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ARAŞTIRMA BÜLTENİ 
 

 

ELAZIĞ YÖRESİ POTANSİYEL MERALARINDA DEĞİŞİK TOPRAK 

İŞLEME ŞEKİLLERİ VE OTLANDIRMANIN TOPRAK ÖZELLİKLERİ VE 

YÜZEYSEL AKIŞA ETKİLERİ 

GİRİŞ 

Ülkemizde arazi kullanımı açısından 

yapılmakta olan en önemli yanlışlardan 

birisi de bölgemizin sosyo-ekonomik 

yapısı ile arazi yeteneğinin dikkate 

alınmadan bir takım uygulamaların 

yapılmasıdır. Ülkemizin coğrafik 

bölgeleri tarım ve sanayiye dayalı 

üretimler açısından bakıldığında Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz 

hayvancılığın ön planda olduğu bölgeler 

olarak karşımıza çıkmaktadırlar. 

Hayvancılık amaçlı tarımsal 

faaliyetlerin ağırlıkta olduğu Doğu ve 

Güneydoğu bölgelerimizde, hayvan 

otlatmasına müsait olan nispeten düşük 

meyilli alanların, otlak olarak 

kullanılmak üzere ıslah edilmesi ve 

sürdürülebilir bir faydalanmanın hakim 

kılınmasıyla ülke ekonomisine daha 

fazla katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

     Araştırmanın araziye aplikasyonunda 

bölünmüş parseller deneme deseni 

uygulanmıştır. 5 değişik toprak işleme 

(Tİ1, Tİ2, Tİ3, Tİ4 ve kontrol ), 2 yem 

bitkisi ekimi (korunga ekilmiş ve 

ekilmemiş) ile 3 yineleme olmak üzere 

toplam 30 parselden oluşmuştur. 

    Tİ1. Riper pullukla tam alan derin 

toprak işleme ( 30- 40 cm), 

    Tİ2. Riper pullukla tam alan normal 

derinlikte ( 20-30 cm) toprak işleme, 

 

Tİ3. Kültüvatör ile ham toprakta, yaklaşık 

10-20 cm derinlikte, şerit halinde toprak 

işleme, 

Tİ4. Dar ağızlı bel ile yaklaşık 50 cm 

aralıklarla toprağı dikey yönde delerek 

(plantuvarla fidan dikimi gibi) toprak işleme, 

K. Kontrol. 

Toprak işleme 1999 yılı mart ayında 

yapılmış, müteakiben yüzey akış parselleri 

galvanizli sac kullanılarak 5 x 10 m. 

Ebatlarında çevrilmiştir. 

Yüzey akış parsellerinin alt kısmına 

yerleştirilen rezervuarda yüzey akış suları 

depolanmıştır. Genellikle sağanak yağışları 

müteakiben sahaya gidilmiş ve rezervuarda 

biriken su iyice karıştırılmak sureti ile bir 

miktar su örneği alınarak laboratuvara 

nakledilmiştir. 

Toprak işlemesinin suni ekim 

(Korunga) ve doğal ot vejetasyon (toprak üstü 

bitkisel kütle) üzerindeki etkisini belirlemek 

amacı ile, ot ekiminin 2. Yılı olan 2000 yılı 

haziran ayı ortasında otlar biçilerek arazide 

yaş olarak tartılmıştır. Bütün parsellerde 1 m
2
 

‘lik quadrat kullanılarak yapılan örnekleme 

işlemi, her parsel için 2 defa tekrarlanmış, 

ekilen korunga, hayvan yediği ve yemediği 

türler ile buğdaygil olarak 4 grupta tasnif 

edilmiştir. Her gruptan alınan bir miktar ot 

örneğinin laboratuvarda 65 
o
C fırın kurusu 

emsal ağırlıkları hesaplanarak, arazide yaş 

olarak belirlenen ağırlıkların fırın kurusu 

miktarları bulunmuştur. 



Yüzey akış parsellerinden taşınan 

toprak miktarıyla, vejetasyon örtüsü 

arasında ilişki kurabilmek için lup yöntemi 

kullanılarak bitki türlerinin vejetasyondaki 

bulunma oranları hesaplanmıştır (AŞK 

1987). 

Değişik toprak işleme uygulanan 

parsellerin 0-10 cm derinlik kademesinden 

alınan toprak örnekleri disperleştirilmiş ve 

disperleştirilmemiş olmak üzere iki 

değişik tekstür analizi yapılmıştır. Tekstür 

tayininde hidrometre yöntemi kullanılmış, 

hidrometre düzeltme katsayısı 0,2 ve ilk 

hidrometre okuması 4.48 sn esasına 

uyularak yapılmıştır. Uluslararası toprak 

sınıflamasında kullanılan üçgen 

(Tomerrup) yardımıyla, toprak türleri tayin 

edilmiştir(GÜLÇUR 1974). 

Bir erozyon eğilim indeksi olarak 

değerlendirilen dispersiyon oranı 2mm’lik 

elekten geçirilen toprak örneklerinin hiçbir 

kimyasal işleme tabi tutulmadan saf suda 

çalkalanması suretiyle elde edilen toz + kil 

miktarının, mekanik analizle elde edilen 

toz + kil’e oranlanmasıyla elde 

edilmektedir (BALCI 1996; ÖZYUVACI 

1978). 

Parsellerden alınan toprak örnekleri 

2 mm’lik elekten geçirildikten sonra 

yaklaşık 10 gr alınarak, saf suyla 

doyurulmuş ve tarla kapasitesindeki toprak 

nemini tayin etmek amacıyla imal edilmiş 

basınçla çalışan cihaza yerleştirilmiştir. 

Örnekler burada 0,33 atmosfer (5 bar) 

basınç altında 24 saat bekletildikten sonra 

çıkarılarak tartılmıştır. Aynı örnekler 

kurutma fırınına konularak 24 saat 105 
o
C 

bekletildikten sonra soğutulmak üzere 

desikatöre alınmış ve tartılmıştır. Her iki 

tartım arasındaki fark toprağın nem 

ekivalanı, diğer bir adıyla tarla kapasitesi 

olarak hesaplanmıştır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Toprak işleme ile ot verimi arasında 

doğrusal bir ilişki bulunmuştur. Tam alan 

derin toprak işlemesinden kontrol parseline 

doğru gidildikçe ot veriminde azalma 

olduğu (sırasıyla 319,241,210,147 ve 127 

gr/m
2 

) tespit edilmiştir. 

     Yapılan varyans analizinde toprak 

işlemesinin taşınan toprak miktarı üzerinde 

p0 0.0003 olasılık düzeyinde etkili olduğu, 

en fazla toprağın Tİ1 ( tam alan toprak 

işleme parselinden taşındığı (118kg/ 53 m
2
) 

görülmüştür. 

Baklagil türü bitkilerin toprağın verim 

gücünü artırdığı, denemede kullanılan 

korunganın kendisinden sonra sahadaki 

doğal türler üzerinde yaptığı verim 

artışından anlaşılmış bulunmaktadır. 

Toprakta suyun depolanması için 

sonbaharda şerit şeklinde toprak işlemesi 

gerekmektedir. Depolanan suyun 

muhafazası içinde, sonbaharda şerit şeklinde 

toprak işlemesi yapılan sahada, ilkbaharda 

tam alan toprak işlemesi faydalı olacaktır. 

Toprak kayıplarına meydan vermemek için 

tam alan toprak işlemesi uygulanırken, 

kritik erozyon mesafesinde kontur karıkları 

geçirilmelidir. 
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