ekstrem değerlere sahip olan kumlu ve killi topraklar 

idaresi oldukça zor olan topraklar olarak bilinir. Kumlu topraklar verim 

gücü ve fiziksel özellikleri bitki yetiştiriciliğine uygunluk kapasiteleri 

bakımından yetersiz topraklardır. Killi topraklar ise verimlilik açısından 

büyük bir potansiyele sahip olmalarına rağmen bazı fiziksel özellikleri 
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bakımından yetersizlik gösterebilir (Troeh ve Thompson, 2005; Batey, 

2009). Bu durumda tekstürel açıdan arzu edilen toprak sınıfının hangisi 

olduğu sorusu akla gelmektedir. Orta bünyeli topraklar hem bitkiler için 

yeterli besin elementi sağlayabilir, hem de fiziksel özellikleri 

bakımından bitki gelişmesi için ideal bir ortam oluşturabilirler. Bu 

nedenle tınlı topraklar tarımsal üretimde en çok tercih edilen toprak 

tekstür sınıfıdır. Ancak yüksek erozyon riski olan bölgelerde su 

geçirgenliğinin daha yüksek olması nedeniyle kumlu topraklar killi ve 

tınlı topraklara göre daha çok tercih edilir (MAFRI, 2008). Bu durumda 

toprak tekstürünün hizmet edeceği işleve (bitkisel üretim, erozyonla 

mücadele, mühendislik vs.,) göre değerlendirilmesi daha doğru olacaktır. 

Toprak kalitesinin belirlenmesine yönelik yapılan araştırmalarda doğal 

faktör olarak kabul edilen toprak tekstürü, o alandaki potansiyel tarımsal 

faaliyetlere uygunluğuna göre sınıflandırılmaktadır (Özkan ve ark., 

2021; Karaca ve ark., 2020). 

1.2. Toprak Strüktürü 

Topraktaki kum, silt ve kil parçacıklarının organik madde, kireç, demir-

alüminyum oksitler, kireç ve kil minerallerinin yapıştırıcı etkisi ile 

birleşerek oluşturdukları doğal kümeler agregat olarak adlandırılır. 

Toprak agregatlarının düzenlenmesi ile oluşan çeşitli şekil, boyut ve 

dayanıklıktaki yapılara ise toprak strüktürü adı verilmektedir (Bronick 

ve Lal, 2005). Toprak agregalarının oluşmasında donma ve çözülme, 

ıslanma ve kurutma, topraktaki biyolojik aktiviteler, toprak işleme ve 

bitki kökleri önemli rol oynar. Çeşitli faktörlerin etkisi sonucu meydana 

gelen agregatlar mekanik bir yapının yıkıcı kuvvetlerine karşı 

savunmasızdır (Mueller ve ark., 2013). Agregatları oluşturan parçacıklar 
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şekil, boyut ve birleşme uyumu bakımından farklılık gösterdiğinden 

bunların kütlesi, kesin geometrik terimlerle karakterize edilmesi zor olan 

karmaşık ve düzensiz desenler oluşturabilir (Hillel, 2003). Bu nedenle 

toprak strüktürünü ölçmek için gerçekten nesnel veya evrensel olarak 

uygulanabilir bir yöntem yoktur ve bunun sonucu olarak toprak strüktürü 

terimi, doğrudan ölçülebilir bir özellikten ziyade niteliksel bir kavramı 

ifade eder. Toprak strüktürünü karakterize etmek için önerilen sayısız 

yöntem, toprak yapısının kendisini ölçmek için değil, yapıya bağlı 

olduğu varsayılan toprak özelliklerini ölçmek için tasarlanmıştır.  

Toprak strüktürü, toprağın üretim kapasitesi, ekolojik döngü ve tarımsal 

sürdürülebilirlik için önemli olan çeşitli süreçleri etkileyen çok önemli 

bir toprak özelliğidir. Toprak strüktüründe meydana gelen bozunmalar, 

örneğin sıkışma, hızlandırılmış erozyon, su ve tuz dengesi ve toprak 

verimliliğinin azalması gibi istenmeyen bozucu süreçlerin başlangıcını 

tetikleyebilir (Mueller ve ark., 2013). Bundan dolayı sürdürülebilir 

toprak yönetiminde toprakların strüktür özellikleri araştırılması ve 

geliştirilmesi gerekmektedir. Toprak strüktürü, sızma ve havalandırma 

dahil olmak üzere suyun toprakta tutulmasını ve iletilmesini etkiler. 

Ayrıca, toprağın mekanik özelliklerini etkilediğinden, çimlenme, kök 

büyümesi, toprak işleme ve erozyon gibi farklı olayları da etkileyebilir 

(Zhang ve ark., 2007). Yönetilebilir bir toprak-su ilişkisi için tarım 

topraklarında genellikle, en azından yüzey bölgesinde, gevşek ve 

oldukça gözenekli ve geçirgen bir strüktürel yapının olması istenir. Öte 

yandan mühendislik çalışmalarında ise zeminlerin, genellikle yoğun ve 

yüksek stabiliteye sahip, minimum geçirgenlik sağlayacak şekilde sert 

yapıya sahip olması istenir (Dexter, 2004).  
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Toprakta üç ana strüktür sınıfı tanımlanmaktadır; (i) tek taneli, (ii) masif 

ve (iii) kümelenmiş yapılar (Şekil 2). Toprak tanelerinin birbirine 

tamamen bağlı olmadığı durumda, kaba taneli bir toprak veya konsolide 

olmayan yapı tamamen gevşektir. Bu tür topraklar, daha eski toprak 

fiziği literatüründe “strüktürüz” olarak tanımlanmıştır (Bahtiyar, 1979). 

Ancak Hillel (2003), gelişigüzel bir dizilimin bile bir tür strüktür 

olduğunu ve tanım olarak “tek taneli strüktür” tanımını ileri sürmüştür. 

Öte yandan, toprak, bazen kuru kilde olduğu gibi, büyük yapışkan 

bloklar halinde sıkıca paketlendiğinde, strüktür “masif” olarak 

adlandırılabilir. Bu iki uç arasında, toprak parçacıklarının agregalar veya 

pedler olarak bilinen yarı kararlı küçük keseklerle ilişkili olduğu bir ara 

durum vardır. Toplanmış olarak adlandırılan bu son strüktür türü, 

özellikle çimlenme ve fide oluşumunun kritik erken aşamalarında, 

genellikle bitki büyümesi için en çok arzu edilen sınıftır. Kayda değer 

miktarda kil içeren topraklarda, birincil parçacıklar, uygun koşullar 

altında, kendilerini agregat olarak bilinen birleşik yapısal birimler 

halinde gruplandırma eğilimindedir (Pagliai ve Vignozzi, 2002).  

Toprak agregat stabilitesi, su, rüzgâr ve toprak işleme kuvvetleri 

uygulandığında toprak agregatlarının parçalanmaya direnme yeteneğini 

ölçen toprak yapısının önemli bir göstergesidir. Agregat stabilitesinin 

azalması toprağın yüzey akışa, oluk erozyonu ve kabuklanmaya karşı 

duyarlılığını artırmaktadır (Nciizah ve Wakindiki, 2015). Agregat 

stabilitesi, doğal ve tarımsal ortamlarda çok çeşitli fiziksel ve biyo-

jeokimyasal süreçleri yönlendirir. Agregatların stabilitesi ve aralarındaki 

gözenekler, suyun hareketini ve depolanmasını, havalanmayı, erozyonu, 

biyolojik aktiviteyi ve bitkilerin gelişmesini etkiler. Toprak 
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verimliliğinin korunması, toprak erozyonu ve bozulmasının en aza 

indirilmesi ve toprak bozulmasından kaynaklanan çevre kirliliğinin en 

aza indirilmesi için yüksek toprak agregat stabilitesinin korunması 

esastır. Bu nedenle, toprağın tarımsal üretimde sürdürülebilir kullanımı 

için toprak agregat stabilitesinin arttırılması gerekmektedir. Toprakların 

agregat stabilitesi ile diğer özelliklerini konu alan ve aralarındaki ilişkiyi 

belirmeye yönelik birçok çalışma yürütülmüştür (Göçük ve Demir, 

2021). Bu çalışmalar Amézketa (2008) tarafından Tablo 3’teki gibi 

ilişkilendirilmiştir. 

 
Şekil 3. Toprak strüktür tipleri 
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Tablo 3. Çeşitli faktörlerin toprak agregat stabilitesi üzerine etkisi 
Parametre Mikroagregat (<250µm) 

Stabilitesi 

Makroagregat (>250µm) 

Stabilitesi 

EC ++  

pH -  

CaCO3 içeriği +  

Islanma oranı  -- 

Rüzgâr hızı, şiddeti --- - 

Kök yoğunluğu  +++ 

Miko canlılar  +++ 

Toprak faunası  ++ 

Toprak işleme  -- 

Bitkisel atık  +++ 

Bitki örtüsü  +++ 

Hayvansal gübreler  +++ 

Atık çamuru  ++ 

Sentetik toprak 

iyileştiricileri (PAM) 

 +++ 

+++: yüksek pozitif etki; ++: orta düzeyde olumlu etki; +: düşük pozitif etki 

---: yüksek olumsuz etki; --: orta düzeyde olumsuz etki; -: düşük olumsuz etki 

 

1.3.  Geçirgenlik 

Geçirgenlik, toprağın tekstür ve strüktürü tarafından belirlenen önemli 

bir toprak özelliğidir. Topraklar, akışkanların yüksek enerjili yerden 

düşük enerjili yere akışına izin verdiği birbirine bağlı çeşitli 

büyüklükteki boşluklardan oluşmuştur. Toprak geçirgenliği, boşluk 

oranı, taneler arası gözeneklerin dağılımı ve doyma derecesi gibi çeşitli 

faktörlerden etkilenir (Elhakim, 2016). Topraklar çeşitli büyüklükte 

boşlukları bulundururlar. Bu boşlukların miktarı ve büyüklüğü 

toprakların bazı fiziksel ve mekanik (tane büyüklük dağılımı, strüktür, 

sıkışma gibi) özelliğine bağlıdır. Toprak geçirgenliği, su ve havanın iyi 

bir bitki gelişimi için toprak makro porları boyunca köklere ulaşabilme 

yeteneği, drenaj, sulama, bitki besin elementlerinin taşınması, ısı ve hava 

iletimi ile yakından ilgilidir. 
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Topraktaki su hareketi toprak gözeneklerinin şekil ve miktarını etkileyen 

toprak özellikleri tarafından etkilenir (Demir ve ark., 2019). Killi 

topraklar toplam gözenek miktarı yüksek olmalarına rağmen gözenekler 

küçük olduğundan geçirgenlikleri düşüktür. Diğer yandan kumlu 

toprakların toplam gözenek miktarı daha düşük olmasına rağmen, iri 

gözenekleri fazla olduğundan geçirgenlikleri yüksektir (Roth, 2012). 

Bununla birlikte granüler strüktüre sahip topraklarda geçirgenlik masif 

ve teksel yapılara göre daha kararlıdır. Toprak agregatlaşmasının 

geçirgenlik üzerine önemli olumlu etkilerinin olduğu tespit edilmiştir 

(Demir ve Doğan, 2019; Yuan ve ark. 2019; Yuan ve ark., 2021). 

Agregatlaşma derecesi arttıkça, agregatlar içi mikro ve agregatlar arası 

makro gözenek sayılarındaki artış hem hacim ağırlığını düşürmekte hem 

de toplam gözenekliliği arttırmaktadır. Bu durum makro gözenekler 

aracılığıyla su ve hava geçirgenliğinin ve havalanma kapasitesinin 

artmasına yol açmaktadır (Dong ve ark., 2022). 

Tarımsal açıdan iyi bir geçirgenlik özelliğine sahip toprakların su, ısı ve 

hava iletimi de arzu edilen düzeydedir. Genel olarak toprakların 

permeabilitesi 0.1 cm/h (çok yavaş) ile 25.0 cm/h (çok hızlı) 

aralığındadır.  Ancak yönetilebilir toprak yönetim uygulamaları 

açısından ise 0.5 cm/h ile 13.0 cm/h aralığında olması arzu edilir (FES, 

2008). Toprakların geçirgenlik özelliği toprak aşınımı üzerinde de 

oldukça etkili bir faktördür. Toprak aşınabilirliği (erodibilite), toprak 

parçacıklarının yağış ve akış yoluyla ayrılma ve taşınmaya karşı 

duyarlılığının bir ölçüsüdür (Goldman ve ark., 1986).  Yağış şiddeti ve 

miktarına bağlı olarak yağış sularının bir kısmı başta hızlı daha sonra 

yavaşlayan bir hızda toprak içerisine sızar. Bir kısmı da yüzey akışa 
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geçerek eğim doğrultusunda hareket eder. Yüzey akışa geçen suyun 

infiltrasyon oranı toprak geçirgenliğinin bir fonksiyonu olarak kabul 

edilir. Yüzey akışın etkisiyle toprakların en verimli üst tabakaları 

aşınmakta, taşınmakta ve eğimin düzleştiği bölgelerde ise birikmektedir. 

Yüksek infiltrasyona sahip topraklarda yüzey akış azalır. Bu durum aynı 

zamanda toprak taşınımının azaldığı anlamına da gelmektedir (Belasri 

ve ark., 2017; Demir, 2020). Toprak erodibilite faktörünün (K faktörü) 

hesaplanmasında toprakların geçirgenlik sınıfı 6’ya ayrılmış olup, çok 

yavaş geçirgenlik için “1.”, çok hızlı geçirgenlik için ise “6.” sınıf kabul 

edilmiştir (Goldman ve ark., 1986). 

2. Tarımsal Uygulamaların Fiziksel Toprak Kalitesine Olan Etkileri 

Tarımsal topraklarda toprak kalitesinin izlenmesi, tarımsal faaliyetlerin 

uzun vadeli sürdürülebilirliğini değerlendirmek için önemlidir. Genel 

olarak, geleneksel tarım uygulamaları (yüksek girdi, entansif tarım 

uygulamaları gibi) geçen yüzyılda toprak kalitesinin düşmesine neden 

olmuştur (Tahat ve ark. 2020). Tarım uygulama teknikleri, nüfus, arazi 

kullanımı ve gıda gereksinimi gibi birçok faktörün etkisiyle sürekli 

değişim gösteren ve toprak özelliklerini etkileyen önemli konudur. 

Toprak işleme, kimyasal maddelerin kullanımı ve sulama gibi 

uygulamalar toprak üretkenliğini ve verimliliğini etkileyebilmektedir 

(Demir ve Mirici, 2020). Örneğin topraklardan daha fazla verim 

alabilmek için kullanılan kimyasal gübreler ve pestisitler toprakların 

fiziksel ve kimyasal özelliğini bozmakta bu da toprak ekolojisini 

olumsuz etkilemektedir (Ollinger ve ark., 2002). Geçtiğimiz son 50 yıl 

içinde yapılan çalışmalarda yoğun ve bilinçsiz yapılan tarımsal 

uygulamaların toprakların fiziksel özelliklerini bozduğunu ortaya 
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koymaktadır (Doğan Demir, 2022). Bu bölümde tarımsal uygulamaların 

toprakların fiziksel kalitesine olan etkilerini konu alan çalışmalar 

özetlenmiştir. 

Aktif tarım alanı ile tarım yapılmayan toprakların infiltrasyon ve agregat 

stabilitesi özelliklerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada Demir ve Canbolat 

(2017), tarım yapılan alanlara ait toprakların infiltrasyon oranlarının ve 

strüktür stabilitelerinin daha düşük olduklarını bildirmişlerdir. 

Araştırmacılar tarımsal uygulamalara bağlı olarak bozulan strüktürel 

yapının toprakların hidrolik özelliklerini olumsuz etkilediğini rapor 

etmişlerdir. Benzer bir çalışmada (Alvarez ve Steinbach, 2009) 

geleneksel (pullukla) ve azaltılmış toprak işleme yöntemlerinin 

toprakların hacim ağırlığı ve penetresyon direnci özelliklerine olan 

etkilerini araştımıştır. Araştırmacılar azaltılmış toprak işleme 

yöntemlerinde toprakların hacim ağırlığı ve penetresyon dirençlerinin 

daha yüksek olduğunu bulmuşlardır.  Aynı çalışmada agrega stabilitesi 

ve su infiltrasyon hızı, azaltılmış toprak işleme sistemlerine tabi tutulan 

topraklarda pullukla işlemeye göre daha yüksek bulunmuştur.  

Bazı araştırmacılar toprak işlemenin toprak organik maddesinin 

ayrışmasını artırdığını, 2 mm’den büyük agreganın stabilitesini önemli 

ölçüde azalttığını, toprak agregalarını bozduğunu, fiziksel olarak 

korunan organik materyali ortaya çıkardığını ve agregasyona katkıda 

bulunan bitki ve hayvan topluluklarını dağıttığını bildirmiştir (Chan ve 

ark. 2002; Bronick ve Lal, 2005). Sinha ve ark., (2014), toprağın fiziksel 

kalitesindeki düşüşün biyolojik ve kimyasal özellikler üzerinde ciddi 

sonuçları olabileceğini ve bu nedenle uzun vadede toprak sağlığını 

korumak için toprağın fiziksel kalitesinin izlenmesi gerektiğini 
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savunmuştur. Araştırmacılar yaptıkları hidrolik iletkenlik, agrega 

stabilitesi ve hacim ağırlığı özelliklerini bir indikatör olarak kullandıkları 

denemede toprak işleme ve gübre uygulama yönetiminin toprakların 

fiziksel kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu 

belirlemişlerdir. Araştırmacılar aynı çalışmada biyogübre katkılı  %100 

organik gübre uygulamalarının toprakların fiziksel kalite 

parametrelerinin iyileştirdiğini, kimyasal katkılı gübrelerin kaliteyi 

kontrol uygulamasına göre düşürdüğünü tespit etmişlerdir. Crittenden ve 

ark (2015), ters çevirmesiz toprak işleme ve kulaklı pulluk sistemlerinin 

toprağın fiziksel kalitesi üzerine olan etksini araştırmışlardır. Çalışmada 

ters çevirmesiz toprak işleme uygulamalarının toprakların agrega 

stabilitesini ve penetrasyon direncini arttırdığı tespit edilmiştir. 

Araştırmacılar azaltılmış toprak işleme sayesinde toprak bozulmasını 

azaltarak, toprak yüzeyinde organik madde bırakarak ve toprak biyolojik 

aktivitesini uyararak pullukla toprak işlemeye göre toprağın fiziksel 

kalitesini iyileştirebileceğini bildirmiştir. Debuyser ve Tessier (2004), 

farklı kimyasal içeriğie sahip 5 farklı gübrenin 70 yılın sonunda 

toprakların fiziksel özelliklerine olan etkilerini araştırmıştır. Çalışmada 

azot, fosfor, potasyum, kalsiyum ve organik gübrelerin topraklardaki su 

tutma, toprak nem içeriği, strüktür stabilitesi özelliklerine olan etkileri 

incelenmiştir. Çalışmada kimyasal gübrelerin artan sodyum ve 

potasyuma bağlı olarak toprakların hidrolik özelliklerini bozduğunu 

göstermiştir. Araştırmacılar organik gübre uygulanan topraklarda 

stürktür stabilitesinde artış gözlemlerken kimyasal gübrelerin 

kullanıldığı topraklarda ise toprakların bozulmaya karşı hassasiyetinin 

arttığını tespit etmişlerdir.  
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Farklı toprak fiziksel özelliklerinin indikatör olarak kullanıldığı bir 

araştırmada anızın toprak fiziksel kalitesi üzerine olan etkilerinin 

zamansal değişimi Castellini ve ark. (2014) tarafından incelenmiştir. 

Çalışmada toprakların, organik karbon içeriği, strüktür stabilite indeksi, 

kütle yoğunluğu, makro gözeneklilik, hava kapasitesi, tarla kapasitesi, 

yarayışlı su kapasitesi, Dexter'ın S-endeksi ve hidrolik iletkenliği 

indikatör olarak kullanılmıştır. Araştırmacılar anızın toprağa 

karıştırılması ve anızın yakılması uygulamarının söz konusu fiziksel 

kalite üzerine olan etkilerini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda 

indikatörlere ait ölçülen en yüksek değerler (makro gözenekler hariç ) 

buğday atıklarının toprağa karıştırıldığı uygulamada tespit edilmiştir. 

Araştırmacılar atıkların yakılması sonucunda toprak fiziksel kalitesinde 

göreceli olarak bozulmanın meydana geldiğini rapor etmiştir. Günal ve 

Çelik (2019) çalışmalarında toprak işleme ve anız yönetimi 

uygulamalarının toprağın fiziksel kalite indikatörlerine  olan etkilerini 

araştırmışlardır. Toprak işleme yöntemi olarak 2 geleneksel, 3 azaltılmış 

ve 2 sıfır toprak işleme yöntemi konu edinilmiştir. Araştırmacılar toprak 

fiziksel kalitesini değerlendirmek amacı ile toprakların agregat 

stabilitesi, hacim ağırlığı, yarayışlı su içeriği ve su dolu gözenek hacmi 

özellikleri belirlenmiştir. Çalışmada toprak işleme yöntemlerinin 

tamamının toprak fiziksel kalitesi indikatörleri ve indeksi üzerine önemli 

düzeyde etki ettiği belirlenmiştir. En düşük agregat stabilitesi, anızların 

yakıldığı geleneksel uygulamada, en düşük hacim ağırlığı, azaltılmış ve 

sıfır toprak işleme yöntemleri uygulamalarında tespit edilmiştir. Başka 

bir çalışmada Sağlam ve ark., (2014), farklı toprak işleme 

uygulamalarının killi toprakların fiziksel toprak kalitesi üzerindeki 

etkilerini araştırmıştır. Araştırmacılar  farklı toprak işleme uygulamaları 
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ile toprak kalite indeksi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler elde 

etmişlerdir. Çalışmada toprak işleme uygulamalarından en yüksek 

indeks pulluk+döner yeke+direkt ekim makinasında, en düşük indeks ise 

direkt mibzer uygulamasında ölçülmüştür. Araştırmacılar ağır killi 

topraklar için, azaltılmış toprak işleme uygulamalarının, kök gelişimi ve 

su hareketi gibi fiziksel toprak niteliklerini geliştirdiğini rapor etmiştir. 

Tarımsal uygulamalar arasında sulamanında toprakların fiziksel 

kalitesine önemli düzeyde etkisi bulunmaktadır. Özellikle sulama 

uygulama yöntemleri, su kalitesi ve uygulanacak sulama suyu miktarının 

toprakların fiziko-kimyasal özellikleri üzerinde etkili olduğu 

bilinmektedir (Demir, 2016; Bouaroudj ve ark., 2019; Drewry ve ark., 

2021). Kurak ve yarı kurak iklim koşullarında su kalitesi ve su 

yönetimine bağlı olarak topraklarda oluşan tuzluluk toprakların fiziksel 

kalite parametrelerini olumsuz etkileyebilmektedir. Shaid ve ark (2018), 

dünyada ekilebilir tarım alanlarının %10’unun tuzluluk ve sodiklik 

sorununun ve sulanabilir arazilerde bu oranın %25 dolayında olduğunu 

rapor etmiştir. Topraktaki tuz konsantrasyonunun yükselmesi toprakların 

strüktür stabilitesi ve geçirgenliğini olumsuz etkielemtedir (Tang ve ark., 

2020). Bu veriler ışığında su kalitesinin orta ve uzun vadede toprakların 

fiziksel özelliklerinie etkilediği söylenebilir. Demir ve Şahin (2019), ağır 

bünyeli topraklarda kısıntılı sulama yöntemi ile kentsel arıtılmış atık 

suyunun toprakların fiziksel özellikleri üzerindeki etkilerini belirlemek 

için 2 yıllık bir çalışma yürütmüşlerdir. Araştırmacılar toprakların hacim 

ağırlığı, gözeneklilik dağılımı, infiltrasyon, agregat stabilitesi ve su 

tutma kapasitesi özelliklerinin değişimini gözlemlemişlerdir.  Çalışma 

sonucunda kısıntılı sulamanın gözenek dağılımı ve infiltrasyon 
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özellikleri üzerinde olumlu bir etki yarattığı ancak atıksuyun infiltrasyon 

hızında azalmaya neden olduğunu belirlemişlerdir. Herencia ve ark., 

(2011) orta ile düşük kaliteli sulama suyunun kullanılmasının, toprağın 

fiziksel özelliklerinde bozulmaya neden olduğunu tespit etmişlerdir. 

Araştırmacılar tuzlu suyun etkisiyle geçirgenliğin azaldığını ve 

stürktürel yapının bozulduğunu bildirmişlerdir. Bununla birlikte bazı 

araştırmacılar uygun kaliteye sahip sulama suları ile yapılan sulamaların 

toprakların fiziksel özelliklerine etkisini araştırmıştır. Metherell ve ark. 

(2002), sulamanın toprak fiziksel kalitesini iyileştirdiğini gösteren bazı 

anekdot niteliğinde kanıtlar olmasına rağmen, bu sonucu desteklemek 

için sınırlı veri bulunduğunu belirtmektedir. Houlbrooke ve ark. (2006), 

sulanan toprakların, sulanmayan (kuru alan) topraklara göre daha yüksek 

hacim ağırlığına ve daha düşük makro gözenekliliğe sahip olma 

eğiliminde olduğunu bildirmiştir. Hussein ve ark. (1992), Zimbabwe'nin 

yarı kurak güney doğusundaki sulu ve kuru toprakları karşılaştırmıştır. 

Çalışmada hem doğal hem de simüle edilmiş yağış koşulları altında 

toprak sıkışması ve aşınabilirlik açısından önemli bir farkın bulunmadığı 

rapor edilmiştir. Anderson ve ark. (1990), sulamaya bağlı olarak 

toprakların hidrolik iletkenlikte bir artış bulurken, Yen ve Akan (1983) 

sulama nedeniyle toprağın hidrolik iletkenliğinde bir düşüş olduğunu ve 

bunun da uygulanan sulama suyu miktarından kaynaklanabileceğini 

bildirmiştir. 

Sonuç 

Toprakların sahip oldukları özellikleri ile gerçekleştirebildikleri 

işlevlerini tanımlayan toprak kalitesi, tarımsal üretimde tohum yatağı ve 

yabancı ot mücadelesi için yapılan toprak işleme başta olmak üzere, 
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sulama ve gübreleme gibi uygulamalar ile iyileştirilebilir veya zamanla 

azalabilir. Artan nüfusun zaman içerisinde çeşitlenen gereksinimlerinin 

karşılanabilmesi için, birim alandan daha fazla ürün alma arzusu ile 

yapılan uygulamaların çoğu durumda, toprak kalitesi üzerine olumlu 

etkisi söz konusudur. Toprak kalitesinin azalması veya arazi bozulması 

olarak tanımlanan bu sürece zamanında müdahale edilmediği takdirde, 

zamanla arazilerin biyolojik üretkenliklerinin tamamen kaybolmasına 

neden olan çölleşme kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle, tarımsal üretim 

yapılan alanlar başta olmak üzere arazilerin mevcut toprak kalitesi 

düzeylerinin belirlenip haritalandırılması, gelecekte hali hazırdaki 

uygulamaların etkilerinin değerlendirilmesi adına son derece gereklidir. 

Problemli uygulamaların yerine daha sürdürülebilir uygulamaların tercih 

edilmesi, arazilerin gelecek nesiller için de tarımsal üretimde bugün 

olduğu gibi kullanılabilmelerini sağlamaya imkan tanıyacaktır. Diğer 

yandan toprak yönetim uygulamalarının toprakların fiziksel özelliklerine 

ve dahi kalitesine etkileri yukarıda özetlenmiştir. Yoğun ve ağır tarım 

aletleriyle yapılan toprak işlemenin toprakların fiziksel kalitesini 

olumsuz etkilediği anlaşılmıştır. Bununla beraber sürekli mineral gübre 

kullanımının uzun vadede toprakların sürdürülebilir fiziksel kalitesi için 

olumsuz sonuçlar doğuracağı tespit edilmiştir. Çalışmalardan elde edilen 

sonuçlara göre düşük kaliteli sular ile yapılan sulamaların toprakların 

strüktürel yapısını ve geçirgenliğini düşürdüğü anlaşılmıştır. 
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