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Yeraltı sularının nitratla kirlenmesi dünyada en önemli çevre problemlerinden biri 
haline gelmiştir. Yeraltı sularının kirlenme ihtimalinin yüksek olduğu alanların 
belirlenmesi ve bu alanlarda kirlenmenin nedeni ve sonuçlarının hızlı, güvenli ve 
ekonomik olarak analiz edilmesi için gerekli çalışmaların yapılması kaçınılmazdır. Bu 
çalışma, Serik Ovasında yaklaşık 36 600 ha’ lık bir alanda NLEAP bilgisayar modeli ile 
simule edilen nitrat yıkanma indislerinin uzaysal değişkenliğini belirlemek amacıyla 
yürütülmüştür. Bu amaçla, 250 jeo-referanslı noktadan toprak örnekleri ve eş zamanlı 
olarak taban suyu gözlem kuyularından su örnekleri alınmıştır. Her bir örnekleme 
noktası için NLEAP modeli kullanılarak 0-150 cm toprak derinliğinde yıkanmaya hazır 
nitrat-N (NAL), 0-150 cm toprak derinliği altına yıkanan nitrat-N (NL), hareket riski 
indeksi (MRI) ve yıllık yıkanma risk potansiyeli (ALRP) tahmin edilmiştir. 
Jeoistatistiksel modelleme ile oluşturulan semivaryogram parametreleri kullanılarak bu 
indislere ilişkin kriging haritaları oluşturulmuştur. NLEAP modellemesi sonucunda 
çalışma alanında özellikle aşırı gübre uygulamalarına bağlı olarak 187 noktada NAL 
değeri kritik değer olan 179 kg N/ ha’dan yüksek, NL değeri ise 220 noktada kritik 
değer olan 90 kg N/ ha’dan yüksek bulunmuştur. Bu da toprakta yetiştirme sezonu 
sonunda yüksek miktarda nitrat-N’un kök bölgesinden aküfere doğru hareket ettiğini 
göstermektedir. Çalışma alanının büyük bir bölümünde sulama suyunun aşırı 
kullanımından ve ovanın toprak özelliklerinden dolayı MRI değeri yüksek çıkmıştır.  
Sığ aküferlerin bulunduğu yerlerde ve özellikle ovanın orta kesimlerinden Köprüçay 
Irmağı boyunca güneye doğru olan alanda yıllık yıkanma riski potansiyeli (ALRP) “çok 
aşırı” ve “aşırı” çıkmıştır. Aynı zamanda, bu nitrat yıkanma indisleri ile kum ve kil 
içeriği gibi toprakların fiziksel özelliklerinin uzaysal desenleri arasında önemli bir ilişki 
bulunmuştur. Bölgede taban suyu nitrat içeriğinin sınır değer olarak kabul edilen 50 
mg/L’yi aştığı alanların olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, Serik 
Ovasındaki aküferlerin nitratla kirlenme riskinin oldukça yüksek olduğu belirlenmiş 
olup, bu aküferlerde olası bir nitrat kirliliğinin önüne geçmek için gerekli tedbirlerin 
zaman kaybetmeden alınması gerekmektedir. 

                            2011, 167 sayfa 
Anahtar kelimeler: Aküfer, NLEAP, Nitrat yıkanması, Semivaryogram, Kriging 
haritası, Serik Ovası 
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Nitrate contamination of groundwater (aquifer) is one of the most important 
environmental problems worldwide. Research should be conducted to determine likely 
areas to be affected by nitrate contamination, and if any, to analyze causes and 
consequences of nitrate pollution of aquifers in these area. This study was conducted to 
determine spatial variability of nitrate leaching indices simulated by NLEAP computer 
model in Serik Plain covering approximately 36 600 ha. For this purpose, soil samples 
were collected concomitantly from 250 geo- referenced points and water samples from 
ground water monitoring wells. Nitrate available for leaching (NAL) in 0-150 cm soil 
depth, nitrate leached (NL) below 0-150 cm soil depth, movement risk index (MRI), and 
annual leaching risk potential (ALRP) for each sampling point were predicted by 
NLEAP model. Kriging maps of these variables were built using semivariogram 
parameters calculated by geostatistics. Results showed that NAL values were above the 
critical value of 179 kg N/ ha in 187 out of 250 sampling points, while NL values were 
above 90 kg N /ha in 220 sampling points. This indicated that, at the end of the plant 
production period, high amount of nitrate-N moved below the root zone to aquifer. In 
most of the study area, MRI values were high, mainly due to excessive irrigation water 
usage and soil characteristics of the plain. The parameter NLRP was “extreme” to “very 
extreme” in the locality oriented from middle to the south of the study area, along the 
Köprüçay River.   Considerable similarities were observed between spatial pattern of 
nitrate leaching indices (NAL, NL, MRI, and ALRP) and soil physical properties such 
as sand and clay contents. Some localities with groundwater nitrate content, which 
exceeds the threshold value of 50 mg/L were detected. It was concluded that nitrate 
contamination of aquifers in the in Serik Plain is highly likely and that necessary 
measures should be taken urgently to mitigate nitrate possible contamination of these 
aquifers. 

                   2011, 167 pages 
Keywords : Aquifer, NLEAP, Nitrate leaching, Semivariogram, Kriging map, Serik 
Plain 
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SİMGE VE KISALTMALAR DİZİNİ 
 

Simge Tanımı 
A Tarlanın veya çiftliğin alanı (ha) 
AA Aküferin yüzey alanı (ha) 
ALRP Yıllık yıkanma risk potansiyeli 
AMV Aküferin kimyasalın karıştığı kısmının hacmi (ha-m) 
ARI Aküfer risk indeksi 
ASW Bitkiye yarayışlı toprak suyu miktarı (cm) 
AWHCd Kök bölgesinin altındaki materyalin su tutma kapasitesi (cm) 
AWHC1 30 cm kalınlığındaki üst toprağın su tutma kapasitesi (cm) 
AWHC2 Alt toprağın su tutma kapasitesi (cm) 
BaseNI Sulama suyundaki ortalama N konsantrasyonu (ppm) 
BD Kök bölgesinin ortalama hacim ağırlığı (g/cm3) 
Bmu Toplam hasat edilmeyen biyomas (lb/[acre yıl])  
CEC Katyon değişim kapasitesi (meq/100 gr toprak) 
Cf Karbonun OMR’e çevrilmesi için dönüşüm faktörü 
CN Bitki artıkları, ahır gübresi ve diğer organik atıkların karbon azot oranı 
CNu Hasat edilmeyen biyomas tarafından kaldırılan N (lb/[acre yıl]) 
CNh Hasat edilen biyomas tarafından kaldırılan N (lb/[acre yıl]) 
CRES Bitki artıkları, ahır gübresi ve diğer organik atıkların karbon içeriği 

(kg/ha) 
CRESR Bitki artıkları, ahır gübresi ve diğer organik atıklardan metabolize olan 

karbon (kg/[ha zaman aralığı]) 
Depth Kök bölgesinin çıkışından itibaren dranaj suyunun ulaştığı maksimum 

derinlik (m) 
dm Atığın kuru madde içeriği (%) 
Dn Denitrifikasyon ile N kaybı (lb/[acre yıl]) 
E Toprak erozyon hızı (ton/[acre yıl]) 
e Azot kullanım etkinliği faktörü 
EN Erozyon nedeniyle taşınmış topraktaki N kaybı  
ET1 Üst toprağa (30 cm) ilişkin potansiyel ET (cm/ zaman aralığı) 
ET2 Alt toprağa ilişkin potansiyel ET (cm/zaman aralığı) 
ETp Potansiyel ET (cm/zaman aralığı) 
ETps Toprak yüzeyinde potansiyel ET (cm/zaman aralığı) 
ETpt Potansiyel transpirasyon (cm/zaman aralığı) 
EVp Zaman aralığı boyunca günlük ortalama pan evaporasyonu (cm/gün) 
Fl Kullanılan gübredeki yüzde buharlaşma kaybı 
FNU Zaman aralığının ortasında bitkinin fraksiyonel N alımı (0-1) 
HC Yağışlı, sulanan iklim 
HI Hasat indeksi (hasat edilen kısım/toplam toprak üstü aksamı) 
Ia  Uygulanan yıllık sulama suyu miktarı (acre in. / yıl) 
ITIME Zaman aralığının uzunluğu (gün) 
K Yıkanma katsayısı (birimsiz) 
Kresy Anızın her yıl mineralize olan fraksiyonu 
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Simge Tanımı 
kaf Amonyak-N buharlaşması katsayısı (1/gün) 
kcrop Bitki katsayısı (0-1) 
kdet Denitrifikasyon katsayısı (1/gün) 
kn Nitrifikasyon için sıfırıncı derece hız katsayısı (kg/ha gün) 
kmanr Çiftlik gübresi mineralizayonu için hız katsayısı (1/gün) 
komr Organik madde mineralizasyonu için hız katsayısı (1/gün) 
kpan Pan katsayısı (0-1) 
kresr Bitki artıkalrının mineralizasyon hızı katsayısı (1/gün) 
LI Yıkanma indeksi 
LP Yıkanma potansiyeli veya potansiyel derine sızma (cm/zaman aralığı) 
LNP Yıkanmış N potansiyeli 
MDI Kök bölgesinin çıkışından itibaren maksimum yıkanma derinliği (m) 
Mn Atık için yıllık mineralizasyon katsayısı 
MRI Hareket riski indeksi (0-1) 
N Azot 
NAF Üst toprağın (30 cm) amonyum-N içeriği (kg/ha) 
NAFf Gübrelerle toprağa ilave edilen amonyum-N miktarı (kg/[ha zaman 

aralığı]) 
NAFoth Yüzey akışı ve erozyon ile kaybolan amonyum-N miktarı (kg/[ha 

zaman aralığı]) 
NAFp Yağış ve sulama yoluyla toprağa katılan amonyum-N miktarı (kg/[ha 

zaman aralığı]) 
NAFs Yüzeyin amonyum-N içeriği (kg/ha) 
NAFrsd Bir önceki zaman aralığından kalan (residual) amonyum-N miktarı 

(kg/ha) 
NAL Kök bölgesinde yıkanmaya hazır nitrat-N miktarı (kg/[ha zaman 

aralığı]) 
NALy Kök bölgesinden yıkanmaya hazır NO3-N miktarı (lb/[acre yıl]) 
NAL1 Üst topraktan (30 cm) yıkanmaya hazır nitrat-N miktarı (kg/[ha zaman 

aralığı]) 
NAL2 Alt topraktan yıkanmaya hazır nitrat-N miktarı (kg/[ha zaman aralığı]) 
Navail1 Üst toprakta (30 cm) bitkiye yarayışlı nitrat-N+amonyum-N (kg/[ha 
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1. GİRİŞ 

 

Dünya nüfusunun artması ile birlikte besine olan ihtiyaç da hızla artmaktadır. Besin 

ihtiyacının artması, beraberinde toprakta tükenen bitki besin elementini tekrar toprağa 

kazandırmak, toprak üretkenliğini ve bitki verimini artırmak için gübreleme ihtiyacını 

da artırmaktadır. İstenen verime ulaşabilmek için gelişen teknoloji ile birlikte kimyasal 

gübrelere özellikle, azotlu gübrelere ilgi giderek artmaktadır. Bitkiye ihtiyacı olan 

azotlu gübrenin verilmesi verimi artırmaktadır. Fakat daha yüksek verim elde etmek 

ümidiyle yapılan aşırı gübreleme tarım topraklarından erozyon, yüzey akışı veya derine 

yıkanmayla yüzey ve yeraltı sularında yüksek oranda azotun birikmesine sebep 

olmaktadır (Volk ve ark., 2009; Kundu ve ark., 2009). Aşırı azotlu gübrelemeyi içeren 

tarımsal faaliyetler beklenmeyen ağır bir yağış veya aşırı bir sulama sonunda hareketli 

bir iyon olan nitratın (NO3) su ile birlikte kök bölgesinden derine taşınmasına, 

dolayısıyla tarımsal alanların altında ki yeraltı sularının kirlenmesine neden olmaktadır. 

Yani bilinçsiz yapılan azotlu gübreleme uygulamaları, verimi daha fazla artırmak yerine 

çevreye zarar vermekte, özellikle yeraltı ve yer üstü su kaynaklarının kirlenmesine 

neden olmaktadır. Yeraltı sularının nitratla kirlenmesi dünyada en önemli çevre 

problemlerinden biri haline gelmiştir. 

Yeraltı suyundan sağlanan içme sularında yüksek nitrat miktarı özellikle bebeklerde 

morarma ve oksijensizlik gibi semptomlarla kendini gösteren ve Mavi-bebek hastalığı 

olarak bilinen methemoglobinemia hastalığına neden olmaktadır (Anonim, 2007). 

Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 11,2 mg NO3-N L-1, Amerikan 

Çevre Koruma Ajansı (USEPA) ise 10 mg NO3-N L-1 değerini içme suları için kritik 

değer olarak kabul etmektedir (Anonim, 1998; Anonim, 2006; Anonim, 2009).  

Negatif yüklü bir iyon olan nitratın sudaki çözünürlüğü oldukça yüksektir. Bitkinin 

ihtiyacından fazla miktarda veya bitkinin ihtiyacı olmadığı dönemlerde zamansız olarak 

toprağa uygulanan nitrat, aerobik koşullarda toprakta perkole olan su ile kolayca 

derinlere taşınmakta ve aküferlerde birikmektedir (Anonim, 1987; van Duijvenboden ve 

Loch, 1983). Topraktaki nitrat azotunun akıbeti üzerinde taban suyu ve aküferin 

durumu, yağış ve sulama, organik madde miktarı ve toprağın diğer kimyasal özellikleri
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etkilidir (van Duijvenboden ve Loch, 1983). Ayrıca, kök bölgesinden aküfere doğru su 

hareketi ve buna bağlı olarak nitratın taşınması; hidrolik iletkenlik, toprak su tutma 

kapasitesi, toprak tekstürü, toprak derinliği, toprak strüktürü ve toprak gözenekliliğinin 

durumu gibi toprağın fiziksel özellikleri tarafından etkilenir. Genel olarak, kumlu 

topraklarda, toprak suyunun doygun koşullarda aşağı doğru hareketi killi topraklara 

göre daha hızlıdır. Bu da nitratın daha derinlere doğru hareket etmesine neden 

olmaktadır. Yüksek su tutma kapasitesine sahip topraklarda nitrat yıkanmasının daha 

düşük olması beklenmektedir (Knox ve Moody, 1991 ve Lægreid ve ark., 1999).  

Yeraltı sularının nitrat yıkanması ile kirlenmesi dünya genelinde sıkça görülen bir 

problemdir (Flipo ve ark., 2007; Anayah ve Almasri, 2009). Anonim (2007), Avrupa 

nüfusunun %0,5 -10 ’nun 50 mg L-1 den daha yüksek düzeyde nitrat içeren içme sularını 

kullandığını bildirmiştir ki bu oran yaklaşık olarak Avrupa’daki 10 milyon insana 

karşılık gelmektedir. Hu ve ark. (2005), sulama amacıyla atık suların kullanılması ve 

aşırı gübreleme nedeniyle Kuzey Çin ovasında kırsal bölgesindeki yeraltı sularında 

nitrat yıkanmasına bağlı kirlilik tespit etmişlerdir. Jalali (2005)’ de İran’ın Hamadan 

bölgesindeki 311 kuyunun %37’sinde 50 mg L-1 ’nin üzerinde nitrat saptamış olup tarım 

alanlarından nitrat yıkanmasının devam etmesi durumunda bölgedeki tüm kuyu 

sularının nitrat içeriklerinin kritik seviyelere ulaşacağını veya bu seviyeyi geçeceğini 

bildirmiştir. Türkiye’nin önemli seracılık merkezlerinden biri olan Antalya-Demre 

bölgesindeki kuyuların %45’ inin kabul edilen eşik değerin üzerinde nitrat içerdiği ve 

üst toprakların ortalama nitrat azotu kapsamının 108 mg L-1 olduğu bildirilmiştir 

(Sönmez ve ark., 2007). 

 Son zamanlarda bilgisayar modelleri, tarımda kaynak kullanımının optimize edilmesi 

ve çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik amenajman tedbirlerinin hızlı bir şekilde 

belirlenmesi için oldukça yaygın kullanılmaktadırlar. Tarla denemeleri su ve azot 

amenajmanını optimize etmeye yardım eden önemli çalışmalar olmasına rağmen, 

oldukça kullanışlı olan bilgisayar modelleri, değerli ek bilgiler sağlamaktadırlar (Follet 

ve ark., 1994). Arazi çalışmaları birkaç yılda sonuçlanırken, bilgisayar modellemeleri 

birkaç haftalık çalışmanın sonucunda tamamlanabilmektedir. Bilgisayar modelleri 

oldukça geniş değişkenlik gösteren farklı tarım sistemlerinde yapılan araştırma 

sonuçlarının daha hızlı bir şekilde tahmin edilmesinde (extrapolation) kolaylık 
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sağlamaktadır (Delgado ve ark., 1998a). Delgado ve ark. (2008), tarım arazilerinden 

azot kayıplarının sayısallaştırılmasının zor olduğunu ve bundan dolayı, bilgisayar 

simülasyon modelleri kullanımının çevreye azot kayıplarını azaltacak “en uygun 

amenajman uygulamaları”nın etkilerinin sayısallaştırılmasında ve değerlendirilmesinde 

alternatif bir yol olduğunu belirtmektedirler (Delgado, 2002; Delgado, 2001; Shaffer ve 

Delgado, 2001). Khakural ve Robert (1993), toprak profili boyunca nitratın yıkanmasını 

tanımlayan pek çok bilgisayar modeli geliştirildiğini bildirmişlerdir (Wagenet ve 

Hutson, 1989; Addiscott, 1977; Shaffer ve ark.,1991; Johnsson ve ark., 1987). Shaffer 

ve ark. (2001), Cannavo ve ark. (2008) ve Beckie ve ark. (1995) gibi pek çok 

araştırmacı bu azot modellerinin avantaj ve dezavantajlarını araştırmışlardır. 

Uygulamaya yönelik çalışanlar hızlı uygulanabilen genel modellerle ilgilenirken, 

kuramsal çalışan araştırmacılar ise çok sayıda katsayı, değişken ve eşitlikleri kullanarak 

bir durumu geniş olarak açıklayabilen mekanistik modeller ile daha çok 

ilgilenmektedirler. Bir çalışma için en uygun modellin seçilmesi bu iki kullanıcı 

sınıfının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde orta seviyede detay içeren bir modelin 

seçilmesi ile sağlanabilmektedir (Shaffer ve Delgado, 2001). Bir proje için seçilen basit 

veya kompleks bir modelin kapasitesi, uygulanabilirliliği, güvenirliliği, kullanım 

kolaylığı, veri ihtiyaçları ve/veya sağlanılan veritabanı çalışma şartları ile uygun değilse 

bir çok problemlere sebep olabilmektedir. Bundan dolayı bir projenin en başında 

hedeflerin ve problemlerin belirlenmesi, enerji ve kaynak israfının önlenmesi ve daha 

doğru sonuçlara ulaşılabilmesini sağlayacak yeterli bilgilerin sağlanabilmesi için tavsiye 

edilmektedir. 

Ayrıca, bilgisayar modellerinde modelin başlangıçta kalibre edilebilmesi ve lokal 

etkinliğinin değerlendirilmesi ve bunlara bağlı olarak farklı arazilerde azot 

dinamiklerini tahmin edebilmek için lokal bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu lokal 

bilgilere sahip modellerden birisi pek çok bölgede kalibre edilmiş ve etkinliği kontrol 

edilmiş olan “Nitrat Yıkanması ve Ekonomik Analiz Paketi” (NLEAP) bilgisayar 

programıdır (Delgado ve ark., 1998a). 

Beckie ve ark. (1995) ve Khakural ve Robert (1993) orta seviyede kompleks bir model 

olan NLEAP modeli ile daha karmaşık olan CERES (Crop Estimation through Resource 

and Environment Synthesis; Ritchie ve ark., 1985), EPIC (Erosion/Productivity Impact 

Calculator; Williams ve ark., 1984), NTRM (Nitrogen Tillage Residue Management; 
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Shaffer ve Larson, 1987), ve LEACHM-N modelleri karşılaştırmışlardır. Birbirinden 

bağımsız yürütülen çalışmalarda NLEAP modelinin bu modellerle benzer performans 

gösterdiğini belirtmişlerdir. NLEAP azot yönetimi uygulamalarının hızlı ve yere-özgü 

değerlendirmesini yapmak için kullanılabilir (Shaffer ve ark., 1991; Delgado ve ark., 

1998a, 1998b; Shaffer ve ark., 2010). Diğer modeller daha detaylı modeller olsa da, 

NLEAP modeli, riskli arazi kombinasyonlarında azot amenajman senaryolarını 

belirlemek üzere hızlı ve doğru bir şekilde yıkanmaya hassas bölgeleri GIS analizleri 

kullanılarak belirleyebildiği belirtilmiştir (Delgado ve ark., 2010). Daha az detaylı 

model olmasına rağmen, ölçülmüş değerler ile pozitif ilişkili tahmini değerler 

sağlayacak kadar güçlü nitel ve nicel yaklaşımlara ve teorilere dayandırılmıştır 

(Delgado ve Bausch, 2005; Delgado ve ark., 2006; De Paz ve ark., 2009). Aynı 

zamanda bu modelle nitrat yıkanması üzerine amenajman uygulamalarının etkisinin 

değerlendirilmesi yeraltı sularında ölçülmüş olan nitrat seviyeleri ile pozitif ilişkili 

bulunmuştur (De Paz ve ark., 2009; Hall ve ark., 2001; Wylie ve ark., 1994, 1995). Bu 

da, bu modelin yeraltı suyuna azot yıkanmasının etkisinin azaltılması ve amenajman 

uygulamalarının değerlendirilmesinde kullanılmasının uygun olduğunu göstermektedir 

(Delgado ve ark., 2010). 

NLEAP bilgisayar programı, bir tarlada alternatif en iyi N ve sulama amenajmanı 

uygulamalarının hızlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktadır (Wylie ve ark., 

1994; Delgado ve ark.,1998a). NLEAP modeli nitrat yıkanmasının göstergeleri olan 

yıllık yıkanmaya hazır nitrat-azotu (NAL), yıl içinde yıkanan nitrat-azotu (NL), 

yıkanmaya hazır azotun yeraltı suyuna (aküfere) yıkanma riskinin bir göstergesi olan 

hareket risk indeksi (MRI), yıllık yıkanma risk potansiyeli (ALRP) gibi önemli yıkanma 

indislerinin “Kütle Dengesi” metoduyla tahmin edilmesini sağlamaktadır. NLEAP 

modelinde bir tarla için bu indislerin tahmin edilmesinde; toprak, azot ve su 

amenajmanı, aküfer ve iklim bilgilerinin birlikte kullanıldığı karmaşık hesaplama 

yöntemleri takip edilmektedir.  

Delgado ve ark. (2008), azot yönetimi senaryolarının benzeştirilmesinde (simule 

edilmesinde) NLEAP modelinin ABD ‘de yoğun olarak kullanıldığını (Walthall ve ark., 

1996; Kaap ve ark., 1995; Delgado ve ark., 2001a,b) ayrıca uluslararası seviyede de 

yaygın olarak kullanıldığını bildirmişlerdir. Model Erşahin (2001) tarafından 
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Türkiye’de, Stoichev ve ark. (2001) tarafından Bulgaristan’da, Rimski-Korsakov ve ark. 

(2004) tarafından Arjentin’de ve De Paz (1999) tarafından İspanya’da test edilmiştir. 

Aküferlerin nitrat ile bir kez kirlenmesi durumunda, nitrat yıkanmasını azaltmak üzere 

gerekli tüm önlemler alınmış olsa dahi, kirlilik uzun bir süre ortamda kalmaktadır 

(Anonim, 2007). AB Su Çerçeve Direktifi tarafından da belirtildiği gibi, toprak profili 

boyunca nitrat yıkanmasını azaltmak ve aküferlerde nitrat kirlenmesini engellemek 

üzere gerekli önlemler ivedilikle alınmalıdır (O'Shea ve Wade, 2009). Nitrat kirliliği 

açısından risk altındaki bölgelerin belirlenmesi, aküferleri korumak üzere uygun 

alternatif amenajman uygulamalarına karar verme işleminde önemli adımlardan biridir 

(Masetti ve ark., 2008). 

NLEAP, bir arazi ölçeğinde yıkanma indislerini tahmin edebilmektedir. Fakat son 

yıllarda yapılan çalışmalar, GIS teknolojileri ile NLEAP simulasyonlarının kombine 

edilmesi ile bir havza veya bölge ölçeğinde NLEAP indislerinin tahmin edilebileceğini 

göstermektedir. Pierce ve ark. (1991) ve Wylie ve ark. (1994), NLEAP ve GIS 

kombinasyonun geniş coğrafik alanlarda nitrat yıkanmasının yoğun olduğu bölgelerin 

(hot spotların) belirlenmesinde kullanışlı olduğunu bildirmişlerdir (Shaffer ve ark., 

1995).  

Yeraltı sularında nitrat konsantrasyonunun belirlenmiş olan sınır değerini aştığı sorunlu 

bölgeler (hot spot) jeoistatistik kullanılarak belirlenebilmektedir. Bir interpolasyon 

tekniği olan kriging bu amaç için kullanılabilir. Kriging tekniği, uzaysal yapıyı da 

dikkate alarak, çalışma alanındaki bir değişkenin uzaysal dağılımının haritasını 

vermektedir. Semivaryogram tarafından açıklanan uzaysal yapı, bir değişkenin mesafe 

ile nasıl değiştiğini ve örneklenen alanda nasıl bir dağılıma sahip olduğunu 

göstermektedir (Flipo ve ark., 2007). 

Nitratın hareketli bir iyon olması ve birçok faktör tarafından etkilenmesinden dolayı 

nitrat içeriğinin dağılımının heterojen olması ve uzaysal bağımlılığının düşük olması 

beklenir. Ancak, nitratın uzaysal bağımlılığı, ortamdaki nitrat yıkanmasının etki ve 

sebepleri ile ilgili önemli sonuçları işaret edebilir. Nitratın hem ekonomik ve hem de 

ekolojik öneminden dolayı bir çok araştırmacı nitratın uzaysal değişkenliğinin 

belirlenmesi üzerine yoğunlaşmıştır (Stenger ve ark., 2002).  
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Serik ovasında yağışın önemli bir kısmının evapotranspirasyonun (ET) düşük olduğu 

kış aylarında düşmesi ve yazın sulamanın yapılması bölgedeki aşırı gübreleme ile 

birleşince ciddi bir nitrat yıkanma potansiyeli oluşturmaktadır. Özellikle çalışma 

alanında taban suyunun yer yer 30 cm’e kadar yükselmesi ve taban suyundaki tuz 

içeriğinin bazı lokal bölgelerde tehlike sınırını çoktan aşmış olması, toprakta dikey 

yönde aşırı bir su ve kimyasal hareketinin olduğuna işaret etmektedir.  

Antalya-Serik ovasında genel olarak sulu tarım yapılan ve yaklaşık 36 600 ha alanda 

yürütülen bu çalışmada; 1) NLEAP modeli ile yıkanmaya hazır nitrat-azotu (NAL), 

yıkanan nitrat-azotu (NL), hareket risk indeksi (MRI), yıllık yıkanma risk potansiyeli 

(ALRP) indislerinin tahmin edilmesi, 2) jeoistatistiksel yöntemler kullanarak çalışma 

arazisinde NAL, NL, MRI ve ALRP indislerinin, nitrat yıkanması ile ilişkili bazı toprak 

özelliklerinin ve çalışma alanında yer alan taban suyu gözlem kuyu sularının nitrat 

konsatrasyonlarının uzaysal değişkenliklerinin incelenmesi ve nitrat yıkanma 

göstergelerine ilişkin kriging haritalarının oluşturulması ve 3) nitrat yıkanmasının 

olduğu problemli bölgelerin (hot spot) belirlenerek buralarda nitrat yıkanmasının 

azaltılmasına yönelik alınması gereken tedbirlerin ve iyi tarım uygulamalarının 

tartışılması hedeflenmiştir.  
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2.KURAMSAL TEMELLER 

2.1. Azot ve Azot Döngüsü 

Atmosferin %78’ini oluşturan, taşkürede, su kürede ve biyosferde bulunan azot, canlı 

yaşamı için temel elementlerdendir (Haktanır ve Arcak, 1997). Tüm canlıların yapı 

taşını oluşturan azot aynı zamanda bitkilerin bütün yaşamsal süreçleri için gereklidir 

(Leagreid ve ark., 1999). Azot, bitkide oksijen, karbon ve hidrojenden sonra miktarı en 

fazla olan element olup, bitki hücrelerinde birçok biyokimyasal bileşikte bulunmaktadır. 

Bu bileşiklerden nükleik asitlerin yapı taşını oluşturan nükleotit fosfatların ve 

proteinlerin yapı taşını oluşturan amino asitlerin yapısında bulunmaktadır (Terzioğlu ve 

Emekçi, 2008). Azot eksikliği hem doğada hem de tarımda bitki gelişimini çoğu kez 

sınırlandırırken azotlu gübrelerin uygulanması ise bitki gelişiminde gözle görülebilir 

hızlı bir artış sağlamaktadır. Bundan dolayı tarımsal üretimde istenen artışı sağlamak 

için azotlu gübre kullanımı gerekmektedir. 

Azot doğada çeşitli formlarda bulunmaktadır. Biyolojik olarak aktif azotun en geniş 

havuzunu oluşturan fakat karasal ekosistemde en az reaktif olan azot gazı (N2), 

bitkilerde, hayvanlarda, mikrobiyal kütlede ve toprak organik maddesinde bulunan 

organik azot ve inorganik azot olarak da NH4 ve NO3 iyonları azot formlarını 

oluşturmaktadır. Doğada azotun % 98’i bitkilere yarayışsız durumdadır. Toprakta 

bulunan yarayışlı azot formları ise litosferde bulunan azotun çok küçük bir kısmını 

kapsamaktadır. Bitkiler atmosferde bulunan N2 gazından doğrudan besin maddesi 

olarak faydalanamamaktadır. Bitkiler azotu topraktan ancak NH4 ve NO3 iyonları 

halinde alabilmektedir. Atmosferdeki azot gazının toprağa katılması bitki ve hayvan 

dokusuna girmesi daha sonra bu dokuların ayrışması ile mineralize olması ve bu sırada 

kayıplara uğraması son derece dinamik bir süreç olan azot döngüsü içinde 

gerçekleşmektedir. Azotun doğadaki döngüsünde atmosfer, hidrosfer, toprak ve canlı 

dokusu gibi çevre bileşenleri arasında hızlı bir etkileşim bulunmaktadır (Haktanır ve 

Arcak, 1997) (Şekil 2.1). 

Azot döngüsünün çok önemli bir bölümünü mineralizasyon süreci oluşturmaktadır. 

Mineralizasyon, organik azotlu bileşiklerin ayrıştırılarak inorganik forma 

dönüştürülmesi olayıdır. Bu reaksiyon sonrasında NH4 ve NO3 iyonları ortaya
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çıkmaktadır. Mineralizasyon sürecinde uygun sıcaklık, uygun toprak nem koşullarına ve 

toprak mikroorganizmaları için enerji kaynağına (bitki artıkları veya diğer organik 

bileşikler) ihtiyaç duyulmaktadır. Enerji kaynağının C ve N içeriği organik azotun 

mineralize olup olmayacağı veya hasat sonrası toprakta kalan azotun mikroorganizmalar 

tarafından immobilize olup olmayacağını belirlemektedir. Organik bileşiğin C/N oranı 

30:1’den daha yüksek ise, yani yeterli azot kaynağı yok ise, net immobilizasyon, 

20:1’den den daha düşük ise net mineralizasyon gerçekleşmektedir. Organik 

bileşiklerden heterotrofik organizmalar yardımı ile amonyum (NH4) iyonunun oluşması 

olayına amonifikasyon denilmektedir. Amonyum alkalin koşullarda amonyak (NH3) 

şeklinde atmosfere karışabilmektedir ki bu olaya volatizasyon denmektedir. 

 

 
 
Şekil 2.1. Azot döngüsünün şematiği (Kowalenko, 2011). 
 

Toprakta ototrof organizmalar tarafından NH4 iyonunun önce nitrit (NO2) sonra nitrat 

(NO3) iyonuna yükseltgenmesi olayı ise nitrifikasyon olarak adlandırılmaktadır. 

Amonyumun nitrit iyonlarına çevrilmesinde görev alan bakteriler Nitrosomonas, 

Atmosferik N (N2, N2O,NH3,..)

NH4, NO3,,.. 
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Nitrosococcus, Nitrosospira ve Nitrosolobus’dur. Oluşan nitrit iyonları Nitrobacter 

tarafından nitrata yükseltgenmektedir. Nitrifikasyon bakterileri CO2’i karbon kaynağı 

olarak ve inorganik azotlu bileşiklerin biyolojik oksidasyonunu ise enerji kaynağı olarak 

kullanmaktadırlar. Nitrifikasyonun gerçekleşebilmesi için ortamda nitrat üreten 

bakterilerin olması gerekmektedir. Gübrelenmiş topraklarda nitrat yapıcı organizmalar 

gübrelenmemiş topraklara göre daha fazladır. Nitrifikasyon aerob bakteriler tarafından 

gerçekleştirildiğinden, ortamda mutlaka yeterli miktarda oksijen olmalıdır. Su altında 

kalan ve drenaj sorunu olan bölge topraklarında nitrifikasyon sınırlanmaktadır. 

Nitrifikasyon için, toprakta optimum nem miktarı yaklaşık tarla kapasitesi seviyesinde 

veya gözeneklerin %60 ‘nın su ile dolu olması gerekmektedir. Doygunluk ve solma 

noktası durumlarında nitrifikasyon yavaşlamaktadır. Hafif asit, nötr veya hafif alkali 

koşullar nitrifikasyon için uygundur. pH 4,5 ’in altına düştüğünde nitrifikasyon oldukça 

zayıflamakta iken, yüksek pH’lar da ise amonyak oksidasyonuna bağlı olarak nitrit 

birikmektedir. Çünkü yüksek pH’larda nitrit yapan bakteriler çalışırken nitrat yapan 

bakteriler çalışamamaktadır. Nitrifikasyon için en uygun sıcaklık ise 24-29 oC olup, 5 
oC’ nin altında ve 35 oC’nin üstünde nitrat oluşumu hızla azalmaktadır (Schepers ve 

Mosier, 1991; Haktanır ve Arcak, 1997; Myrold, 2005). 

Toprakta azotunun gaz bileşikleri halinde kaybolması olayına denitrifikasyon 

denmektedir. Denitrifikasyon sürecinde nitrat azotu (NO3-N) nitroz oksit (N2O) ve 

dinitrojen (N2) ürünlerine dönüşmektedir. Denitrifikasyon anaerob koşullarda 

gerçekleşmektedir. Denitrifikasyonda fakültatif anaerob bakteriler görev almaktadır. Bu 

bakteriler organik madde ayrışmasında, protein ayrışmasında ve amonifikasyonda 

aktiftirler. Denitrifikasyon olayı diğer biyolojik süreçler gibi sıcaklık artışı ile birlikte 

belirli bir noktaya kadar artmakta, sonra birden azalmaktadır. Denitrifikasyon süreci 

nötüre yakın pH koşullarında en iyidir. Denitrifikasyon için hafif alkali koşullar uygun 

iken kuvvetli asit koşullarda denitrifikasyon gerçekleşmemektedir. Fakat yapılan 

çalışmalara göre bazı asidik topraklarda çok düşük hızda da olsa denitrifikasyon 

ölçülmüştür. Aşırı ıslaklık veya olumsuz fiziksel koşulların yarattığı anaerobik ortam 

ve/veya toprak solunumu sonucu ortamdaki oksijen miktarının azalması 

denitrifikasyona neden olmaktadır. Bu şartlarda, ortamda NO3 konsantrasyonu yüksek 

ise oluşan son ürün N2O, düşük ise N2 gazıdır (Haktanır ve Arcak, 1997). 

Denitrifikasyon sürecinde N2 gazı üretimi baskın olduğunda, azot kaybı nispeten 
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zararsız olmaktadır. Fakat denitrifikasyon sonucu oluşan ürün N2O olduğu zaman 

çevresel bir sorun olabilmektedir. Çünkü N2O bir sera gazı olarak rol almaktadır ve aynı 

zamanda da stratosferde ozon tabakasının tahribatına neden olmaktadır (Myrold, 2005). 

Azot döngüsü, N2 fiksasyonu aşamasıyla tamamlanmaktadır. Azot fiksasyonu süreci 

toprak ekosisteminde dönüşen azotun bütün formlarının nihai kaynağını 

oluşturmaktadır. Bitkiler tarafından doğrudan kullanılamayan N2 gazının atomları 

arasındaki son derece kararlı üçlü kovalent bağının kırılması ile NH4 ve NO3 

üretilmektedir. Azot fiksasyonunun %90’ını biyolojik azot fiksasyonu oluşturmaktadır. 

Burada bakteri veya mavi-yeşil algler N2 gazını NH4 şeklinde bağlamaktadır. Azot 

fiksasyonunun yaklaşık %8 ‘i ise şimşekler ile gerçekleşmektedir. Şimşek, su buharı ve 

oksijeni ve hidroksil serbest radikalleri, serbest hidrojen ve serbest oksijen atomlarına 

dönüştürmektedir. Ortaya çıkan bu ürünler N2 gazı ile reaksiyona girip sonradan 

yağmur ile birlikte yeryüzüne düşecek olan nitrik asidi (HNO3) oluşturmaktadırlar. Azot 

fiksasyonunun geriye kalan %2’si, nitrik oksit (NO) ile ozon (O3) gazları arasındaki 

fotokimyasal reaksiyonlar ile gerçekleşmektedir (Terzioğlu ve Ekmekçi, 2008). Ayrıca 

N2 gazı, 200 0C gibi bir yüksek sıcaklık ve 200 atm gibi yüksek basınç altında hidrojen 

ile reaksiyona girerek amonyak oluşturmaktadır. Haber-Bosch işlemi olarak bilinen bu 

azot fiksasyonu ile azotlu gübrelerin endüstriyel üretimi yapılmaktadır (Terzioğlu ve 

Emekçi, 2008).  

Azot döngüsünde oluşan ve azotun oldukça hareketli bir formu olan nitrat (NO3) iyonu 

bitkiler tarafından alınmaktadır. Eğer toprakta bitkinin ihtiyacından fazla miktarda NO3 

varsa, ortam koşullarına bağlı olarak ya denitrifikasyon ile atmosfere karışmakta, ya 

yüzey akışı ile yüzey sularına veya derine yıkanma ile yeraltı suyuna karışmaktadır 

(Şekil 2.1). Bir anyon olan NO3, toprak parçacıklarına sadece zayıfça 

bağlandığından/hiç bağlanmadığından toprak suyunun hareketini takip etmektedir. 

Toprak suyu, çatlaklar ve kanallar içerisinde hareket eder. Bu hareket, gözenek çapı 

küçüldükçe yavaşlamakta olup, mikro gözeneklerde oldukça hareketsizdir. Nitratın bitki 

tarafından aktif alınımı, nitratın kök bölgelerine doğru hareket etmesini sağlar ve NO3 

difüzyon ile hareketsiz gözenek suyunun içine ve dışına doğru hareket eder (Lægreid ve 

ark., 1999). Bundan dolayı, NO3
 bitki kök bölgesi boyunca yıkanabilir ve neticede 

yeraltı suyuna ulaşabilir (Keeney ve Follett, 1991). 
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2.2. Nitrat Yıkanmasında Etkili Faktörler 

Azot, tükettiklerimizde dahil pek çok bitkinin gelişmesinde esas olan bir element 

olmasına rağmen, yeraltı suyuna ulaşması asla istenmez. Nitrat, yeraltı su sistemlerine 

birçok doğal ve insan kaynaklı kaynaklardan ulaşabilmektedir. Toprak azotu (genellikle 

biyolojik azot fiksasyonu), azotça zengin jeolojik depozitler, vahşi hayvan atıkları ve 

atmosferik depozitler doğal kaynakları oluştururken; gübreler, septik sistemler, hayvan 

barınakları, belediye ve endüstri atıkları ve toprak işlemenin neden olduğu azot 

mineralizasyonu ise insan kaynaklarını teşkil etmektedir (Şekil 2.2). Kaynağı ne olursa 

olsun her yerde bulanan bu kimyasal, büyük bir çevresel sorun ve hatta sağlık açısından 

bir zararlı olarak ele alınmaktadır (Addiscott, 1996).  

 

 
 
Şekil 2.2. Yeraltı suyuna karışan nitratın kaynakları (Anonim, 2011a)  
 

Yeraltı suyundaki yüksek nitrat, insan ve hayvanlarda toksik etkilere neden olmaktadır. 

Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 50 mg L-1 nitrat (11,3 mg L-1 

NO3-N) değerini içme suları için kritik değer olarak kabul etmektedir (Anonim, 1998; 

Anonim, 2006). Amerikan Çevre Koruma ajansı 10 mg L-1 NO3-N değerini kritik değer 



12 
 

olarak belirlemiştir (Anonim, 2009). İçme sularında nitratın seviyesinin 50 mg L-1 ’nin 

üzerinde olması özellikle bebeklerde “methemoglobinemia” hastalığına neden 

olmaktadır (Anonim, 2007). 

Aslında, NO3’ ın kendisi toksik etki etmemektedir. Nitrat vücutta birikmeden veya 

vücuda zarar vermeden idrar ile hızla dışarı atılmaktadır. Burada esasen NO3’ ın daha 

reaktif olan nitrite (NO2) mikrobiyal olarak indirgenmesi tehlikeli olmaktadır. Çünkü 

NO2
 hemoglobini (kanda oksijen taşıyıcısı) inaktif form olan metahemoglobine 

dönüştürmektedir. Bu durumda kanın oksijen taşıması engellenmektedir (Şekil 2.3). Bu 

dönüşüm tersinirdir. Yetişkin insanların kanındaki enzimler, metahemoglobini anında 

hemoglobine geri dönüştürebilmektedir. Ancak, bazı hastalıklara sahip ve tedavi altında 

olan yetişkinler ile bebeklerin kanında yeterince enzim olmadığından bu geri dönüşüm 

gerçekleşmemektedir. Bu dönüşüm %10’u aşarsa yeşil veya mavi deri oluşumu gibi 

klinik semptomlar görülür. Bu, ülkemizde mavi bebek hastalığı olarak da bilinen 

methemoglobinemia olarak adlandırılır. Metahemoglobin seviyesi %40’ ı aştığı zaman 

durum öldürücü olmaktadır. Bu konuda, Anonim (1988), Gangolli et al. (1994), ABD 

ulusal araştırma konseyi (Anonim, 1995) gibi kişi ve kuruluşlar birçok çalışma 

yürütmüşlerdir. İçme suları için tavsiye edilen 50 mg NO3
 L-1 sınırı, şiddetli bebek 

methemoglobinemia riskine karşı korunmak için belirlenmiştir. Ancak bu durum 

kirlenmiş, hijyenik olmayan kuyu suları kullanıldığında oluşmaktadır (Lægreid et al., 

1999). Bebeklerin maması NO3
 içeriği zengin kuyu suları (genellikle 10 mg NO3 L-1 

‘den çok daha fazla) ile hazırlandığında şiddetli bebek methemoglobinemia vakaları 

görülmektedir. 

Ayrıca, NO3’
 ın indirgenmesi sonucu oluşan NO2, midede kansere sebep olan nitroz 

bileşikleri oluşturmak üzere amin ile reaksiyona girmektedir. Midede oluşan bu 

kanserojen bileşiklerin, çoğunlukla bu organı etkilemesi beklenilmekte olup, bu bir 

hipotezdir. Bu hipotez ile ilgili olarak 3 test çalışması yürütülmüş olup, yapılan test 

sonuçlarına göre sudaki nitrat ile mide kanseri arasında tam bir bağlantı bulunamamıştır 

(Addiscott, 1996). Ancak, yine de ABD ulusal araştırma konseyine (Anonim, 1995) 

bağlı alt komite, ABD’ de içme sularında bulunan NO3 konsantrasyonuna maruz 

kalınmasının, kanser riskine muhtemelen katkıda bulunduğu kararına varmışlardır 

(Lægreid ve ark., 1999). 
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Şekil 2.3. Bir hemoglobin kesitinde oksijen alımı (a) ve oksijen alınamama durumu 

(methemoglobinemia olayı) (b). 
 

Nitrat, sadece insan sağlığını değil, hayvan sağlığını da ciddi olarak etkilemektedir. 

Methemoglobinemia, aynı zamanda nitratça zengin hayvan yiyecekleri ile de 

oluşabilmektedir. Büyükbaş ve koyunların işkembelerinde güçlü indirgenme koşulları 

NO3’ ı NO2’
 e dönüştürmektedir (Anonim, 1988). 

Fazla miktarda nitrat yeraltı sularında olduğu gibi yüzey sularında da problemlere neden 

olmaktadır. Nitrat, karasal bitkilerde olduğu gibi suda yaşayan bitkilerin de gelişmesini 

teşvik etmektedir. Fakat bu bitkilerin fazlaca gelişmesi istenen bir durum değildir. 

Göllerde ve nehirlerde fazla miktarda bulunan nitrat, su yüzeyinde ve altında bazı 

bitkilerin aşırı gelişmesine, dolayısıyla nehir kenarlarının daralmasına ve kıyıların zarar 

görmesine, botların pervanelerinin bozulmasına ve su borularının tıkanmasına neden 

olmaktadır. Yüzey sularında aşırı miktarda bulunan nitratın sebep olduğu daha da 

önemli olan çevresel problem ise, yüzeyde tek hücreli bitki olan alglerin gelişimini 
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teşvik etmesidir. Alg popülasyonunun artması kirli bir görüntü oluşturduğu gibi 

mikroorganizma faaliyetlerinin artmasına da neden olmaktadır. Mikroorganizma 

faaliyetlerinin artması ise ortamda oksijenin tüketimini artırarak oksijensiz koşullar 

oluşturmaktadır. Ötrofikasyon olarak bilinen bu süreç sonucunda, balıkların ve suda 

yaşayan diğer faydalı organizmaların yaşamları tehdit edilmiş olur (Addiscott, 1996).  

Azotun nitrat şeklinde yıkanıp yeraltı ve yüzey sularına karışması, birçok karmaşık 

sürecin karşılıklı etkileşimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. İklim, bitki 

örtüsü, toprak özellikleri, gübreleme, sulama ve yeraltı suyunun özelliklerine bağlı 

olarak nitrat yıkanmasının şiddeti ve boyutları etkilenmektedir (Knox ve Moody, 1991). 

Bazı topraklarda nitratın yeraltı suyuna yıkanması birkaç yıl hatta daha az bir zaman 

alırken, bazı topraklarda ise nitrat yıkanması olayının görülmesi çok düşük bir ihtimal 

olmaktadır. Bazı şartlar altında denitrifikasyon gibi topraktaki doğal süreçler nitratın 

bitki kök bölgesinden derine yıkanma riskini azaltmaktadır (Smith ve Cassel 1991). 

Herhangi bir azot yönetimi, tarımsal aktiviteler sonucu nitratın kök bölgesinden yeraltı 

suyuna yıkanmasını en aza indirecek şekilde planlanmalıdır (Keeney ve Follet, 1991).  

 

2.2.1. Toprak Özellikleri 

Pek çok toprak özelliği, iklim ve bitki faktörleri kombinasyonunda azotun döngüsünü 

ve toprakta suyun hareketini kontrol etmektedir. Bu süreçler ise nitratın kök 

bölgesinden derine, yani aküfere, yıkanmasını kontrol etmektedir. Toprağın 

permabilitesi, su depolama kapasitesi, tekstürü ve kalınlığı, toprak profili boyunca 

perkole olan suyun miktarını ve kök bölgesinde azot durumunu değiştiren biyolojik ve 

kimyasal süreçlerin hızını etkilemektedir (Knox ve Moody, 1991) (Şekil 2.4).  
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Şekil 2.4. Nitrat yıkanmasının gerçekleştiği tipik bir doymamış (vadoz) bölge altındaki 
aküfer 
 

 

Toprak katı fazı, mineral parçacıkların ve organik maddenin bir araya gelmesi ile 

oluşmaktadır. Toprak tekstür sınıfı; kum, kil ve silt parçacıklarının ağırlıkça yüzde 

oranlarına bağlı olarak bir toprağın kaba bünyeli ya da ince bünyeli olduğunu 

göstermektedir (Smith ve Cassel, 1991). Kaba bünyeli toprakların su tutma kapasitesi 

düşük olduğundan, özellikle kumlu alanlardan nitrat ve besin elementlerinin yıkanması 

daha hızlı ve fazladır (Williams ve Kissel, 1991). Winconsin ve Nebraska Eyaletlerinin 

sulanan kumlu topraklarında, nitrat yıkanması açısından problemli alanlar olduğu 

Keeney ve Follet (1991) tarafından belirtilmiştir. 

Bitki kök derinliğindeki toprağın kalınlığı da, toprakta suyun tutulmasını etkileyen en 

önemli faktörlerdendir. Toprak derinliğinin yeterli olmadığı sığ topraklarla kaplı 

alanlardan ciddi miktarlarda azotun hızla yıkanarak kök bölgesinin altına hareket ettiği 

gözlenmektedir (Williams ve Kissel, 1991). Ayrıca, toprak organik maddesinin nitelik 

ve niceliği, organik maddeden her yıl mineralizasyonla sisteme katılan azot miktarı, 

toprak pH’sı ve KDK’sı, topraktan azot döngüsüne katılacak olan N miktarını belirleyen 

önemli faktörlerdir. 
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Toprakların; yarayışlı su içeriği, permabilitesi, hidrolojik grubu ve yıkanma sınıfı olarak 

4 grup şeklinde, Çizelge 2.1’de olduğu gibi sınıflandırılması nitratın yıkanma 

potansiyelini tahmin etmekte yardımcı olmaktadır. Toprakların yıkanmaya karşı 

hassaslıklarına göre sınıflandırılması amenajman açısından da önem taşımaktadır 

(Smith ve Cassel, 1991). 

Toprak yarayışlı su içeriği, tarla kapasitesi ile solma noktası nem içeriği arasındaki 

farktan hesaplanmaktadır. Yarayışlı su içeriği, toprağın tekstürüne, organik madde 

içeriğine ve toprak strüktürüne bağlıdır. Bitki kök bölgesinde toprak nem içeriği tarla 

kapasitesi nem içeriğinden daha düşük olduğunda, nitrat yıkanması görülmez iken, 

yağmur veya sulama ile kök bölgesindeki su miktarı tarla kapasitesindeki su miktarının 

üzerine çıktığında nitrat yıkanması olmaktadır. Organik madde içeriğinin artması, 

yarayışlı su içeriğinin artmasını sağlamaktadır (Smith ve Cassel, 1991). 

Perkolasyon, toprakta doygun ya da yarı doygun koşullarda suyun kök bölgesinin altına 

hareket etmesidir. Topraktan perkole olan su miktarı, toprağa yağış veya sulama suyu 

şeklinde giren, toprakta tutulan ve toprağı evapotranspirasyon ile terk eden su arasındaki 

farkın bir sonucudur. Perkole olan suyun miktarı yıkanan nitrat miktarının 

belirlenmesinde önemli bir faktördür (Williams ve Kissel, 1991). Perkolasyon, toprak 

tekstürü ve strüktüründen etkilenmektedir. Kaba tekstürlü topraklarda zayıf strüktür ve 

daha büyük gözeneklerden dolayı su toprak profili boyunca derinlere daha hızlı 

taşınmaktadır. İnce tekstürlü topraklarda ise daha küçük gözenekler bulunduğundan 

suyun akışı daha yavaş olmaktadır. Fakat ince tekstürlü topraklarda agregatlar arasında 

oluşan çatlaklar daha hızlı bir perkolosyona neden olmaktadır. Toprak profilindeki 

geçirgenliği en düşük olan katman, suyun taşınmasını ve yıkanmayı kontrol eder (Smith 

ve Cassel, 1991). 

Hidrolojik grup, yüzeyi çıplak bir toprağın infiltrasyon kapasitesine göre 

sınıflandırılmaktadır. Derin, iyi drene olmuş, kumlu topraklar daha yüksek bir 

infiltrasyon hızına sahip olduklarında A hidrolojik grubunda sınıflandırılırken, yüzeye 

yakın bir kil katmanı ve daha derin bir su tablasına sahip, yüzeye yakın ve su 

geçirmeyen bir katman üzerinde olan bir toprak, D grubuna girmektedir (Smith ve 

Cassel, 1991). 
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Çizelge 2.1. Topraklarda nitrat yıkanma potansiyelini tahmin etmek için kullanılan sınıflandırma (Smith ve Cassel, 1991)  
  

Tekstür 

Sınıfı Tekstür 

Yarayışlı Su İçeriği Permeabilite İnfiltrasyon Yıkanma Potansiyeli 

Sınıfı 

Miktarı 

(%) Sınıfı 

Su taşıma 

hızı 

(cm/h) 

Hidrolojik 

grup 

Minimum 

İnfiltrasyon 

hızı (cm/h) Sınıfı Karakteristiği 

I 
Kum, Tınlı 

kaba kum 
Düşük < 6,25 Çok hızlı >50,8 A 0,8 I 

Çoğu yıllarda gübre azotu 

yıkanma kayıpları görülür. 

azot yıkanma yönetimi ile 

iyi bir sonuç alınması 

beklenilir. 

II 

Tınlı ince 

kum, kaba 

kumlu tın, 

kumlu tın 

Orta 6,25-12,5 

Hızı 

 

 

Orta hızlı 

15,2-50,8 

 

 

5,1-15,2 

A 

 

 

A 

0,8 

 

 

0,8 

II 

Bazı yıllarda gübre azotu 

yıkanma kayıpları görülür. 

Bazı azot yıkanma yönetimi 

beklenilir. 

III 

Tın, çok ince 

kumlu tın, 

siltli tın, ince 

kumlu tın 

Yüksek >12,5 

Orta 

 

 

 

Orta-yavaş 

1,5-5,1 

 

 

 

0,5-1,5 

A 

 

 

 

B 

0,8 

 

 

 

0,4-0,8 

III 

Duruma bağlı küçük gübre 

azotu yıkanma kayıpları 

görülür. Çoğu yıl azot 

yıkanma yönetimine karşı 

sonuç almak beklenilmez. 

IV 

Killi tın, siltli 

killi tın, siltli 

killi kumlu 

kil, kil 

Yüksek >12,5 

Yavaş 

 

 

Çok yavaş 

0,2-0,5 

 

 

<0,2 

C 

 

 

D 

0,1-0,4 

 

 

<0,1 

IV 

Gübre azotu yıkanma 

kayıpları önemsiz. Azot 

yıkanma yönetimine karşı 

sonuç almak beklenilmez. 

17 
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Yıkanma sınıfı gruplandırılırken, toprağın tekstürü göz önüne alınmaktadır. Çünkü 

tekstür sınıfı hem yarayışlı su içeriğini hem de permabiliteyi etkilemektedir. Yıkanma 

sınıfına karar verirken, en ince tekstürlü horizonun tekstür sınıfı ve en az geçirgen 

horizonun permabilite sınıfı önceden belirlenmelidir. Yüksek permabiliteye ve düşük su 

tutma kapasitesine sahip kaba, kumlu topraklar yıkanma potansiyeli yıkanmaya en 

hassas olan I sınıfında olma eğilimindedirler (Smith ve Cassel, 1991). 

Bazı aşırı durumlarda toprakta yıkanma özellikleri farklılık göstermektedir. Yeraltı su 

kaynaklarında beklenmedik kirlenmeler de pek çok çalışmada rapor edilmiştir. Bu 

çalışmalar, yeraltı suyunun beklenmedik şekilde agro-kimyasallar ile kirlenmesine 

tercihi akının (preferential flow) sebep olduğunu belirtmişlerdir. Tercihi akı, toprakta 

suyun, toprağın dokusu ile fazla etkileşmeden bazı yolları kullanarak hızla ilerleyen 

hareketini ifade eden bir terimdir. Tercihi akı, genellikle A ve B horizonlarında yer alan 

ve çapları 1 mm’den daha büyük yapılar olarak tanımlanan makroporlar, suyun belli 

gözeneklerde toplanarak hareket etmesi olarak tanımlanan funneling ve suyun dengesiz 

bir cephe halinde toprakta ilerlemesi olarak tanımlanan fingering süreçlerinin bir veya 

bir kaçı tarafından oluşabilmektedir (Helling ve Gish, 1991; Li ve Ghodrati, 1994). Bu 

tercihi akı süreçleri içerisinde, makroporlar ve bu porların neden olduğu makropor akı 

en önemlisidir (Erşahin ve Er, 1999). 

Makroporlar, topraktaki konumları itibariyle farklı orijinlere sahip olabilirler. Örneğin, 

organik maddece zengin bir A horizonunda, daha çok biyolojik olarak oluşmuş tüp 

şeklindeki makroporlar (solucan kanalı, kök kanalı, vs.) yer alırken, aynı toprağın B 

horizonunda, fiziksel olarak oluşmuş yarık ve çatlaklar bulunur (Bouma, 1991). 

Makroporların sayısı, sürekliliği, büyüklüğü ve şekilleri bu yapıların yeraltı sularının 

kirlenmesine olan etkilerinin tahmin edilmesinde önemli ölçütlerdir. Makroporlarla 

kimyasalların taşınması, özellikle toprak su ile doygun olduğunda veya toprak üzerinde 

su göllendiğinde son derece önemlidir. Kimyasallar, makroporlarda hızla hareket ederek 

geleneksel yöntemlerle tahmin edilenden daha kısa sürede yeraltı suyuna ulaşabilmekte 

ve bu kaynağı kirletebilmektedir (Erşahin ve Er, 1999). 

Toprak tamamen su ile doygun olduğunda baypas akı ve matriks akı olarak tanımlanan 

iki tür akı oluşmaktadır. Baypas akı, makropor ve benzeri yapılar içerisinde toprağın 

dokusuna temas etmeden hızla hareket eden, yani toprağın önemli bir kısmını baypas 
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geçerek kök bölgesinin altına hareket eden akı olarak tanımlanmaktadır. Örneğin, 

Vertisollerde aşırı kurak bir dönemden sonra büyük çatlaklar oluşmaktadır. Oluşan bu 

çatlaklar suyun yüzeyden profil boyunca derine direk akışına neden olmaktadır (Smith 

ve Cassel, 1991). Matriks akı ise toprak dokusu içerisinde belli bir ıslaklık cephesi 

şeklinde yavaş ilerleyen Darcy tipi akı olarak tanımlanmaktadır. Bu her iki tip akıyı 

bazen aynı toprakta aynı anda görmek mümkündür (Erşahin ve Er, 1999).  

Toprakta baypas akı mikroskopik ve makroskopik boyutlarda oluşabilmektedir. 

Mikroskopik boyutta, su ve su içersinde çözünmüş haldeki kimyasallar topraktaki tek 

tek gözenekler veya toprak parçacıkları etrafında film halindeki suya karışmadan 

hareket ettiğinde ortaya çıkar. Makroskopik boyutta ise, su ve su içersinde çözünmüş 

kimyasallar makroporlar içersinde hızla hareket ederek toprak ile fazla temas etmeden 

bitki kök bölgesinin altına hareket ettiğinde ortaya çıkmaktadır (Corwin, 1991; Bouma, 

1991). Yeraltı su kirliliğine her iki tip baypas akının, özellikle de makroskopik baypas 

akının, katkısı olduğu düşünülmektedir (Erşahin ve Er, 1999). 

Aynı zamanda taşlı, çatlaklı ve karstik alanlardaki topraklarda su, kök bölgesinden 

derine hızla hareket ederek beraberindeki nitratın yeraltı suyuna ulaşmasına neden 

olmaktadır (Smith ve Cassel, 1991). Birçok araştırmacı (Feth, 1966; Gerhart, 1986; 

Hallberg, 1986) özellikle karstik alanların, jeolojileri ve sığ toprak örtülerinden dolayı, 

özellikle tarımsal aktiviteler tarafından bulaşmaya karşı hassas olduklarını bundan 

dolayı da, karstik aküferlerde nitrat içeriğinin genelde yüksek olduğunu belirtmişlerdir 

(Keeney ve Follett, 1991). Sulanan derin lös topraklarda ve kumlu topraklarda, sıra 

bitkilerinde azot kullanım etkinliğinin düşük olması ile birlikte, genelde optimum 

miktardan daha fazla azotlu gübre kullanılması, ABD’nin orta-batısının bölgesel 

aküferlerinin nitrat ile kirlenmesine sebep olmuştur. Kurak bölgelerde sulanan 

topraklarda ise, oluşan tuzluluğu gidermek için kök bölgesinin periyodik olarak 

yıkanması gerektiğinden, nitrat yıkanması gerçekleşmektedir (Keeney ve Follett, 1991). 
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2.2.2. İklimin Etkisi 

Toprak suyunun hareketinde önemli bir etkiye sahip olan bitki kökleri, suyu çözünmüş 

besin elementleri ile birlikte alırlar ve yapraktan transprasyon ile atmosfere verirler. 

Aynı zamanda su, toprak yüzeyinden evaporasyon ile de kaybolur. Bu iki sürecin 

bileşeni olarak tanımlanan evapotranspirasyon, yetiştirme mevsiminde yıkanmayı çoğu 

zaman önler ve suyu daha alt katmanlardan yüzeye doğru çekebilir (Şekil 2.5). Böylece, 

suyun yukarıya doğru kılcal hareketi, bitki alımı için ulaşımı zor olan nitratı kullanışlı 

hale getirir (Lægreid ve ark., 1999). Yağışla veya karın erimesiyle birlikte suyun 

toprağa girişi, evapotranspirasyon ile kaybolan suyun miktarını artırır. Yağışın fazla ve 

evapotranspirasyonun ise nispeten düşük olduğu nemli bölgelerde, yağış suyunun 

önemli bir kısmı toprak gövdesini geçerek sığ ve derin yeraltı sularına ulaşır. 

Dolayısıyla, yağışın toplam miktarı ve rejimi, hidrolojik döngüde yeraltına hareket eden 

su miktarının belirlenmesinde önemli bir faktördür (Knox ve Moody, 1991). Çalışmalar, 

yağışın önemli bir kısmının toprak yüzeyinin bitkilerle kaplı olduğu dönemde düşmesi 

halinde daha derine perkole suyun daha az olduğunu ve buna bağlı olarak da daha az 

nitratin yıkandığını göstermektedir (Williams ve Kissel, 1991). 

 
 
Şekil 2.5. Yağış, evapotranspirasyon ve yeraltı suyu arasındaki etkileşim 
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2.2.3. Aküfer Özellikleri 

Yeryüzünün dış tabakasını oluşturan materyalin büyük bir kısmı parçacıklar arası 

gözenekler, çatlaklar ve suyun depolandığı veya iletildiği boşlukları içermektedir (Knox 

ve Moody, 1991). Bu boşlukların özelliği büyük ölçüde jeolojik materyalin oluştuğu 

kayaçlar tarafından tayin edilmektedir. Kum ve çakıl gibi konsolide olmamış 

materyaller birbirleri ile bağlantılı granüller-arası gözenekleri içerirken; kireçtaşı, çeşitli 

püskürük ve metamorfik kayaçlar ise çatlak ve solusyon boşluklarını içermektedirler. 

Herhangi bir kuyu veya akarsuya yeterli miktarda su sağlayabilen kayalar aküfer olarak 

adlandırılmaktadır (Heath, 1983). 

Yağış veya sulama suyunun bir kısmı yerçekimin etkisi ile toprak yüzeyine yakın bir 

bölge olan doymamış (vadoz) bölgeyi geçerek kayalardaki gözeneklerin tamamen su ile 

dolu olduğu doygun bölgeye ulaşır. Bu bölgedeki su ise yeraltı suyu olarak adlandırılır. 

Bazen yeraltı suyu geçirimsiz bir tabaka ile ana yeraltı suyu gövdesinden ayrılır-ki bu 

durumdaki aküfer, tünemiş (unconfined) aküfer olarak tanımlanmaktadır ve buradaki su, 

geçici (pearched) yeraltı suyu olarak adlandırılır. Üzeri bir geçirimsiz tabaka tarafından 

tamamen izole haldeki aküferler ise basınçlı (confined) aküfer olarak adlandırılır (Şekil 

2.6). Aküferin tünemiş (unconfined) veya basınçlı (confined) olması bu aküferlerin 

kirliliğe karşı hassasiyetini etkileyen önemli bir özelliktir (Knox ve Moody, 1991). 

Yeraltı suyu akış sistemi, Şekil 2.6’da görüldüğü gibi besleme alanları (recharge 

areas), aküferler, geçirimsiz katmanlar (confining beds) ve boşalma alanlarını 

(discharge areas) içine almaktadır. Toplama alanlarından gelen sular ve bu sular 

içerisinde çözünmüş haldeki nitrat aküfere ulaştıktan bir süre sonra aküferde kalmakta 

ve daha sonra boşalma alanından aküferi terk etmektedir. Kimyasalın yeraltı su akış 

sistemine katılma hızı, burada kalış zamanı ve sistemden uzaklaşma zamanı sistemi 

oluşturan bileşenlerin fonksiyonlarına bağlı olarak değişmektedir. Sistemi oluşturan 

bileşenler ve bu bileşenlerin belirli özellikleri dikkate alınarak aküferler için kirlenme 

riskleri belirlenebilir (Knox ve Moody, 1991). 

 



22 
 

 
 
Şekil 2.6. Bir aküfer sistemi (Anonim, 2011b) 

 

Aküfer kirlenme riskinin belirlenmesinde göz önüne alınması gereken başlıca hususlar: 

1. Akış hattının uzunluğu: Yeraltı suyunun yüzeyden olan derinliği, yani doymamış 

(vadoz) bölgenin kalınlığı, kirletici unsurun yeraltı suyuna ulaşmasını etkileyen önemli 

bir faktördür. Bu katmanın toprak özelikleri (KDK, hidrolik iletkenlik, pH, vs) 

kirleticilerin bu bölgede kalış süresi ve parçalanma veya dönüşme (örneğin 

denitrifikasyon gibi) şansını artırmaktadır. Özellikle sığ veya kaba bünyeli doymamış 

(vadoz) bölgelerin altında kalan aküferlerin kirlenme riski daha yüksektir (Pionke ve 

Lowrance, 1991).  

 

2. Biyolojik parçalanma (biyodegredasyon) potansiyeli: Akış sisteminde nitratın 

mikroorganizmalarca dönüştürülme potansiyeli; buradaki ortamın su ve oksijen durumu, 

ortamdaki enerji kaynağı ve mikrobiyal populasyonun özellikleri tarafından kontrol 

edilmektedir. Denitrifikasyon potansiyeli yüksek olan doymamış (vadoz) bölgelerde 

nitratın yeraltı suyuna karışma riski daha düşüktür (Knox ve Moody, 1991).  
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3. Yağış ve evapotranspirasyon: Yağışın fazla ve evapotranspirasyonun düşük olduğu 

alanlarda derine daha fazla suyun hareket etmesi kaçınılmazdır. Bu durumda alttaki 

aküferlerin kirlenme riski daha fazladır (Knox ve Moody, 1991).  

4. Arazi şekli ve kullanımı: Yoğun gübreleme ve sulamanın uygulandığı tarım 

alanlardaki aküferlerin nitratla kirlenme riski yüksektir. Özellikle sulama ve 

gübrelemede zamanlamanın iyi yapılamaması durumunda, bu risk daha da artmaktadır. 

Erşahin ve Karaman (2002) tarafından Tokat’ta lizimetreler ile yapılan bir çalışmada, 

üzerinde domates yetiştirilen lizimetrelere uygulanan NH4NO3 gübresinin %50’sinin 

gübre uygulamasını takiben verilen su ile yıkandığı görülmüştür. Gübrelemenin ve 

sulamanın bilinçsizce yapıldığı tarım sahalarının altındaki sığ ve/veya geçirgen 

doymamış (vadoz) bölgeler ile kaplı aküferlerin nitratla kirlenme riski son derece 

yüksektir. ABD’de yapılan çalışmalar özellikle tarımın yoğun olarak yapıldığı allüviyal 

havzalarda (Kolorado’da South Platte Nehri boyunca, Nebraska’nın Holosen Alüviyal 

aküferleri ve birçok diğer eyalette olduğu gibi) nitrat içeriğinin kritik değerlerin üzerine 

çıktığı rapor edilmiştir (Knox ve Moody, 1991). Bu aküferlerin yöre insanının tek içme 

suyu kaynağı olması halinde, durum daha önemli hale gelmektedir. Diğer taraftan, 

volkanik ana materyal üzerinde oluşmuş topraklar genellikle tarıma elverişlidirler. 

Ancak, bu alanlardaki toprak ve doymamış (vadoz) bölge aynı zamanda son derece 

geçirgendir. Bu alanların altında yer alan aküferler kirlenmeye son derece müsaittirler. 

ABD’de Idaho’nun Snake River Havzası, Kolumbia Lava Platosu’nun Washington 

Eyaleti ve Batı Oregon’daki yayılma alanlarındaki aküferlerde görülen yüksek nitrat 

konsantrasyonları bunun bir nedenidir. Kireçtaşı ve karbonat kayalarının fazla 

bulunduğu karstik alanlarda yer alan aküferlerin kirlenme riskinin de oldukça yüksek 

olduğu bildirilmiştir (Knox ve Moody, 1991). Texas, Arkansas, Kentucky, Tennessee ve 

Batı Virginya’daki bazı aküferlerdeki yüksek nitrat içeriği buna örnek olarak verilebilir. 

Genellikle yüksek su toplama kapasitesine sahip alanlarda yer alan; sığ, geçirgen ve 

tünemiş (unconfined) aküferler nitratla kirlenmeye son derece müsaittirler. Bunun 

tersine; derin, basınçlı (confined) ve üzerinde kalın bir doymamış (vadoz) bölge bulunan 

aküferlerin ise kirlenme riski daha düşüktür (Knox ve Moody, 1991; Pionke ve 

Lowrance, 1991). Özellikle karstik alanlarda yer alan aküferlerin kirlenme riskinin 

oldukça yüksek olduğu bildirilmektedir (Knox ve Moody, 1991). Aküferin kirlenme 



24 
 

oranı, yani aküferin ne kadarının kirlenmeden etkilendiği, aküferin konumu ve yeraltı 

suyunun hareketiyle ilişkilidir. Su hareketinin fazla olduğu sığ aküferlerde kirleticinin 

dispersiyonla aküfere karışma şansı, su hareketinin yavaş olduğu derin basınçlı 

(confined) aküferlere göre çok daha fazladır. 

  

2.3. Nitrat Kirliliğinin Kontrol Edilmesi 

Topraklarda nitrat yıkanması son derece karmaşık bir süreçtir. Buradaki karmaşıklığın 

başlıca iki nedeni vardır. Birincisi, nitrat yıkanmasını kontrol eden fiziksel, kimyasal, 

biyolojik ve fiziko-kimyasal süreçlerdeki karmaşıklık, ikincisi ise bu süreçlerin toprak 

özellikleri, iklim özellikleri, aküfer özellikleri ve yetiştiricilerin tercihlerine bağlı olarak 

yöreden yöreye değişkenlik göstermesidir (Pierce ve ark., 1991; Peterson ve Power, 

1991). 

Topraklarda NO3-N yıkanmasının belirlenmesine ilişkin yöntemler, yöntemin 

karmaşıklığı ve boyutları esas alındığında, basit eleme prosedürlerinden karmaşık 

simulasyon modelleri arasında değişmektedir. Burada herhangi bir analiz metodunun 

seçiminde, yapılacak analizin boyutları ve gerekli bitki, iklim, toprak ve amenajmanla 

ilgili verilerin mevcudiyeti gibi faktörler dikkate alınmalıdır. 

Nitratın toprakta yıkanması; iklim, toprak, arazi kullanımı (amenajman) ve aküfer 

özelliklerinin karşılıklı etkileşiminin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, 

yeraltı ve yüzey sularının nitrat kirliliğinin kontrol edilmesi için iklim, toprak, aküfer ve 

arazi kullanım faktörlerinin birlikte ele alındığı bütünsel bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. 

Genel bir yaklaşım olarak: ilgili tarımsal üretim için azot dengesi belirlenirken; sisteme 

azot girdisi ve sistemden azot çıktıları bileşenlerini kontrol eden faktör ve mekanizmalar 

belirlendikten sonra, bu süreçlerden kontrol edilebilecekler üzerinde durulur.  

Azot girdi bileşenlerini; toprakta bir önceki yıldan kalan azot (residual azot), toprak 

organik maddesinden mineralize olan azot, bitki artıklarından gelen azot, kimyasal 

gübrelerle gelen azot, çiftlik gübresi ve organik gübrelerle gelen azot, baklagiller 

tarafından simbiyotik olarak bağlanan azot, yağış ve sulama suyu ile gelen azot ve 

tohumlar ve simbiyotik olmayan yollarla toprağa katılan azot oluşturur. Bitkiler 
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tarafından kaldırılan N, yüzey akışı ve erozyonla kaybolan N, amonyak halinde 

buharlaşan N, denitrifikasyonla kaybolan N ve neticede derine yıkanma ile kaybolan N 

ise azot dengesinin kayıplar hanesini yani azot çıktıları kısmını oluştururlar. Nitrat 

yıkanmasını azaltmak için toprakta azotu mümkün olduğunca bitki kök bölgesinde 

tutarak, toprak azot bütçesi içerisinde kayıplar hanesindeki bitkilerce alınan kısım hariç, 

diğer bileşenleri minimize etmek gerekmektedir (Peterson ve Power, 1991). Bunun için, 

iyi bir toprak suyu ve sulama amenajmanı ile birleştirilmiş hassas bir gübreleme 

planlaması ve ekim nöbetinin uygulanması gerekmektedir. 

Azotlu gübre uygulamasının zamanlaması nitrat yıkanmasının kontrolünde son derece 

kritik bir faktördür. Azotun nitrat şeklinde derine yıkanma ile kayıplarının 

azaltılabilmesi için, azotlu gübreler bitkilerin en fazla ihtiyaç duyduğu zamanda 

toprakta hazır olacak şekilde uygulanmalıdırlar. Bu durum çoğu kez, sonbahar ve kışın 

yapılan azotlu gübre uygulamalarından vazgeçilmesi anlamına gelebilir. Diğer taraftan, 

gübrelerin uygulanma şekline dikkat ederek, immobilize olan N miktarı azaltılabilir. 

Azotlu gübrelerin yüzeye uygulanması durumunda, yüzeydeki bitki artıkları ile en az 

temas etmesi sağlanacak şekilde şeritler halinde uygulanması ile immobilizasyon 

azaltılabilir. Ayrıca, toprak analizleri ile toprakta var olan azot miktarı belirlendikten 

sonra, gübreleme yapılmak suretiyle girdi ve çıktılar direk olarak azaltılabilir (Peterson 

ve Power, 1991). 

Toprak suyu yönetiminde amaç, toprak ve sulama suyunu, ürün gelişimi maksimum, 

derine olan su kaybı ise minimum olacak şekilde kullanmaktır. Toprak suyu statüsünün 

topraktaki N-döngüsü üzerine belirleyici etkisi vardır. Toprak suyu bir taraftan azot 

mineralizasyon hızı, denitrifikasyon ve bitkilerin toprak azotundan faydalanması gibi 

süreçleri doğrudan etkilerken; diğer taraftan azotun nitrat şeklinde dikey yönde hareket 

ederek kök bölgesinin altına yıkanmasını kontrol etmektedir. Nitrat azotunun topraktaki 

hareket hızının tayininde toprağın hidrolik iletkenliği ve yağış-evapotranspirasyon (ET) 

dengesi son derece önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle sulamanın 

yapıldığı kurak alanlarda, sulama suyu miktarı ve sulama zamanlaması ile ET arasındaki 

dengeye dikkat edilmelidir. Yani, sulama suyu miktarı ve sulama zamanı, sulama 

suyunun derine sızma ve evaporasyon ile kaybı en az olacak şekilde ayarlanmalıdır 

(Martin ve ark., 1991). Toprağın su tutma kapasitesi (tarla kapasitesi-solma noktası) 
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sulama programlarında mutlaka dikkate alınmalı, gerektiğinde toprak suyunun miktarı 

yerine enerjisinin bir göstergesi olan toprak suyu potansiyeli tercih edilmelidir. İyi bir 

gübreleme programı ile kombine olmuş bir sulama planlaması, aküfere yıkanan nitrat 

miktarını azaltacaktır.  

Genel bir yaklaşım olarak, bitki kök bölgesinin altına hareket etmiş olan azot yıkanmış 

sayılır. Ancak, henüz çok fazla uzaklaşmamış olan azotun bir kısmı bir sonraki nöbette 

derin köklü bazı bitkiler ekilmek suretiyle tekrar kazanılabilir ve aküfere hareket etmesi 

engellenmiş olur. Doymamış (vadoz) bölgenin daha derinlerine yıkanmış olan nitratın 

buradan aküfere ulaşması birbirleriyle irtibatlı bir seri süreç vasıtasıyla gerçekleşir ki bu 

süreçlerin de bir kısmına müdahale edilebilir (Pionke ve Lawrence, 1991).  

Doymamış (vadoz) bölgenin derinlerinde oksijen yeterli olmadığından, bu bölgede 

denitrifikasyon doğal olarak ortaya çıkabilmektedir. Yine de doymamış (vadoz) bölgeye 

ulaşmış olan nitrat azotu, burada denitrifikasyonu teşvik edici koşullar oluşturarak başka 

formlara dönüştürülebilir. Örneğin bu bölgeye karbonca zengin materyaller verilerek 

burada mikrobiyal faaliyetin hızlandırılması suretiyle denitrifikasyon teşvik edilebilir. 

Ancak, doymamış (vadoz) bölgenin derinlerinde reaksiyon hızının yavaş olması çoğu 

kez bu uygulamayı etkisiz kılmaktadır (Klein ve Bradford, 1980). 

Oksijen sağlanmasının sınırlanması halinde sığ doymamış (vadoz) bölgelerinde dahi 

önemli denecek düzeyde denitirifikasyon ortaya çıkabilir. Bu bölgelerin geçici olarak su 

altında bırakılması ve aynı zamanda buranın organik C içeriği yüksek bileşiklerle 

takviye edilmesi halinde, kök bölgesinin altına hareket etmiş olan nitratın önemli bir 

kısmı denitrifikasyona uğratılabilir. Bazı doymamış (vadoz) bölgelerde, organik 

karbonca zengin sıvı şehir artıkları bu amaçla kullanılabilir. Çalışmalar bu yöntemin 

başarılı sonuçlar verdiğini göstermektedir (Ronen ve ark., 1984). Ancak, özellikle derin 

doymamış (vadoz) bölgelerdeki nitratın bu şekilde azaltılması son derece zordur. 

Dolayısıyla, en etkili yol nitratın bitki kök bölgesinin altına kaçmasını engellemektir 

(Pionke ve Lowrance, 1991). 

Sığ aküfer sistemlerine karışmış olan nitrat denitrifikasyonla veya derin köklü bitkiler 

kullanılarak buradan uzaklaştırılabilir. Diğer taraftan bu aküferlerde seyreltme ile de 

nitrat kirlenmesinin zararları azaltılabilir. Derin ve basınçlı (confined) aküfer 
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sistemlerinde ise mikrobiyal aktivite son derece yavaş olup, süreç buradaki redoks 

potansiyeli tarafından kontrol edilmektedir. Ancak, bu bölgelerde nitratın kalış süresi 

(residence time) nin yüksek olması nedeniyle, kirletici nitratın bir kısmının 

denitrifikasyonla kaybolması muhtemeldir. Yine de bu bölgelerdeki mikrobiyal 

aktiviteye müdahale edilmesi sığ ve tünemiş (unconfined) aküferlerde olduğu kadar 

kolay ve pratik değildir (Pionke ve Lowrace, 1991). 

Akarsulara bitişik veya yakınlarında yer alan bitki örtüsü ile kaplı alanlar “Akarsu 

(riparian) şerit Bölgesi” (AŞB) olarak adlandırılır. AŞB’lerin akarsuların kalite, kantite 

ve akış rejimleri üzerine son derece önemli etkileri vardır. Çalışmalar, bu bölgelerin 

akarsulardaki nitrat, sediment ve sıcaklığın kontrol edilmesinde önemli bir faktör 

olduğunu göstermiştir (Peterjohn ve Correll, 1984). AŞB’lerin yağışlı ve kurak iklim 

alanlarındaki amenajmanı arasında önemli farklar vardır. Özellikle kurak iklimler 

altındaki AŞB’lerin kullanımında son derece dikkatli olunmalıdır. Bu bölgelerde AŞB 

ekosistemlerine yapılacak bir müdahale ciddi ve kalıcı ekolojik bozulmalara neden 

olabilir. Özellikle aküfer suyunun yüzey sularına bağlandığı alanlardaki AŞB’ler 

buradaki nitratın seyreltilmesinde son derece önemli olabilirler. ABD’de yapılmış 

birçok çalışmada AŞB’lerin bu önemi görülmüştür (Jacobs ve Gilliams, 1985; Shnabel, 

1986). Özellikle nemli bölgelerde yer alan AŞB’lerde düşük oksijen, yüksek sıcaklık ve 

C içeriği yüksek bileşiklerin bir araya gelmesi önemli düzeylerde denitrifikasyona yol 

açmaktadır. Bu ise bu alanlarda ciddi miktarlarda nitrat azotunun denitrifikasyonla 

sulardan uzaklaşmasını sağlamaktadır (Pionke ve Lowrance, 1991). Diğer taraftan, bu 

AŞB’lerdeki bitkilerin aşırı su tüketimi ve azot ihtiyacı nedeniyle oldukça fazla 

miktarlarda nitrat bitkiler tarafından alınarak ortamdan uzaklaştırılır.  

 

2.4. Nitrat Kirliliğinin İzlenmesi ve Amenajmanı 

2.4.1. Bilgisayar Simulasyon Modellerinin Rolü ve Önemi 

Bilgisayar simülasyon modelleri tarımsal araştırmalar ve eğitim alanında hatta tarımsal 

planlama, tarım politikaları belirleme, teknoloji transferi ve çiftlik veya tarla bazında 

gerekli amenajman uygulamalarının belirlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Halen kullanılmakta olan veya geliştirilmekte olan bu modellerle tek bir bitki hücresinin 
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gelişiminden birçok bitkinin bir arada yetiştirildiği bir tarımsal üretime kadar değişik 

düzeylerde ve alanlarda simulasyon (benzeştirme) yapılabilmektedir.  

 

2.4.2. Tarımsal Modellerin Kısa Bir Özeti 

Son yıllarda, tarım alanında simulasyon modellerinin yapımı ve kullanımı oldukça 

yaygınlaşmaktadır. Geliştirilen modeller oldukça geniş alanlarda kullanılabilmektedir. 

Tarımsal modeller; süreç modelleri, bitki gelişim modelleri, diğer tarımsal gelişim 

modelleri ve karmaşık tarımsal modeller olmak üzere başlıca dört kategori altında 

sınıflandırılabilir. 

 

2.4.2.1. Süreç Modelleri 

Bitki fonksiyonları, çevresel dinamikler ve bitki-çevre etkileşimlerinin daha iyi 

anlaşılması ihtiyacı tarımsal alanda biyolojik, biyokimyasal, fizyolojik ve biyofiziksel 

süreçleri ele alan birçok modelin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu modeller, 

bitkideki hücre düzeyinden doku, organ ve hatta tüm organizma düzeyine kadar değişik 

seviyeleri kapsayabilmektedir. Bazıları bitkinin toprak ve atmosfere yakın çevresini 

tanımlarken, günümüzde birçok hücreden oluşan dokularda su ilişkilerini ve bitki 

hücresi ve dokularının gelişimlerinin biyofiziksel kontrollerini tanımlayan birçok model 

bulunmaktadır (Boyer, 1985). Bu modellerden bazıları soya fasulyesi hipokotillerinde 

gelişimin neden olduğu su potansiyeli dağılımını hesaplamak için (Molz ve Boyer, 

1978) ve köklerin uzunluğuna büyümesinin dokuların hidrolik özelliklerine nasıl bağlı 

kaldığını göstermek için kullanılmıştır (Silk ve Wagner, 1980).  

Goudriaan (1982), bitki yapraklarının ışığa karşı fotosentetik tepkisini asymptotik 

exponensiyal ve diktörtgensel hiperbolik eşitlikler kullanarak ampirik olarak 

modellemiştir (Stockle, 1989). Lommen ve ark. (1971), birçok değişik çevre koşulları 

(karbondioksit fiksasyonun ışık ve sıcaklığa bağımlılığı, stomatal direncin ışığı 

kontrolü, vs) tarafından etkilenen bitki yapraklarının yaptıkları net fotosentezin 

hesaplanabilmesi için bir model geliştirmişlerdir (Stockle, 1989). Ayrıca, fotosentetik 

karbon asimilasyonunun biyokimyasal bileşenleri üzerine olan mevcut bilgilerin entegre 

edildiği daha detaylı modellerde bulunmaktadır (Stockle, 1989).  
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Günümüzde, mikrometeorolojik çevrelere ilişkin birçok model de mevcut olmaktadır. 

Bireysel yaprakların ve toprak-bitki kanopilerinin enerji ve kütle transferleri; 

kanopilerin radyasyon, enerji tutma, enerji yansıtma, turbulans ve rüzgar gibi 

mikrometorolojinin temel elementlerini tanımlayan matematiksel modeller de mevcuttur 

(Stockle, 1989). 

Ayrıca solunum, bitki besin elementlerinin alımı ve asimilasyonu, kök gelişimi, kök ve 

kanopy transpirasyonu, stomatal davranışlar, bitkilerin fenolojik yapılanmaları, verim 

belirlemeleri, dane doldurma, topraklarda su ve kimyasal taşınma, topraklarda enerji 

taşınması, organik maddenin parçalanması, toprak mikrobiyal aktivitesi, besin 

elementleri döngüsü, toprak erozyonu ve diğer birçok süreç modeli bulunmaktadır. 

 

2.4.2.2. Bitki Gelişim Modelleri 

Birkaç değişkenli basit istatistiksel modeller olan regresyon modelleri, geniş alanlarda 

verim tahminlerinde bulunmak ve hükümetlere yol göstermek üzere yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bu modeller, tahmin ettikleri parametrelerle verim ilişkileri arasında 

hiçbir neden-sonuç bağlantısı kuramamaktadır. 

Basit bitki gelişim modelleri dinamik simulasyon süreçlerini kullanırlar. Bu modellerin 

genel çerçeveleri nispeten dar olup, fazla ayrıntıya girmezler ve model girdileri ve 

gerekli parametre sayıları genelde azdır. Bu modellerde birçok süreç aynı anda basit 

statik parametrelerle temsil edilmektedir. Simulasyon zamanı tipik olarak bir gün veya 

daha fazladır. Bu modeller daha çok, amenajman, planlama ve araştırma amacıyla 

kullanılırlar ve çevreye karşı bitki gelişimi ve verim özelliklerinin detaylı dinamik 

simulasyonunu amaçlamaktadırlar (bitki ıslahı programlarında hatların 

değerlendirilmesi gibi). Pek çok bitki için bitki gelişim modelleri mevcuttur. Bitki 

gelişim modelleri ışık ve sıcaklık, su, azot, fosfor ve diğer mineraller gibi sınırlayıcılık 

özelliği olan faktörlerin değerlendirilmesinde kullanılmaktadırlar. 

2.4.2.3. Diğer Tarımsal Bitki Gelişim Modelleri 

Süreç-temelli modelleme çalışmaları otlatma ve ormancılık alanlarını kapsamaktadır. 

Son zamanlarda yapılan bir çalışmada (Joyce ve Kickert, 1987) bu modeller ampirik 

modeller (genellikle, istatistiksel bitki gelişim modelleri), modifiye edilmiş bitki 
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modelleri (kültür bitkileri için geliştirilmiş ve otlatma sahalarına uygulanan modeller), 

hidrolojik süreçler ve bitki besin elementleri döngüsüne yönelik modeller, biyomas 

dinamiğine yönelik modeller (bitki topluluklarının tek grup halinde veya tek tek türlere 

ayrılarak modellendiği bitki gelişim modelleri) ve bitki-hayvan modelleri (bitki gelişimi 

ile otlatma arasındaki etkileşimleri ortaya koyan modeller) olmak üzere değişik gruplara 

ayrılmışlardır (Stockle, 1989). 

 

2.4.2.4. Tarımsal Amenajman Modelleri 

Bu modeller tarımsal sistemlerin havza, çiftlik veya tarla bazında analiz edilmesi için 

tasarlanmıştır. Bu modeller sediment taşınması (su ve rüzgâr erozyonu), kimyasalların 

yüzey akışı ile taşınması ve bu kimyasalların tarımsal üretim ve amenajman üzerine 

etkileri, azot yıkanması ve ekonomik analizi, azot, pestisit ve diğer kimyasalların 

topraktaki taşınma mekanizmalarının açıklanması ve birçok diğer konuları 

kapsamaktadırlar. Bu modeller modüler bir yapıda tasarlandıklarından dolayı kolayca 

güncelleştirilebilirler veya özel bir amaca yönelik olarak değiştirilebilirler. Bu 

modellere ilişkin birkaç örnek vermek gerekirse: EPIC (Erosion-Productivity Impact 

Calculator) toprak erozyonu ile toprak verimliliği arasındaki ilişkiyi tarla ölçeğinde 

modellemek için oluşturulmuş çok amaçlı bir modeldir. SWRRB (Simulator for Water 

Resources in Rural Basins) havza bazında bir model olup; simulasyonda hidroloji, 

iklim, toprak ve biyokütle faktörlerini dikkate alır. CREAMS (Chemicals, Runoff and 

Erosion from Agricultural Management Systems), amenajman uygulamalarında yapılan 

değişikliklerin tarımsal kimyasalların akıbetleri üzerine olan etkilerini simule eder. 

GLEAMS (Groundwater Loading Effects of Agricultural Management Systems) 

CREAMS modelinde kök bölgesinde ve kök bölgesinden su ve kimyasalların 

hareketlerini hesaba katabilmek için modelin değiştirilmesi ile elde edilmiştir. NTRM 

(Nitrogen-Tillage-Residue Management) fiziksel, kimyasal ve biyolojik koşulların uzun 

vadede bitkisel üretim, toprak koşulları, aküfer kalitesi ve yüzey suları kalitesi üzerine 

olan etkilerinin araştırılması için tasarlanmıştır. NLEAP (Nitrate Leaching and 

Economic Analysis Package) modeli ise kök bölgesinden aküfere doğru nitrat yıkanma 

riskini ve yıkanan nitrat miktarını tahmin eden ve ekonomik analizini amaçlayan bir 

modeldir ki bu çalışmada bu model kullanılmıştır. 
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 2.5. Topraklarda Potansiyel Yıkanabilir Nitrat-Azotunun Eleme Yöntemiyle 

Modellenmesi 

 

Topraklarda nitrat azotu (NO3–N)’ nun yıkanması karmaşık bir süreçtir. Azot 

döngüsünü kontrol eden fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçler çok iyi bilinse bile, 

NO3–
 N’ nun kök bölgesi altından yeraltı suyuna hareketinin tahmini oldukça zordur. 

Burada ki zorluk hem nitratın topraktaki akıbetini belirleyen toprak özelliklerinin 

farklılık göstermesinden hem de yöreye özgü verilerin yetersiz veya tutarsız olmasından 

ileri gelmektedir (Pierce ve ark., 1991). 

Topraklarda NO3-N yıkanmasının belirlenmesine ilişkin yöntemler, yöntemin 

karmaşıklığı ve boyutları esas alındığında, basit eleme prosedürlerinden karmaşık 

simulasyon modelleri arasında değişmektedir. Burada herhangi bir analiz metodunun 

seçiminde yapılacak analizin boyutları ve gerekli bitki, iklim, toprak ve amenajman ile 

ilgili verilerin mevcudiyeti gibi faktörler dikkate alınmaktadır (Pierce ve ark., 1991).  

Zaman süresi temel alındığında, NO3-N yıkanma potansiyelinin tahmininde kullanılan 

modeller beş sınıf içerisinde toplanabilirler. Bunlar: uzun-vadeli (denge), yıllık, aylık, 

olay bazında ve kısa-vadeli modellerdir. Uzun-vadeli modellerden çok kısa-vadeli 

modellere gittikçe ihtiyaç duyulan veri miktarı ve buna paralel olarak modellerden elde 

edilen sonuçların güvenirliliği artar. Kısa vadeli modeller diğerlerine nazaran çok daha 

güvenilir sonuçlar verirler, ancak, çok fazla bilgi ve ileri teknoloji gerektirmeleri 

nedeniyle, çoğu kez bu modellerin toprak yönetimi alanında kullanımı sınırlı 

olmaktadır. Yıllık modeller, çok fazla hassas sonuçlar vermeseler de zorunlu 

kalındığında potansiyel NO3-N yıkanmasının tahmininde oldukça yarayışlı olmakta ve 

yaygın kullanılmaktadırlar (Pierce ve ark., 1991). 

 

 

2.5.1. Yıllık Yıkanabilir Nitrat-Azotu Potansiyelinin (ALRP) Hesaplanması 

Bu prosedür, bitki kök bölgesinin altına yıkanabilir NO3-N potansiyelini (ALRP) 

hesaplayabilmek için William ve Kissel (1991) tarafından verilen Yıkanma İndeksi (LI) 

ve yıllık azot dengesi kullanılarak hesaplanan Yıkanmaya Hazır NO3-N (NAL) nu 

kullanmaktadır. Şekil 2.7’de bu prosedürün kullanımı şematik olarak verilmiştir. 
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Şekil 2.7. Bitki kök bölgesini terk eden N potansiyeli (ALRP) nin hesaplanmasını 

gösterir akış diyagramı 
 
 

Şekildeki LI ise Şekil 2.8’deki çalışma çizelgesi kullanılarak hesaplanmaktadır. Burada 

verilen yöntem değişik iklim, toprak, bitki ve amenajman koşulları için tekrarlanabilir 

(Pierce ve ark., 1991). 

 

2.5.2. Yıkanma İndeksinin Hesaplanması 

Yıkanma indeksi (LI) nin hesaplanmasında kullanılan yöntemin kolayca anlaşılmasını 

sağlamak için Şekil 2.8’deki prosedür oluşturulmuştur. Burada verilen prosedür LI 

değerlerinin düşük, orta ve yüksek yağışlı yıllar için hesaplanmasına olanak 

sağlamaktadır. Şekil 2.8’ de yıllık ortalama yağış Satır A’ya, mevsimsel yağış miktarları 

Satır B’ye girilmelidir. William ve Kissel (1991)’e göre mevsimsel yağışların 

belirlenmesinde Kasım-Mart periyodu temel alınır. Ancak, ülkemizin bütün bölgeleri 

için bu dönem geçerli olmayabilir ve Nisan-Ekim periyodunun kullanılması daha uygun 

olabilir. Eğer mevsimsel yağışlara ilişkin ölçümler mevcut değilse, Satır C ye geçilir, 

mevsimsel yağış ile senelik yağış arasındaki oran tahmin edilir ve bu değer Satır C ye 

girilir. Hidrolojik grup belirlenir ve bu grup Satır D’ye girilir. Hidrolojik gruba ilişkin 

değerler (Smith ve Cassel, 1991) tarafından verilen Çizelge 2.1’den veya yöreye ilişkin 

toprak etüt raporlarından sağlanabilir. Çizelge 2.2’deki eşitlikler kullanılarak 

Perkolasyon İndeksi (PI) belirlenir ve belirlenen bu değer Satır E ye girilir. Çizelge 
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2.2’deki Eşitlik 5 kullanılarak Sezonal (dönemsel) İndeks (SI) belirlenir ve bulunan bu 

değer Satır F ye girilir. Satır E (PI) ile Satır F (SI) çarpılarak Yıkanma İndeksi (LI) 

hesaplanır ve bu değer Satır G ye girilir. Şekil 2.9 kullanılarak Yıkanma İndeksi (LI) 

nin şiddeti belirlenir ve bu değeri Satır H ye girilir. Hesaplamalarda kolaylık sağlaması 

bakımından bir hesaplama örneği aşağıda verilmiştir (Pierce ve ark., 1991). 

  

 Düşük Orta Yüksek 
 (mm) 
A. Yıllık Yağış 638.30 1030.48 1333.75 
B. Sezonsal Yağış 307.59 470.92 682.75 
C. B/A Oranı 12.19 11.68 12.95 
D. Hidrolojik Grup (A, B, C, D) C C C 
E. Perkolasyon İndeksi, PI (Çizelge 2.2'deki 
Eşitliklerden) 14.48 161.04 337.82 
F. Sezonal İndeks, SI (Çizelge 2.2’deki Eşitlik 5’den) 25.15 24.64 25.65 
G. Yıkanma İndeksi, LI = PI * SI 14.22 156.72 341.12 
H. Yıkanma İndeksi Şiddeti (Şekil 2.9) D O Y 
Türkiye’nin bir çok bölgesi için sezonal Kasım-Mart arasındaki zamana tekabül etmektedir.  

Şekil 2.8. Yıllık yağış ve hidrolojik grup temel alınarak Yıkanma İndeksi (LI) nin 
hesaplanması için bir çalışma çizelgesi (William ve Cassel, 1991). 
Hesaplamalarda Ohio, Coshocton bölgesinde yer alan Keene Siltli tını için 
olan toprak verileri ve aynı bölgenin 1944-1961 iklim verileri kullanılmıştır.  

 

Çizelge 2.2. Yıkanma İndeksi (LI) nin hesaplanmasında kullanılan eşitlikler (Pierce ve 
ark., 1991) 

Hidrolojik Grup PI ın hesaplanması 
A PI = (P-10.28)2/(P+15.43) [1] 
B PI = (P-15.05)2/(P+22.57) [2] 

C PI = (P-19.53)2/(P+29.29) [3] 

D PI = (P-22.67)2/(P+34.00) [4] 

 SI ın hesaplanması için eşitlik  

 SI = (PW/P)1/3 [5] 
PI = perkolasyon İndeksi, SI = Sezonal (dönemsel) İndeks 

 

 

 

0 -----------127-------------254--------------508------------------+ 

                          LI (mm) 

Şekil 2.9. LI değerleri için yıkanma şiddeti sınırları. 

Düşük Orta Yüksek Aşırı
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 2.5.3. Yıkanmaya Hazır Nitrat-Azotunun (NALy) Hesaplanması  

Bu prosedür hem Meisinger and Randall (1991) tarafından verilen ‘‘Kütle Dengesi’’ 

hem de Bock and Hergert (1991) tarafından verilen ‘‘Etkinlik Faktörü’’ yaklaşımını 

kullanmaktadır. Kullanıcı, NALy’ i Kütle Dengesi metodu veya Kütle Dengesi ve 

Etkinlik Faktörü metodunun bir arada kullanıldığı bir prosedür ile hesaplayabilir. 

Etkinlik faktörü yöntemi, kullanıcı tarafından hedeflenen rekolte için yeterli azotun olup 

olmadığını belirlemek için geliştirilmiştir. Yıkanmaya hazır nitrat-azotunun 

hesaplanmasını daha kolay anlayabilmek için çalışma çizelgesi Şekil 2.10 

hazırlanmıştır. Yıkanmaya hazır nitrat-azotu hesaplandıktan sonra Şekil 2.11 

kullanılarak NALy şiddeti belirlenebilir (Pierce ve ark., 1991).  
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                                                                                                         1972        1973      1974         
                                                                                                                                     (kg/ha) 
A. Mineralizasyondan gelen N 69,43 69,43 69,43

B. Bitki artıklarından gelen N 69,43 62,71 33,59

C. Toprakta residual Nitrat-N 260,92 241,88 134,38

D. Gübrelerden kaynaklanan N 335,95 0,00 167,97

E. Atıklardan (bitki artıkları, ahır gübresi, vs) kaynaklanan N 0,00 0,00 0,00

F. Simbiyotik bağlanma ile gelen N 0,00 0,00 0,00

G. Yağışlarla gelen N 5,60 5,60 5,60

H. Sulama suyu ile gelen N 0,00 0,00 0,00

I. Diğer kaynaklardan (tohum, simbiyotik olamayan) gelen N  0,00 0,00 0,00

J. Sisteme katılan toplam N 741,32 379,62 410,97

K. Bitkilerce alınan (hasat edilen kısım) 136,62 79,51 145,58

L. Bitkilerce kaldırılan (hasat edilmeyen kısım) N 83,99 44,79 91,83

M. Bitkilerce alınabilir toplam N (YG = K+L)  220,60 124,30 237,40

N. Potansiyel olarak yıkanabilir N, PLN = J-M 520,72 255,32 173,57

O. PLN ayarlamaları 

O1. Yüzey akışı ve erozyon ile olan N kayıpları 2,24 3,36 1,12

O2. Amonyum buharlaşması ile olan N kayıpları 0,00 0,00 0,00

O3. Denitrifikasyon ile olan N kayıpları 76,15 31,35 38,07

O4. Diğer kayıplar 0,00 0,00 0,00

Toplam PLN kayıpları 78,39 34,71 39,19

P. Yıkanmaya hazır azot, NALy = N-O 442,33 220,61 134,38

R. Azot yıkanmasının nispi şiddeti (Şekil 11) Y Y Y

 
Şekil 2.10. Bir siltli tın için yıkanmaya hazır nitrat azotunun hesaplanmasına ilişkin 

örnek bir çalışma çizelgesi. 
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0                  56                    90  
  
 
Şekil 2.11. Yıllık NALy değerlerine bağlı olarak yıkanabilir N şiddetinin belirlenmesi 

 

 

2.5.4. Yıllık Yıkanabilir Azot (NALy)’ un Hesaplanması için Yöntem 

Yıllık yıkanabilir N, NALy, kütle-denge (mass-balance) yöntemi kullanılarak aşağıdaki 

gibi hesaplanmaktadır. 

 

NALy = (Ngirdi – Nçıktı)       (2.1) 

 

Eşitlik 2.1’ de N girdileri (Ngirdi); toprak organik maddesinden mineralize olan N (net 

mineralizasyon), toprağa ilave edilen organik atıklar, bitki artıkları, gübrelerden gelen 

N, toprak profilindeki var olan (residual) NO3-N, yağışlarla ve sulama suyundan gelen 

N, fikse edilen N ve diğer minor inorganik N kaynakları gibi bütün kaynaklardan gelen 

inorganik azotu kapsamaktadır. Azot çıktıları (Nçıktı) ise; yüzey akışı ve erozyonla ortaya 

çıkan kayıplar ve buharlaşma ve denitrifikasyonla olan gaz kayıplarını (toprak organik 

maddesinden inorganik azotun immobilizasyonu Eşitlik 2.1’de ki girdiler hanesine 

yazılır) kapsar (Şekil 2.12). Yıllık azot dengesinin hesaplanması için bir yöntem aşağıda 

verilmiştir (Pierce ve ark., 1991).  

 

Düşük  orta  Yüksek

   NALy (kg N/ha) 
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Şekil 2.12. Azot kütle dengesinin hesaplanmasında kullanılan bileşenler 

 

 

2.5.5. Yıllık Azot Dengesinin Hesaplanması 

Her hangi bir ürün veya ürünler sığası için yıllık azot dengesinin hesaplanmasını 

kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan bir çalışma çizelgesi Şekil 2.10’ de verilmiştir. Şekil 

2.10’de hesaplanan değerlerin nasıl hesaplandığını daha iyi anlayabilmek için Meisinger 

ve Randall (1991), Scheppers and Mosier (1991) ve Bock and Hergert (1991) de verilen 

bilgiler kullanılmaktadır. Azot girdileri (Ngirdi) ve azot çıktılarına (Nçıktı) ilişkin 

hesaplanan değerler Şekil 2.10’ de ki yerlerine yazılmalıdır. Burada, kullanıcıya 

hesaplamalarda genel değerlerden ziyade mümkün olduğunca lokal (site-specific) 

değerleri kullanması tavsiye edilmektedir. Yerel değerlerin mevcut olmadığı 

durumlarda ise Ngirdi ve Nçıktı değerleri aşağıda verilen yöntemler kullanılarak 

hesaplanabilmektedir (Pierce ve ark., 1991).  
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I. Azot Girdileri Tahmin Yöntemleri 

A. Azot mineralizasyonu (Şek. 2.10; Satır A) 

Toprak organik maddesinden yıllık olarak mineralize olan azot miktarı (Nminy), yüzey 

toprağının organik madde içeriğinin yüzdesi olarak yaklaşık olarak aşağıdaki gibi 

tahmin edilir: 

 

100100
min

ON
xxW

xCfxCN

OMR
yN toprak      (2.2) 

 

Eşitlik 2.2’ de;  

      OMR = toprak organik maddesi (%), 

           Cf = OMR yi karbona (C) çevirmek için bir katsayı, 

                =1,724 (OMR nin %58 ‘i C olarak varsayılır), 

          CN= toprakta C:N oranı =10, 

Wtoprak = bir ıb/acre (0,42 ha) alanda 1 ft (30,48 cm) derinlikteki toprak miktarı, 

               = yaklaşık olarak 4 000 000 lb/acre –feet, 

               = 226512 x hacim ağırlığı (gr/cm3) x toprak kalınlığı (in.), 

        ON = yıllık olarak mineralize olan organik madde yüzdesi, 

               = 1 ya da 2.   

Yukarıda ON için önerilen değerler kullanılacak olursa Eşitlik 2.3 ve 2.4 kullanılır. 

 

           ON= 2 için; Nminy= OMR x 45,5      (2.3) 

           ON= 1 için; Nminy= OMR x 22,7      (2.4) 

 

B. Bitki kalıntılarından gelen azot (Şek. 2.10; Satır B) 

Önceki yıllardan kalan bitki artıklarının mineralizasyonundan kaynaklanan azot miktarı 

organik atıklardan kaynaklanan azot miktarına benzer şekilde aşağıdaki gibi tahmin 

edilir: 

 

Bitki artığı azotu = Cresy x Npres      (2.5) 
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Eşitlik 2.5’de;  

Cresy = her yıl mineralize olan bitki artığı fraksiyonu, 

Npres = Bitki artıklarının N içeriği (lb/acre; 1 lb/acre ÷0,893= kg/ha). 

Npres için değerler Meisinger and Randall (1991)’ de Çizelge 5.4 kullanılarak 

belirlenebilir (Pierce ve ark., 1991). 

 

C. Toprakta (residual) geçmiş yıllardan kalan nitrat azotu (Şek. 2. 10; Satır C) 

Toprakta geçmiş yıllardan kalan nitrat azotu miktarı (lb/acre), bitki kök derinliğine 

kadar olan toprağın veya en az 2 feet (60 cm) derinliğe kadar olan toprağın, nitrat için 

analiz edilmesi suretiyle belirlenir (Pierce ve ark., 1991). 

 

D. Gübre azotu (Şek. 2.10; Satır D) 

Gübreler genellikle tarımsal üretimde azotun başlıca kaynağını oluşturmaktadırlar. 

Toprağa uygulanan azot miktarı dikkatlice kaydedilmelidir. Yaygın olarak kullanılan 

azotlu gübreler ve bunların azot kapsamları Meisinger and Randall (1991)’daki Çizelge 

2’ den sağlanabilir. Çizelge 2’ deki değerler kullanılarak toprağa uygulanan gübre 

materyali saf azot’a çevrilebilir (Pierce ve ark., 1991).  

 

E. Çiftlik gübresi ve organik atıklardan kaynaklanan azot (Şek.2. 10; Satır E) 

Toprağa uygulanan çiftlik gübresi ve organik atıklar toprağa büyük miktarlarda azot 

sağlamaktadırlar. Ancak, bu kaynaklar toprağa uygulandıktan sonra bunların topraktaki 

akıbetleri oldukça karmaşıktır. Toprağa ilave edilen organik atıklar toprakta birçok 

kayıp mekanizmaları ile karşılaşırlar, bu atıkların homojen olarak toprağa uygulanması 

hemen hemen imkânsızdır ve bu atıkların azot kapsamları oldukça farklılık 

göstermektedir. Bu nedenlerden dolayı organik atıklardan toprağa katılan azotun 

tahmini oldukça zordur (Pierce ve ark., 1991). 

Organik atıklardan mineralize olan azot miktarı (Now), yıllık olarak uygulanan organik 

atık ile daha önceki yıllardan arta kalan (residual) organik atık olmak üzere, aşağıdaki 

gibi hesaplanır: 

 

1001002000

Vret
xxNwxMn

dm
x

Wt
Now 



      (2.6) 
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Eşitlik 2.6’ da; 

  Wt = araziye uygulanan organik atık miktarı (ton; yaş ağırlık), 

  Dm = organik atığın yüzde kuru madde içeriği, 

  Nw = organik atığın azot kapsamı (lb N/lb atık; kuru ağırlık üzerinden), 

  Mn = söz konusu atık için mineralizasyon katsayısı (atığın uygulanmasını takiben her 

sene gittikçe azalır (Schepers ve Mosier (1991)’de Çizelge 6.4’ den temin 

edilebilir), 

Vret = araziye uygulanan organik atık tarafından alıkonulan azot oranı olarak ifade 

edilen amonyak buharlaşması düzeltme katsayısı (ahır gübresi için değerler 

Meisinger ve Randall (1991)’da Çizelge 5.6.2’ den temin edilebilir) (Pierce ve 

ark., 1991). 

 

F. Baklagiller tarafından simbiyotik olarak bağlanan azot (Şek. 2.10; Satır F) 

Baklagillerce fikse edilen simbiyotik azot miktarının nasıl belirleneceği fiksasyondan 

gelen azot miktarının (Nfx) tahmini için prosedür baklagil verimi (YLD), baklagil 

bitkisinin yüzde N içeriği (Ny), azot fiksasyonu yapan bitkideki fikse edilen N oranı 

(PN) ve bitkinin hasat edilmeyen kısmının N içeriğinin bilinmesine gereksinim duyar. 

Baklagil bitkilerinin hasat edilen aksamlarının N kapsamları, hasat edilen kısımların 

direk olarak analiz edilerek veya Meisinger ve Randall (1991)’ daki değerler 

kullanılarak hesaplanabilir. Baklagiller tarafından fikse edilen N kapsamları toprakta 

baklagiller için yarayışlı N miktarları temel alınarak hazırlanmış olan çizelgeler 

kullanılarak belirlenebilir (Pierce ve ark., 1991). 

Baklagillerce fikse edilen N miktarı (Nfx) Eşitlik (2.7) yardımıyla hesaplanır: 

 

Nfx = YLD x (Ny) x PN        (2.7) 

 

Baklagillerin hasat edilmeyen aksamlarının N içeriği, hasat edilen aksamların %50’sine 

eşittir. Dolayısıyla baklagillerce fikse edilen toplam N miktarı Nfx x 1,5 kadardır 

(Pierce ve ark., 1991). 
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G. Yağışlarla sisteme katılan azot (Şek.2. 10; Satır G)  

Sisteme yağışlarla katılan N miktarı yıllık yağış miktarı ve yağmur suyunun N 

konsantrasyonu kullanılarak kolayca hesaplanabilir. Yağmur suyunun N içeriğinin 

belirlenmesinde bölgenin başlıca endüstri bölgelerine olan uzaklığı göz önüne alınır. 

Yağış suyunun N içeriği hesaplanırken nitrat ve amonyum konsantrasyonu ayrı ayrı 

hesaba katılır. Çalışılan bölgenin önemli endüstri bölgelerine olan uzaklığı bölgedeki 

yağış suyunun N kapsamının belirlenmesinde önemli bir faktördür (Brady, 1995). 

 

H . Sulama suyu ile gelen N (Şek.2. 10; Satır H)  

Toprağa uygulanan sulama suyu ile sisteme yıllık olarak katılan N (NI) aşağıdaki gibi 

hesaplanır: 

 

NI = base NI x Ia x 0,226       (2.8) 

 

Eşitlik 2.8’ de; 

          Ia = toprağa uygulanan yıllık toplam sulama suyu miktarı (m3/yıl), 

 base NI = uygulanan sulama suyunun ortalama N konsantrasyonu (ppm), 

         NI = yıllık olarak sulama suyu ile toprağa uygulanan toplam N miktarı (kg N/ha), 

     0,226 = pmm’ i lb/acre’e çevirmek için gerekli katsayıdır (Pierce ve ark., 1991). 

 

I. Diğer azot girdileri (Şek.2. 10, Satır I) 

Tohumlardan ve simbiyotik olmayan yollardan sisteme katılan N miktarını kapsar. 

 

J. Toplam girdiler (Şek.2. 10, Satır J) 

Satır A’dan I’ya kadar girdilerin toplamı. 
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II. Azot Çıktıları Tahmin Yöntemleri 

A1. Bitkiler tarafından kaldırılan (hasat edilen kısım; Şek.2. 10, Satır K) 

Bitkilerin hasat edilen aksamlarınca kaldırılan N miktarı aşağıdaki şekilde 

hesaplanmaktadır. 

 

CNh = (YG x Ny)        (2.9) 

 

Eşitlik 2.9’da; 

CNh= bitkilerin hasat edilen kısımlarınca kaldırılan N miktarı (lb/[acre yıl]), 

  YG= hedeflenen ürün miktarı (lb /(ha yıl)), 

   Ny= ise bitkilerin hasat edilen kısımlarındaki N içeriği (lb/hasat birimi). 

Güvenilir bir ürün rekoltesi tahmini yapmak son derece önemlidir. Ürün rekoltesi 

tahmini için gerekli prosedürler Meisinger ve Randall (1991)’ da bulunabilir (Pierce ve 

ark., 1991). 

 

A2. Bitkilerce kaldırılan (Hasat edilmeyen kısım; Şek. 2.10, Satır L) 

Bitkilerin hasat edilmeyen aksamlarınca kaldırılan N miktarı aşağıdaki formüller 

yardımıyla hesaplanır. 

 

BmuxNsCnu     

veya 

xNs
HI

YG
Cnu          (2.10) 

 

Eşitlik 2.10’da;  

 Cnu= bitkilerin hasat edilmeyen aksamlarınca kaldırılan N miktarı (lb/[acre yıl]), 

Bmu= toplam hasat edilmeyen aksam (birim/[acre yıl]),), 

   HI= hasat indeksi (hasat edilen kısım/toplam toprak üstü aksamı), 

   Ns= bitkilerin hasat edilmeyen kısımlarının N kapsamı (lb N/ağırlık birimi). Değerler 

Meisinger ve Randall (1991)’ den temin edilebilir. 

Bitkilerin kökleri tarafından kaldırılan N miktarı, toprak üstü aksamları tarafından 

kaldırılan miktarın % 20 olarak kabul edilir. Dolayısıyla, hesaplanan Cnu değeri 1,2 ile 
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çarpıldığında bitkilerin kökleri ile kaldırdıkları N miktarı direk olarak hesaplamaya 

katılmış olur (Pierce ve ark., 1991). 

 

A3. Bitkiler tarafından kaldırılan toplam N miktarı (Şek.2. 10, Satır M) 

Satırlar K ve L’deki değerlerin toplamı. 

 

B. Potansiyel yıkanabilir azotun hesaplanması 

Potansiyel yıkanabilir N miktarı (PLN, toplam yıkanabilir N girdilerinin toplamı ile 

bitkilerin toprak üstü aksamları tarafından kaldırılan N miktarı arasındaki farktan 

hesaplanır. Dolayısıyla, potansiyel yıkanabilir N miktarı (PLN) Eşitlik (2.11) 

kullanılarak hesaplanır.  

 

PLN = Ngirdi - Bitkilerce kaldırılan toplam N    (2.11) 

 

Daha sonra hesaplanan bu değer yüzey akışları, amonyak buharlaşması ve 

denitrifikasyon için aşağıdaki yöntemler kullanılarak düzeltilir (Pierce ve ark., 1991).  

 

C. PLN düzeltmesi: (Şek.2. 10, Satır O)  

Toprakta NO3-N inorganik azotun ve dolayısıyla potansiyel olarak yıkanmaya hazır 

azotun miktarını azaltıcı bazı kayıp mekanizmalarına konu olmaktadır. Bu 

mekanizmalar bitkiler tarafından kullanılan azotun etkinliğini de azaltmaktadırlar. 

Topraktan azotun kaybolduğu başlıca mekanizmalar yüzey akışı, toprak erozyonu, 

buharlaşma ve denitrifikasyondur.  

Azotun bu yollardan herhangi biriyle kaybolması yıkanmaya hazır azotun azalmasını 

sonuçlamaktadır. Azotun bu kayıplarının belirlenmesi oldukça zordur (Pierce ve ark., 

1991). 

 

C1. Yüzey akışı ve erozyondan kaynaklanan kayıplar (Şek.2. 10: Satır O1) 

Şayet yüzeye gübre veya organik atıklar uygulandıktan hemen sonra yüzey akışı ortaya 

çıkarsa, erozyonla veya yüzey akışı ile önemli miktarlarda inorganik azot kayıpları 

olabilir. Aksi durumda ise, yüzey akışı veya erozyonla olan inorganik azot kayıpları 
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önemli değildir ve yıllık azot bütçesine dahil edilmeleri gerekmez (Pierce ve ark., 

1991). Yüzey akışı ve erozyonla olan azot kayıplar aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

 

RN = RT x Nr x 0,226       (2.12) 

 

Eşitlik 2.12’de;  

    RN = Yüzey akışı ile olan N kaybı (lb/acre), 

     RT = Toplam yüzey akışı (in./[acre yıl]), 

     Nr = Yüzey akışa geçen sudaki ortalama N konsantrasyonu (ppm), 

0,226 = Hesaplanan N miktarını lbN/acre çevirmek için dönüşüm katsayısı. 

Erozyonla kaybolan mineral N miktarı ise aşağıdaki gibi hesaplanır: 

 

EN = E x Ne         (2.13) 

 

Eşitlik 2.13’de; 

EN = aşınmış sedimentlerle kaybolan N miktarı (lb/[acre yıl]), 

   E = toprak erozyon hızı (ton/[acre yıl]), 

 Ne = topraktaki ortalama inorganik N konsantrasyonu (lb N/ton toprak). 

 

C2. Amonyak buharlaşması (volatizasyonu) ( Şek. 2.10; Satır O2) 

Amonyum buharlaşması (NNH3y) gübreler ve organik atıklar direk olarak toprak 

yüzeyine uygulandıklarında görülür. Bu maddeler uygulandıktan hemen sonra toprağa 

karıştırıldığında amonyum buharlaşması sıfır kabul edilir. 

Yüzeye uygulanan gübrelerden buharlaşma ile kaybolan azotun yüzdesi Mesinger ve 

Randall (1991) da bulunabilir (Pierce ve ark., 1991). Daha sonra, gübrelerden 

buharlaşma ile olan azot kaybı (NNH3y) aşağıdaki gibi hesaplanır: 

 

100

1
3

F
FNxfyN NH          (2.14) 

 

Eşitlik 2.14’de; 

NNH3fy = Buharlaşma ile kaybolan gübre azotu (lb N/[acre yıl]), 
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       FN = Uygulanan gübre miktarı (lb/[acre yıl]), 

        F1 = Uygulanan gübrenin buharlaşma ile olan yüzde kaybı. 

 

C3. Denitrifikasyon kayıpları (Şek. 2.10; Satır O3) 

Denitrifikasyonla kaybolan (Dn) azotun belirlenmesi oldukça zordur. Aşağıdakilerden 

herhangi birinin geçerli olduğu durumda Dn = 0 alınmalıdır: 

 Toprağın organik madde içeriği < %1, 

 Topografik pozisyon tepe veya yan eğim, 

 Eğim  %5, 

 Yıllık potansiyel yıkanma < 0. 

Yukarıdaki koşullardan hiçbirisinin geçerli olmaması halinde, aşağıdaki prosedürü 

kullanarak Dn’i NO3-N olarak hesaplanır: 

1. Drenaj sınıfı belirlenir: 

   I = İyi 

 II = orta düzeyde iyi 

III= kötü 

VI = çok kötü 

2. İklimi Belirlenir: 

SC = kurak, yarı kurak; 

HC = nemli, sulama altında. 

3. Drenaj sınıfında düzeltme yapılır: 

a) eğer drenaj sağlanmışsa, nem sınıfı bir derece azaltılır, 

b) eğer toprak sıfır toprak işleme uygulaması altında ise, nem sınıfı bir derece 

artırılır, 

c) eğer toprak sıkışmışsa, nem sınıfı bir derece artırılır. 

4. Mesinger ve Randall (1991) da Çizelge 5.7’i kullanılarak Dn’ı hesaplanır. 

 

Neticede, toplam N girdileri (Satır J) Dn/100 ile çarpılır. Düzeltilmiş PLN değerlerinin 

toplamını (Satır O) PLN değerlerinin toplamından çıkararak yıkanmaya hazır N miktarı 

(NALy) hesaplanır (Pierce ve ark., 1991). 

NALy’nın nispi şiddeti Şekil 2.11 yardımıyla belirlenir. Belli bir değerin altındaki 

NALy değerleri düşük olarak kabul edilir. Genellikle, NALy değeri 50 lb/acre’nin (56 
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kg/ha) altına düştüğünde potansiyel yıkanma riski düşük olarak kabul edilmektedir. 

Konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak için Çizelge 2.3 hazırlanmıştır (Pierce ve ark., 

1991). 

 

Çizelge 2.3. Yıllık N bütçesi analizi kullanılarak yıllık yıkanan N potansiyeli (LNP) nin 
belirlenmesi 

LI NALy LNP Aksiyon 
D D D I 

 O D I 

 Y O II 

M D D I 

 O O II 

 Y Y III 

Y D Y III 

 O A III 

 Y A III 

A D A III 

 O A III 

 Y A III 

 LI = yıkanma indeksi; D = düşük; O = orta; Y = yüksek; A= aşırı; NALy = yıkanmaya hazır N; LNP = yıkanmış 

NO3-N potansiyeli; I = gerekli görüyorsanız detaylı (olay bazında) analiz yapınız; II = amenajman uygulamalarını 

değerlendiriniz ve detaylı analiz yapınız; III = amenajman uygulamalarını mutlaka değiştiriniz ve daha sonra detaylı 

analiz yapınız. 

 

 

LNP değerleri LI ve NALy değerleri kullanılarak hesaplanır. Belirlenen NLP değerinin 

düşük bulunması yıkanan NO3-N miktarının çevre için her hangi bir tehdit 

oluşturmadığı anlamına gelmektedir. Hesaplanan NLP değerinin orta düzeyin üzerinde 

bulunması durumunda ise, bilgisayarla çalışma imkanı varsa, kullanıcıya önemle detaylı 

(olay bazında) analiz yapması tavsiye edilir. LNP değerinin yüksek ve aşırı bulunması 

halinde ise arazi kullanıcıların mevcut N amenajmanı uygulamalarını, toprak işleme 

sistemlerini ve ürün desenlerini tekrar gözden geçirip, eğer gerekiyorsa değiştirmeleri 

önerilir (Pierce ve ark., 1991). 
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2.5.6. Yıkanma Riskinin Analiz Edilmesi 

Eleme Yönteminin amacı, mevcut amenajman uygulamaları ile ilgili olarak kök 

bölgesinin altına hareket eden NO3-N miktarını belirlemek ve nitrat yıkanmasını 

azaltmada alternatif amenajman uygulamalarının etkinliklerini belirlemektir (Pierce ve 

ark., 1991). 

N yıkanmasından kaynaklanan risk değerlendirilirken yerleşim, aküferin pozisyonu, 

aküferin yıkanmaya karşı hassasiyeti, lokal hidroloji ve aküfer üzerinde yer alan 

doymamış (vadoz) bölgenin özelliği dikkate alınır. Kök bölgesinin altına hareket eden 

NO3-N ile ilgili riskin analizi (Yıllık Yıkanma Riski Potansiyeli: ALRP) dört önemli 

parametreyi kapsamalıdır. Bu parametreler (1) kök bölgesinin ilerisine yıkanan NO3-N 

miktarı (NLy), (2) aküferin pozisyonu (PA), (3) NO3-N’nun kök bölgesinden aküfere 

ulaşabilmesi için gerekli zaman (travel time; doymamış (vadoz) bölgenin iletkenliği, 

LI’in şiddeti ve doymamış (vadoz) bölge ile aküfer arasındaki mesafenin bir 

fonksiyonu) (TT) ve (4) aküferin kirlenmeye karşı hassasiyeti (VA)’dır. Bu ilişki Eşitlik 

2.15 de verildiği gibi fonksiyonel olarak; 

 

ALRP = f (NLy, TT, PA, VA)      (2.15) 

 

şeklinde ifade edilmektedir (Pierce ve ark., 1991).  

Doymamış (vadoz) bölgenin fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine yeterince veri 

bulunamadığından, ALRP değerlerinin sayısal analizi çoğu kez imkânsızdır. Eşitlik 

2.15’deki parametreler gruplara ayrılır ve daha sonra bu gruplara sayısal değerler 

verilerek, bir sayısal analiz yapılabilir. Bu şekilde yapılacak bir analizinin daha kolay 

anlaşılabilmesi amacıyla Çizelge 2.4 örnek olarak verilmiştir. ALRP değerinin 

hesaplanması için gerekli yöntemler aşağıdaki gibidir.  

İlk olarak kök bölgesinden yıkanan NO3-N miktarı (NLy) hesaplanır. Daha sonra NLy, 

NALy ile LI ve kök bölgesinin gözenekliliği (POR) arasındaki ilişki (Eşitlik 2.16) 

kullanılarak hesaplanabilir (Pierce ve ark., 1991). 

 





 

POR

LI
xNALyxNly 2,1exp(1       (2.16)  
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Toprağın POR değeri ortalama hacim ağırlığı (BD) ve parçacık yoğunluğu (PD) 

değerleri kullanılarak aşağıdaki gibi hesaplanır: 

 

 )()(1 2cmxbirimalancmğiKökderinlix
PD

BD
POR 






     (2.17) 

 

Eşitlik 2.17 ‘de mineral topraklar için ortalama PD 2,65 gr cm-3 olarak kabul edilir. BD 

değerleri toprağın organik madde içeriği, toprak amenajmanı ve tekstürüne bağlı olarak 

değişir. Değişik toprak serilerine ilişkin hacim ağırlığı değerleri, eğer mevcutsa, toprak 

etüt raporlarından sağlanabilir. İkinci olarak her bir parametre için kategoriler belirlenir 

(Çizelge 2.4). Burada her parametre için üç kategori belirlenmiştir.  

 

NLy için; 

         düşük (<40 lb N/[ac yıl]), orta (>40<80 lb N /[ac yıl]), yüksek ( 80 lb N/[ac yıl]); 

TT için;  

         uzun (>15 yıl), orta (5-15 yıl), kısa (<5 yıl); 

PA için; 

         derin/basınçlı (confined), orta, sığ/karstik; 

VA için ise EPA’ın yeraltı suları sınıflandırma sistemi kullanılmakta olup; 

         I ve IIA (yöre halkının tek içme suyu kaynağı), 

         IIA ve B (A-mevcut içme suyu kaynağı, B-içme suyunun potansiyel kaynağı) ve 

         III (içme suyu kaynağı olarak kullanılması ihtimal dışı). 

 

Üçüncü olarak her bir parametreye nispi bir skor tayin edilir. Üç kategori içerisinde 

toplanmış parametrelere, iki tabanı esas alınarak; 1, 2 veya 4 değerlerinden herhangi 

birisi verilir. Verilen değer ne kadar yüksek olursa o parametrenin yeraltı suyunu 

kirletme potansiyeli o derece artar. 

Son olarak ALRP değeri hesaplanır. Eşitlik 2.15’deki 4 parametreye ikinin üssü 

şeklinde verilen skorların çarpımı ile bu parametrelerin dörtlü kombinasyonlarının 

birbirlerinden açık bir şekilde ayrılması ile sonuçlanır (Çizelge 2. 4). Buradan elde 

edilen değerin iki tabanına göre logaritması alındığında ise 0 ile 8 arasında (0 ve 8 

dahil) herhangi bir tam sayı elde edilir. Dolayısıyla ALRP, parametrelere ait skorların 
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çarpımlarından elde edilen değerlerin iki tabanına göre logaritması alınarak belirlenir ve 

belirlenen bu değerlerden hareketle ALRP için Çizelge 2.5’de olduğu gibi çok düşük ile 

aşırı yüksek arasında değişen risk tayinleri yapılır. Arazi gözlemlerinden elde edilen 

tecrübelere dayanarak ve burada oluşturulan sıralamanın gerçek tarla koşullarını daha 

iyi yansıtması amacıyla aşağıdaki bazı durumlar ayrı tutulmuştur. Çizelge 2.4’de 

verildiği şekliyle (1) şayet PA skoru 1 (yani aküfer derin/basınçlı (confined)) ise: NLy 

skoru =1 ise ALRP = çok düşük, Nly skoru = 2 ise ALRP = düşük, NLy skoru = 4 ise 

ALRP = orta; (2) PA skoru = 4 (aküfer sığ/karstik) ve VA skoru = 4 (Sınıflar I ve IIA) 

ise: NLy Skoru = 1 ise ALRP yüksek, NLy skoru = 2 ise ALRP = çok yüksek, NLy 

Skoru = 4 ise ALRP = aşırıdır. 
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Çizelge 2.4. NLy, taşınma süresi (travel time) (TT), aküfer pozisyonu (PA) ve Aküfer 
hassasiyeti (VA) değerlerine bağlı olarak yıllık yıkanma riski (ALRP) nin 
değerlendirilmesi 

 
NLy 
Lb N/(ha y) 

Nly 
Sk. 

 
TT 

TT 
Skoru 

 
PA 

PA 
Skoru

 
VA 

VA 
Skoru

Skorlar 
çarpımı 

 
ALRP 

ALRP 
şiddeti 

<40 1 Uzun 1 D/B 1 Cls III 1 1 0 Çok düşük 

<40 1 Uzun 1 D/B 1 Cls IIB 2 2 1 Çok düşük 

<40 1 Uzun 1 D/B 1 Cls I, IIA 4 4 2 Çok düşük 

<40 1 Uzun 1 Orta 2 Cls III 1 2 1 Çok düşük 

<40 1 Uzun 1 Orta 2 Cls IIB 2 4 2 Çok düşük 

<40 1 Uzun 1 Orta 2 Cls I, IIA 4 8 3 Düşük 

<40 1 Uzun 1 S/K 4 Cls III 1 4 2 Çok düşük 

<40 1 Uzun 1 S/K 4 Cls IIB 2 8 3 Düşük 

<40 1 Uzun 1 S/K 4 Cls I, IIA 4 16 4 Yüksek

<40 1 Orta 2 D/B 1 Cls III 1 2 1 Çok düşük 

<40 1 Orta 2 D/B 1 Cls IIB 2 4 2 Çok düşük 

<40 1 Orta 2 D/B 1 Cls I, IIA 4 8 3 Çok düşük

<40 1 Orta 2 Orta 2 Cls III 1 4 2 Çok düşük 

<40 1 Orta 2 Orta 2 Cls IIB 2 8 3 Düşük 

<40 1 Orta 2 Orta 2 Cls I, IIA 4 16 4 Orta 

<40 1 Orta 2 S/K 4 Cls III 1 8 3 Düşük 

<40 1 Orta 2 S/K 4 Cls IIB 2 16 4 Orta 

<40 1 Orta 2 S/K 4 Cls I, IIA 4 32 5 Yüksek 

<40 1 Kısa 4 D/B 1 Cls III 1 4 2 Çok düşük 

<40 1 Kısa 4 D/B 1 Cls IIB 2 8 3 Çok Düşük

<40 1 Kısa 4 D/B 1 Cls I, IIA 4 16 4 Çok düşük

<40 1 Kısa 4 Orta 2 Cls III 1 8 3 Düşük 

<40 1 Kısa 4 Orta 2 Cls IIB 2 16 4 Orta 

<40 1 Kısa 4 Orta 2 Cls I, IIA 4 32 5 Yüksek 

<40 1 Kısa 4 S/K 4 Cls III 1 16 4 Orta 

<40 1 Kısa 4 S/K 4 Cls IIB 2 32 5 Yüksek 

<40 1 Kısa 4 S/K 4 Cls I, IIA 4 64 6 Çok yüksek 

40-<80 2 Uzun 1 D/B 1 Cls III 1 2 1 Çok düşük 

40-<80 2 Uzun 1 D/B 1 Cls IIB 2 4 2 Çok düşük 

40-<80 2 Uzun 1 D/B 1 Cls I, IIA 4 8 3 Düşük 

40-<80 2 Uzun 1 Orta 2 Cls III 1 4 2 Çok düşük 

40-<80 2 Uzun 1 Orta 2 Cls IIB 2 8 3 Düşük 

40-<80 2 Uzun 1 Orta 2 Cls I, IIA 4 16 4 Orta 
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Çizelge 2.4. NLy, taşınma süresi (travel time) (TT), aküfer pozisyonu (PA) ve Aküfer 
hassasiyeti (VA) değerlerine bağlı olarak yıllık yıkanma riski (ALRP) nin 
değerlendirilmesi (devam) 

 
NLy 
Lb N/(ha y) 

Nly
Sk. 

 
TT 

TT 
Skoru 

 
PA 

PA 
Skoru

 
VA 

VA 
Skoru

Skorlar 
çarpımı

 
ALRP 

ALRP 
şiddeti 

40-<80 2 Uzun 1 S/K 4 Cls III 1 8 3 Düşük 

40-<80 2 Uzun 1 S/K 4 Cls IIB 2 16 4 Orta 

40-<80 2 Uzun 1 S/K 4 Cls I, IIA 4 32 5 Çok yüksekH 

40-<80 2 Orta 2 D/B 1 Cls 3 4 2 Çok düşük 

40-<80 2 Orta 2 S/B 1 Cls IIB 2 8 3 Düşük 

40-<80 2 Orta 2 D/B 1 Cls I, IIA 4 16 4 DüşükI 

40-<80 2 Orta 2 Orta 2 Cls III 1 8 3 Düşük 

40-<80 2 Orta 2 Orta 2 Cls IIB 2 16 4 Orta 

40-<80 2 Orta 2 Orta 2 Cls I, IIA 4 32 5 Yüksek 

40-<80 2 Orta 2 S/K 4 Cls III 1 16 4 Orta 

40-<80 2 Orta 2 S/K 4 Cls IIB 2 32 5 Yüksek 

40-<80 2 Orta 2 S/K 4 Cls I, IIA 4 64 6 Çok yüksek 

40-<80 2 Kısa 4 D/B 1 Cls III 1 8 3 Düşük 

40-<80 2 Kısa 4 D/B 1 Cls IIB 2 16 4 DüşükI 

40-<80 2 Kısa 4 D/B 1 Cls I, IIA 4 32 5 DüşükI 

40-<80 2 Kısa 4 Orta 2 Cls III 1 16 4 Orta 

40-<80 2 Kısa 4 Orta 2 Cls IIB 2 32 5 Yüksek 

40-<80 2 Kısa 4 Orta 2 Cls I, IIA 4 64 6 Çok yüksek 

40-<80 2 Kısa 4 S/K 4 Cls III  1 32 5 Yüksek 

40-<80 2 Kısa 4 S/K 4 Cls IIB 2 64 6 Çok yüksek 

40-<80 2 Kısa 4 S/K 4 Cls I, IIA 4 128 7 Aşırı 

>80 4 Uzun 1 D/B 1 Cls III 1 4 2 Çok düşük 

>80 4 Uzun 1 D/B 1 Cls IIB 2 8 3 Düşük 

>80 4 Uzun  1 D/B 1 Cls I, IIA 4 16 4 Orta 

>80 4 Uzun 1 Orta 2 Cls III 1 8 3 Düşük 

>80 4 Uzun 1 Orta 2 Cls IIB 2 16 4 Orta 

>80 4 Uzun 1 Orta 2 Cls I, IIA 4 32 5 Yüksek 

>80 4 Uzun 1 S/K 4 Cls III 1 16 4 Orta 

>80 4 Uzun 1 S/K 4 Cls IIB 2 32 5 Yüksek 

>80 4 Uzun 1 S/K 4 Cls I, IIA 4 64 6 AşırıH 

>80 4 Orta 2 D/B 1 Cls III 1 8 3 Düşük 

>80 4 Orta 2 D/B 1 Cls IIB 2 16 4 Orta 

>80 4 Orta  2 D/B 1 Cls I, IIA 4 32 5 OrtaI 
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Çizelge 2.4. NLy, taşınma süresi (travel time) (TT), aküfer pozisyonu (PA) ve Aküfer 
hassasiyeti (VA) değerlerine bağlı olarak yıllık yıkanma riski (ALRP) nin 
değerlendirilmesi (devam) 

 
NLy 
Lb N/(ha y) 

Nly
Sk. 

 
TT 

TT 
Skoru 

 
PA 

PA 
Skoru 

 
VA 

VA 
Skoru

Skorlar 
çarpımı 

 
ALR
P 

ALRP 
şiddeti 

>80 4 Orta 2 Orta 2 Cls III 1 16 4 Orta 

>80 4 Orta 2 Orta 2 Cls IIB 2 32 5 Yüksek 

>80 4 Orta 2 Orta 2 Cls I, IIA 4 64 6 Çok yüksek 

>80 4 Orta 2 S/K 4 Cls III 1 32 5 Yüksek 

>80 4 Orta 2 S/K 4 Cls IIB 2 64 6 Çok yüksek 

>80 4 Orta 2 S/K 4 Cls I, IIA 4 128 7 Aşırı 

>80 4 Kısa 4 D/B 1 Cls III 1 16 4 Orta 

>80 4 Kısa 4 D/B 1 Cls IIB 2 32 5 OrtaI 

>80 4 Kısa 4 D/B 1 Cls I, IIA 4 64 6 OrtaI 

>80 4 Kısa 4 Orta 2 Cls III 1 32 5 Yüksek 

>80 4 Kısa 4 Orta 2 Cls IIB 2 64 6 Çok yüksek 

>80 4 Kısa 4 Orta 2 Cls I, IIB 4 128 7 Aşırı 

>80 4 Kısa 4 S/K 4 Cls III 1 64 6 Çok yüksek 

>80 4 Kısa 4 S/K 4 Cls IIB 2 128 7 Aşırı 

>80 4 Kısa 4 S/K 4 Cls I, IIA 4 256 8 Çok Aşırı 

D/B: Derin/ basınçlı (confined); S/K: Sığ/Karstik 

 

Özel Durumlar: 

I:  

Şayet PA skor = 1 ve NLy Skor = 1 ise; maksimum ALRP = çok düşük. 

Şayet PA skor = 1 ve NLy Skor = 2 ise: maksimum ALRP = düşük. 

Şayet PA skor = 1 ve NLy Skor = 4 ise: maksimum ALRP = orta.  

 

H:  

Şayet PA skor= 4 ve NLy Skor =4 ise ve NLy skoru=1 ise: maksimum ALRP= yüksek. 

Şayet PA skor= 4 ve NLy Skor= 4 ise ve NLy skoru= 2 ise: maksimum ALRP= Çok yüksek. 

Şayet PA skor= 4 ve NLy Skor= 4 ise ve NLy skoru= 4 ise: maksimum ALRP= aşırı. 
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Çizelge 2.4 ve 2.5’de verilen sıralama düzeni kök bölgesine yönelik toprak amenajmanı 

ve bölgesel yeraltı suyunun doğal yapısını göz önüne alarak NO3-N yıkanmasından 

kaynaklanan riskin değerlendirilmesine olanak verir. Buradan elde edilen sonuçlar arazi 

sahiplerinin çevre sağlığı bakımından bu riskin aşağı çekilmesi için daha uygun 

amenajman yöntemlerini belirlemelerine ve benimsemelerine yardımcı olur (Pierce ve 

ark., 1991). 

 

Çizelge 2.5. NO3-N’ın yıllık yıkanma risk potansiyellerinin (ALRP) hesaplanması için 
sıralama cetveli 

 
ALRP sırası Skorlar Çarpımı ALRP#

Çok düşük 1 0 

Çok Düşük 2 1 

Çok Düşük 4 2 

Düşük 8 3 

Orta  16 4 

Yüksek 32 5 

Çok yüksek 64 6 

Aşırı 128 7 

Çok Aşırı 256 8 
#ALRP = Skorlar çarpımının 2 tabanına göre logaritması 
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2.6. Aküferlerin Nitratla Kirlenme Riskinin Modellenmesi 

Daha önce Bölüm 2.5’de verilen eşitlikler ve ortaya konulan teorilerin kolayca 

kullanılmasını sağlamak için bir bilgisayar modeli olan Nitrat Yıkanması ve Ekonomik 

Analiz Paketi (Nitrate Leach and Economic Analysis Pakage: NLEAP) oluşturulmuştur 

(Shaffer ve ark., 1991). Bu model, NO3-N yıkanma potansiyelini ve bu potansiyelin 

ilgili aküferlerin kirlenmeleri üzerine olan potansiyel risklerini kolay ve hızlı bir şekilde 

tahmin etme ihtiyacı duyan çiftçiler, çiftçi eğitimi uzmanları ve tarım teşkilatlarında ve 

üniversitelerde araştırma yapan araştırmacılar için geliştirilmiştir. Modeli kullanan kişi 

tarafından çiftlik amenajman uygulamaları, toprak, iklim ve ekonomi ile ilgili veriler 

modele girilmektedir. Model ise girilen bu bilgileri kullanarak sistemin N bütçesi, kök 

bölgesinin altına yıkanan potansiyel NO3-N, ekonomik kazançlar ve zararlar ve NO3-N 

yıkanma potansiyelinin çevre üzerine olumsuz etkilerini değerlendirmektedir. Model 

hem lokal hem de bölgesel ölçekte kullanılabilmektedir (Shaffer ve ark., 1991).  

NLEAP bilgisayar modelinin üç seçeneği vardır. Bu seçenekler, (1) potansiyel NO3-N 

yıkanmasını kabaca belirleyen eleme analizi (screenig analysis), (2) daha detaylı analiz 

yapabilen aylık analiz (monthly analysis) ve (3) çok daha detaylı olay bazında analiz 

(event-by-event analysis) dir. Hangi analiz seçeneğinin kullanılacağı mevcut veri ve 

bilgilere bağlıdır. Eleme analizi çok daha az veriye gereksinim duyarken olay bazında 

analiz daha fazla sayıda değişkene ihtiyaç duyar. Genel bir yaklaşım olarak, analizi 

yapacak kişiye önce eleme metodunu daha sonra buradan alınan sonuçlar tehlike arz 

etmesi durumunda ise daha ileri düzeydeki aylık veya olay bazındaki analizlerden birini 

yapması önerilmektedir (Shaffer ve ark., 1991).  
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2.6.1. Modelin Tanıtımı 

2.6.1.1. Eleme Analizi 

Eleme analizi yöntemi daha önce Bölüm 2.5 de verilen eşitlikleri kullanarak yıllık su ve 

N-bütçesini belirlemektedir. Yıkanma indeksi (LI) ve yıkanmaya hazır NO3-N (NAL) 

ve yıllık yıkanma potansiyelinin hesaplanmasında daha önce verilen eşitlikler kullanılır 

(Shaffer ve ark., 1991). 

 

 

Şekil 2.13. NLEAP modeli tarafından kullanılan toprak profili modeli 

 

2.6.1.2. Detaylı Analizler 

Detaylı analizler ile yıllık N ve su bütçesini hesaplamak için aylık analiz (monthly 

analysis) ve olay bazında analiz (event-by-event analysis) seçeneklerinden birisi 

kullanılmaktadır. Bu analizde model toprak profilini 1 foot (30 cm) kalınlığındaki üst 

toprak ve profilin geri kalan kısmı, veya eğer varsa, köklerin ulaşabildiği en son derinlik 

ya da kök gelişiminin engellendiği katmanın derinliği olmak üzere iki kısma 

ayırmaktadır (Şekil 2.13). Modele göre toprakta C ve N döngüleri sadece üst toprakta 

yer almaktadır. Bu döngüler denitrifikasyon, amonyağın (NH3) gaz halinde kaybı, 

Derine sızma ve yıkanma 

Su ve azot ilavesi, 
evapotranspirasyon, bitki 
alımı ve N dönüşümleri 
olaylarının yoğun olarak yer 
aldığı üst toprak  

 Bitki tarafından Nitrat azotu ve 
su alımının nispeten daha düşük 
olduğu alt toprak  

Transpirasyon 

 Evaporasyon 
Yüzey 
akışı 

Yağışlar ve Sulama 

l
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toprak organik maddesinin mineralizasyonu, nitrifikasyon ve bitki artıkları, organik 

atıklar ve ahır gübresinin mineralizayon ve immobilizasyonunu kapsamaktadır. Bitki 

köklerinin indiği derinliğe bağlı olarak bitkilerce hem üst hem de alt topraktan N alımı 

olabilmektedir. Nitrat azotunun yıkanması ise her iki katmandan olabilir (Shaffer ve 

ark., 1991). 

 

2.6.1.2.1. Yıkanmaya Hazır NO3-N 

Aylık analiz (monthly analysis) ve olay bazında analiz (event-by-event analysis) 

seçeneğinde kök bölgesinde yıkanmaya hazır NO3-N, N bütçesinden aşağıdaki 

eşitlikteki gibi hesaplanır: 

 

NAL = Nf + Np + Nrsd + Nn - Nplt – Ndet – Noth    (2.18) 

 

Eşitlik 2.18’de;  

  Nf =toprağa gübreler ile verilen NO3-N (lb/ [acre zaman aralığı]),  

   Np=toprağa yağışlarla ve sulama suyu ile katılan NO3-N miktarı (lb/[acre zaman 

aralığı]), 

Nrsd= toprak profilinde bir önceki yıldan kalan NO3-N miktarı (lb/acre), 

  Nn= amonyumdan nitrifikasyonla üretilen NO3-N miktarı (kg/[ha zaman aralığı]), 

Ndet= denitrifikasyonla kaybolan NO3-N miktarı (lb/[acre zaman aralığı]), 

Noth= yüzey akışı ve erozyonla kaybolan NO3-N miktarı (lb/[acre zaman aralığı]) dır. 

 

Aylık ve olaysal analizlerin her ikisi de kullanıldıkları zaman aralığında NAL değerini 

hesaplamada Eşitlik 2.18 ve diğer eşitliklerin aynısını veya benzerlerini kullanırlar. 

Aylık analizde kullanılan zaman aralığı bir ay olup her ayın sonuncu gününde son bulur 

ve bir sonraki ayın ilk günü için su ve N bütçesini hesaplamaktadır. Olay bazında 

analizde ise yağış, toprak işleme, sulama, gübreleme gibi olayların her birinin arasına 

düşen zaman, zaman aralığı olarak alınır. Aylık ve olay bazında analiz yaklaşımlarında 

verilen zaman aralığı için Eşitlik 2.1’deki bileşenlerin hesaplanması için aşağıdaki 

yöntemi takip edilmektedir (Shaffer ve ark., 1991). 
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2.6.1.2.2. Amonyum-Azotu Nitrifikasyonu 

Amonyum N’undan nitrifikasyonla oluşan NO3-N; 

 

Nn = Kn (TFAC)(WFAC)(ITIME)      (2.19)  

 

şeklinde hesaplanır. Eşitlik 2.19’da; 

       Kn= nitrifikasyon için birinci dereceden bir sabit (ıb/acre/d), 

 TFAC= sıcaklık stres faktörü (0-1), 

WFAC=toprak suyu stres faktörü (0-1), 

ITIME=zaman uzunluğu (gün), 

   NAF= 1 foot (30 cm) kalınlığındaki üst topraktaki NH4 miktarı (kg/ha). 

Eşitlik 2.19’un geçerli olabilmesi için Nn NAF olmalıdır. Nitrifikasyon 

engelleyicilerinin kullanılması halinde, Kn değeri düşürülür ve nitrifikasyon 

engelleyicilerinin etkileri hesaba katılmış olur. Üst toprağın NAF değeri, 

 

NAF = NAFf +NAFp +NAFrsd +NOMR +NRESR +NMANR +NPLTA +NNH3 -NAFoth 

           (2.20) 

şeklinde hesaplanır. Eşitlik 2.20’de; 

      NAFf= gübreler ile toprağa ilave edilen NH4-N miktarı (lb/[acre zaman aralığı]), 

     NAFp= yağış ve sulama suyu ile toprağa katılan NH4-N miktarı (lb/[acre zaman 

aralığı]), 

  NAFrsd = toprakta daha önceki zaman aralığından kalan NH4-N miktarı (kg/ha), 

   NOMR= organik maddeden mineralize olan NH4-N miktarı (lb/[acre zaman aralığı]), 

  NRESR= bitki artıklarından mineralize olan net NH4-N miktarı (lb/[acre zaman 

aralığı]), 

NMANR= çiftlik gübresi ve diğer organik atıklardan mineralize olan net NH4-N miktarı 

(lb/[acre zaman aralığı]), 

  NPLTA= bitkiler tarafından kaldırılan NH4-N miktarı (lb/[acre zaman aralığı]), 

      NNH3= valitilizasyonla kaybolan NH3-N miktarı (lb/[acre zaman aralığı]), 
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   NAFoth= yüzey akişi ve erozyon ile kaybolan NH4-N miktarı (lb/[acre zaman aralığı]). 

Burada NH4-N’nun su ile hareket etmediği ve yıkanmadığı varsayılmıştır (Shaffer ve 

ark., 1991). 

 

2.6.1.2.3. Sıcaklık Stres Faktörü 

Sıcaklık faktörü TFAC Arrenhuis Sıcaklık Eşitliğinin aşağıdaki formu kullanılarak 

hesaplanır: 

 

    




















273399,1

0,13
96,1

TMODE
EXPETFAC     (2.21). 

 

Eşitlik 2.21’de;  

 T  86 oF olduğunda 
8,1

32


T
TMOD  

  T> 86 oF olduğunda 
8,1

32
60




T
TMOD ‘dir. 

T ise toprak sıcaklığıdır (oF; 1 oF = (9/5 oC) +32). TFAC 0,0-1,0 arasında değişen 

değerler alabilir (Shaffer ve ark., 1991). 

 

2.6.1.2.4. Toprak Suyu Stres Faktörü 

Toprak suyu stres faktörü WFAC (0-1), su ile dolu gözeneklerin yüzdelerinin (WFC) bir 

fonksiyonu olarak Linn ve Doran (1984) tarafından geliştirilen eğrilerin verilere 

uydurulmasıyla hesaplanır. Hesaplanan WFAC değeri aerobik ve anaerobik süreçler için 

kullanılır. Mineralizasyon ve nitrifikasyon gibi aerobik süreçler için Eşitlik 2.22, 2.23 

ve 2.24 kullanılır. 

 

WFP  20 ise, 

 

WFAC = 0,0075 (WFP);       (2.22) 
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20  WFP <59 ise, 

 

WFAC = -0,253 + 0,0203 (WFP)      (2.23)  

WFP 59 ise, 

 

WFAC = 41,1 {(EXP[-0,0265)(WFP)]}     (2.24) 

 

Denitrifikasyon gibi anearobik süreçlerin oluşabilmesi için ise Eşitlik 2.25 kullanılır. 

 

WFAC = 0,000304{EXP[(0,0815)(WFP)]}     (2.25) 

 

2.6.1.2.5. Toprak Organik Maddesi Mineralizasyonu 

Toprak organik maddesi mineralizasyonu Eşitlik 2.26 kullanılarak hesaplanır: 

 

NOMR = komr(OMR)(TFAC)(WFAC)(ITIME)    (2.26) 

 

Eşitlik 2.26’da; 

 NOMR= mineralize olan NH4-N miktarı (lb/[acre zaman aralığı]), 

      komr= mineralizasyon katsayısı, 

   OMR= toprağın organik madde içeriği (lb/acre) dir. 

Schepers ve Mosier (1991) tarafından mineralizasyon katsayısı komr için taban değerleri 

verilmiştir (Shaffer ve ark., 1991). 

 

2.6.1.2.6. Bitki Artıkları ve Diğer Organik Maddelerden Mineralizasyon 

Bitki artıkları ve ahır gübresi gibi diğer organik materyallerden olan mineralizasyon 

aşağıdaki gibi hesaplanır: 

 

CRES = Pc(RES)        (2.27)  
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Eşitlik 2,27’de; 

    RES= artık miktarı (kg/ha), 

       Pc= artığın karbon olan fraksiyonu, 

 CRES= organik artığın C içeriği (lb/acre) dir. 

Atığın metabolize edilen C miktarı, CRER (lb/[acre zaman aralığı]) ise, 

 

CRESR = kresr (CRES) (TFAC) (WFAC) (ITIME)    (2.28) 

 

şeklinde hesaplanır. Eşitlik 2.28’de; 

CRESR= metabolize olan organik atık C’u, 

     kresr = birinci dereceden hız katsayısı (1/gün) dır. 

Her bir zaman aralığından sonra kullanılan C miktarı, CRES, aşağıdaki gibi hesaplanır: 

 

CRES = CRES-CRESR       (2.29) 

 

Eşitlik 2.29’un geçerli olabilmesi için CRESR  CRES olmalıdır. Net mineralizasyon-

immobilizasyon ise; 

 

NRESR = (CRESR) (1/CN-0,042)      (2.30) 

 

şeklinde hesaplanır. Eşitlik 2.30’un geçerli olabilmesi için –NRESR  NAF + N1T1 

koşulunun sağlanması gerekir. Burada; 

NRESR= bitki artıklarından mineralize olan net N miktarı (lb [hazaman aralığı]), 

        CN= artığın C/N oranı, 

    N1T1 = 1 foot (30 cm) kalınlığındaki üst toprağın NO3-N içeriği (lb/acre) dir. 

Her bir zaman aralığından sonra dekompoze olan bitki artığı miktarı Eşitlik 2.31 

kullanılarak hesaplanır 

 

NRES = NRES-NRESR       (2.31) 

 

Eşitlik 2.31’ün geçerli olabilmesi için NRESR  NRES şartının sağlanması gerekir. Bir 

sonraki zaman aralığı için olan CN değeri ise, 
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CN = CRES/NRES        (2.32) 

 

şeklinde hesaplanır. Eşitlik 2.32’de; 

NRES= bitki artıkları, ahır gübresi veya organik atıkların N içeriği (lb/[acre zaman 

aralığı]). 

Ahır gübresi ve diğer organik atıkların mineralizasyonu da yukarıda bitki artıkları için 

kullanılan eşitlikler kullanılarak hesaplanabilir. 

Eşitlikler 2.28-2.32’nin geçerli olabilmesi için bazı varsayımlar yapılmıştır. Bunlar: (1) 

bitki artıkları ortalama bir C değerine sahiptirler, (2) C/N oranı 24 ve daha yüksek 

olduğunda net mineralizasyon/immobilizasyon değeri sıfırdır ve (3) toprak 

mikroorganizmaları için C/N oranı 6 dır. Ahır gübresindeki ve bitki artıklarının %N 

değerleri Meisinger ve Randall (1991) ve Scheppers ve Mosier (1991) de bulunabilir. 

Birinci derece hız katsayıları, kresr ve kmanr, dekompoze olan materyalin cinsine ve CN 

değerine bağlıdır. Genellikle taze materyallere, dekompozisyon hızının yüksek olduğu 

başlangıç aşamasında hız katsayıları için yüksek değerler verilir. Dekompozisyon değeri 

belli bir değerin altına düştükten sonra ise daha düşük değerler tayin edilir (Shaffer ve 

ark., 1991). 

 

2.6.1.2.7. Bitkilerin N Alımı 

Bitkilerce kaldırılan N (Nplt) aşağıdaki gibi hesaplanır: 

 

Ndmd = (YG)(TNU) (fNU)(ITIME)      (2.33) 

 

Eşitlik 2.33’te; 

 Ndmd= bitkilerin toplam N ihtiyacı (lb/[acre zaman aralığı]), 

    YG= hedeflenen verim (lb/acre veya herhangi bir birimde), 

 TNU= toplam N alımı (lb/hasat birimi), 

  fNU= zaman aralığının tam ortasındaki fraksiyonel N alımı. 

Bitkilerin gelişim aşamasına karşılık fNU değerlerini gösteren bir eğri Şekil 13-3’de 

verilmiştir. Bitkilerin N alımı üst ve alt topraklar arasında paylaşılmıştır. Her bir 

katmandaki bitkiye yarayışlı N miktarı aşağıdaki gibi hesaplanır: 

Üst toprak için Eşitlik 2.34 kullanılır. 
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Nyarayışlı1 = NAF +N1T1       (2.34) 

Alt toprak için Eşitlik 2.35 kullanılır. 

 

Nyarayışlı2 = N1T2        (2.35) 

 

Eşitlik 2.35’de; 

N1T2= alt toprağın NO3-N içeriği (lb/acre) dir. Her bir katman için bitkilerin N ihtiyacı 

toprağın yarayışlı N kapsamı ile sınırlı tutulmuştur. Dolayısıyla, Nplt değerinin Ndmd 

değerine veya (Nyarayışlı1 + Narayışlı2) değerine eşit olduğu veya daha küçük olduğu 

varsayılır. Üst topraktan bitkilerce alınan NH4-N değeri (NPLTA) üst toprağın toplam N 

içeriğinin (NH4-N + NO3-N) NH4-N fraksiyonundan hesaplanır. 

 

2.6.1.2.8. Baklagiller Tarafından Alınan Toprak Azotu  

Baklagiller tarafından kaldırılan toprak azotu, bitkinin N ihtiyacı veya N yarayışlı1 ve 

Nyarayışlı2 değerlerinin toplamı temel alınarak hesaplanır. Hesaplamada bu değerlerden 

küçük olanı baklagiller tarafından kaldırılan toprak azotu olarak kabul edilir. Şayet 

bitkilerin N ihtiyacı topraktaki yarayışlı N miktarından fazla ise, aradaki farkın N2 

fiksasyonundan sağlanan N ile karşılandığı varsayılır. 

 

2.6.1.2.9. Amonyum Buharlaşması ile Kaybolan N   

Yukarıda konu edilen zaman aralıkları için NH3 buharlaşması ile kaybolan N (NNH3) 

aşağıdaki gibi hesaplanır: 

 

NNH3 = kaf(NAFs)(TFAC)(ITIME)      (2.36) 

 

Eşitlik 2.36’nın geçerli olabilmesi için NNH3  NAFs olmalıdır. Eşitlik 2.36’da; 

NNH3 = buharlaşma ile kaybolan NH3-N miktarı (lb/[acre zaman aralığı]), 

    kaf
 = buharlaşma hızını belirleyen bir katsayı, 

NAFs= yüzey toprağının NH3 içeriği (lb/acre) dir. 
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Amonyum buharlaşma hızı kaf katsayısının değeri gübrelerin toprağa uygulanma şekli, 

yağış, toprağın katyon değişim kapasitesi ve yüzeydeki yüzde anız örtüsünün bir 

fonksiyonu olarak farklı değerler alır. Ahır gübresi için, kaf gübrenin tipi ve toprağa 

uygulanma şekline bağlı olarak değerler alır (Meisinger ve Randall (1991). 

 

2.6.1.2.10. Denitrifikasyon ile Kaybolan N  

Yağışın olduğu veya sulamanın yapıldığı zaman aralıklarında denitrifikasyon ile 

kaybolan N miktarı (Ndet) aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

 

Ndet = kdet(NITI)(TFAC) [(NWET + WFAC (ITIME-NWET)]  (2.37) 

 

Eşitlik 2.37’nin geçerli olabilmesi için NdetNITI olmalıdır. Eşitlik 2.37’de; 

    Ndet= denitirifikasyon ile kaybolan N miktarı (lb/[acre zaman aralığı]), 

     kdet= denitrifikasyon katsayısı, 

   NITI= 30 cm kalınlığındaki üst toprağın NO3-N içeriği (kg/ha), 

NWET= zaman aralığı boyunca toplam yağışlı geçen veya sulama yapılan gün sayısıdır. 

Nitrifikasyon katsayısı kdet için tayin edilen değer toprağın yüzde organik madde içeriği, 

toprağın drenaj sınıfı, toprağa ahır gübresinin uygulanıp uygulanmadığı, iklim, toprakta 

drenajın sağlanıp sağlanmadığı ve toprak profilinde geçirimsiz tabakaların bulunmasına 

bağlı olarak değişir (Meisinger and Randall (1991). 

 

2.6.1.2.11. Derine Sızan Su Miktarı 

Herhangi bir yağış ve sulamadan sonra toprakta derine sızacak olan su miktarı (WAL) 

iki-katmanlı toprak modeli ve aşağıdaki ilişki yardımıyla hesaplanır: 

 

WAL1 = Pe – ET1-(AWHC1-St1)      (2.38) 

ve 

WAL = WAL1 - ET2 - (AWHC2 - St2)     (2.39) 

 

Eşitlikler 2.38 ve 2.39’un geçerli olabilmesi için WAL1  0,0 ve WAL  0,0 koşulu 

sağlanmalıdır. Eşitlikler 2.38 ve 2.39’da; 
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   WAL1= toprağın 1 foot (30 cm) kalınlığındaki üst katmanından derine sızmaya hazır 

su miktarı (in.; 1 in. = 2,54 cm), 

        ET1= toprağın üst katmanına ilişkin potansiyel evapotranspirasyon (in./[acre 

zaman aralığı]), 

AWHC1= üst toprağın bitkiye yarayışlı su içeriği (in), 

     WAL= alt katmandan derine sızmaya hazır su miktarı (in.), 

           Pe= etkin yağış (in.), 

        ET2= alt katmanın potansiyel evapotranspirasronu (in./[acre zaman aralığı]), 

          St1= bir önceki zaman aralığının sonunda üst toprağın bitkiye yarayışlı su içeriği 

(cm),  

AWHC2= alt katmanın bitkiye yarayışlı su içeriği (cm), 

          St2= alt katmanın bir önceki zaman aralığı sonunda bitkiye yarayışlı su içeriği 

(in.). 

 

2.6.1.2.12. Potansiyel Evapotranspirasyon 

Potansiyel bitki su tüketimi pan evaporasyonu ve uygun katsayılar kullanılarak 

aşağıdaki gibi hesaplanır: 

 

ETp=[(EVp) (kpan)(kcrop) + (EVp)(kpan) (1-kcrop)](ITIME)   (2.40) 

 

Eşitlik 2.40’ta; 

 ETp= potansiyel evapotranspirasyon (in./zaman aralığı), 

 EVp= zaman aralığı boyunca ortalama günlük pan evaporasyonu (in./gün), 

 kpan= pan katsayısı, 

kcrop= bitki katsayısıdır. 

Dolayısıyla, burada toplam ETpt değeri bitki köklerinin nispi dağılımına göre üst ve alt 

toprak katmanları tarafından paylaşılmıştır. Herhangi bir zaman aralığı için hesaplanan 

ETps’un minimum değeri veya buharlaşmaya hazır toprak suyu miktarı, o zaman aralığı 

için gerçek evaporasyon olarak kabul edilir. Üst ve alt toprak katmanlarının herhangi 

birinden her hangi bir zaman aralığında olacak gerçek transpirasyon değeri ise o toprak 

katmanı için potansiyel transpirasyon değeri veya solma noktasının üstündeki rutubet 
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içeriğinden hesaplanır. Katmanlardan birisi suyunu tamamen kaybettiğinde diğer 

katmandan o katmana doğru bir su hareketinin olduğu varsayılır (Shaffer ve ark., 1991). 

 

2.6.1.2.13. Yıkanan NO3-N Miktarı 

Her hangi bir zaman aralığında yıkanan NO3-N miktarı (lb/acre) aşağıdaki üssel 

ilişkiden hesaplanır: 
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Eşitlikler 2.41, 2.42 ve2. 43’de; 

    NL1= 1 foot (30 cm) kalınlığındaki üst topraktan yıkanan NO3-N miktarı (lb/acre), 

        K= yıkanma katsayısı (birimsiz), 

  NAL=kök bölgesinden yıkanmaya hazır NO3-N (lb/acre), 

 POR1= üst katmanın toplam gözenekliliği (in.), 

    NL= kök bölgesinin alt çıkışından yıkanan NO3-N miktarı (lb/acre), 

POR2= toprak profilinin alt katmanının toplam gözenekliliği (in.). 

Her hangi bir ay veya yıl için yıkanan NO3-N miktarı bu zamanlar için alınan zaman 

aralıklarında yıkanan NO3-N miktarlarının toplamına eşittir (Shaffer ve ark., 1991). 

 

2.6.1.2.14.Yıkanma Riski Analizi 

Kök bölgesinden yıkanan NO3-N ile ilgili riskin analizi üç kısımda ele alınır: ilk önce 

iklim, toprak ve amenajman koşullarına ilişkin kimyasal hareket riskleri değerlendirilir; 

daha sonra, NO3-N yıkanma riski tahmin edilir; en sonunda ise, aküfer riski hareket ve 

yıkanma riskleri ile birleştirilerek genel bir değerlendirme yapılır (Shaffer ve ark., 

1991). 
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2.6.1.2.14.1. Toprak Profilinden Yıkanma Riskleri 

Nitrat azotunun mevcut toprak, iklim ve amenajman koşullarında, NO3-N’nun 

konsantrasyonunu göz önüne almaksızın, kök bölgesinden derine hareketi ile ilgili 

riskler Eşitlik 2.26’nın bir kısmı ve alt ve üst toprak katmanlarının gözeneklilik 

değerleri kullanılarak Eşitlik 2.44 ile tahmin edilir: 
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Eşitlik 2.44’de; 

MRI=Hareket Riski İndeksidir. 

İlgili zaman süresince hiç NO3-N yıkanmadığında MRI sıfır, kök bölgesindeki 

yıkanmaya hazır NO3-N (NAL)’un tamamı yıkandığında ise 1,0 olarak hesaplanır. 

Genelde hesaplanan MRI değerleri bu ekstrem değerler arasında yer alır. Toprakta 

sadece suyun hareketine uygulanan yıkanma indeksi (LI) değerleri gibi MRI değerleri 

de su amenajmanı ve iklimin yıkanma üzerine olan etkisinin bir ölçüsüdür ve nitrat 

azotunun gerçekte yıkanması hakkında çok az fikir verir. MRI, toprakta mevcut NO3-

N’nun hareket edip etmeyeceği hakkında bir fikir verir. Yıllık yıkanma risk potansiyeli 

(ALRP) toprakta NO3-N yıkanmasının nitel bir değerlendirmesi için LI değerlerini NAL 

ve aküfer özellikleri ile birleştirir. Eşitlik 2.26’da görüldüğü gibi topraktan yıkanan 

NO3-N miktarı (NL) yıkanmaya hazır NO3-N miktarı (NAL) na bağlıdır. Yıkanan NO3-

N’nun altta yer alan aküferi kirletme riski aşağıdaki eşitlik yardımıyla belirlenebilir: 

 

Derinlik = WAL/AWHCd/12       (2.45) 

 

Eşitlik 2.45’de; 

 Derinlik= bitki kök bölgesinin altında suyun sızdığı maksimum derinlik (in; 1 in = 2,54 

cm), 

AWHCd= kök bölgesinin alt sınırı ile aküfer arasında kalan toprak yerin su tutma 

kapasitesi (in/in),  

    WAL= kök bölgesinin altında derine sızmaya hazır su miktarı (in.), 

         12= in’i ft’e çevirmek için bir katsayıdır (Shaffer ve ark., 1991). 
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2.6.1.2.14.2. Aküfer Riski 

Kök bölgesinin altına hareket eden NO3-N (NL)’in derindeki aküfer üzerine olan 

potansiyel kirletme etkisi bir çok faktöre bağlıdır. Bu faktörler nitratın kök bilgesinin 

çıkışından aküfere varış zamanı, aküferin başlangıç NO3-N konsantrasyonu, aküferin 

hacmi, aküferi besleyen diğer kaynakların miktar ve kalitesi, aküferi terk eden suyun 

miktarı ve aküferin geçirgenliğidir. Yukarıdaki faktörler göz önünde bulundurularak, 

yıkanan NO3-N miktarının içinde bulunulan zaman veya gelecek için aküfer risk indeksi 

(ARI) Eşitlik 2.46’nın denge akı koşullarında uygulanmasıyla hesaplanabilir. Mevcut 

zaman için yapılacak bir hesaplama aküfer koşulları ve NO3-N yıkanma potansiyelinin 

geçmişine ait bazı bilgilere gereksinim duyar (Shaffer ve ark., 1991). 
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Eşitlik 2.46’da; 

AMV= NO3-N’un karıştığı aküfer kısmının hacmi (acre-foot; 1 acre-ft = 1233,5 m3), 

     N0= yukarıdan sonradan gelen NO3-N’nun AMV’deki başlangıç NO3-N miktarı (lb), 

    NL=aküfere topraktan yıkanan NO3-N miktarı (lb/[hacre zaman aralığı]), 

      A= tarlanın veya çiftliğin alanı (acre), 

    Nsl= ilgili tarla veya çiftlik dışından AMV’e katılan NO3-N miktarı (lb/[acre zaman 

aralığı]), 

     N1= aküferi terk eden NO3-N miktarı (lb/[acre zaman aralığı]), 

0,369= ise lb/[acre-ft]’i ppm’e çevirmek için bir katsayıdır. 

Eşitlik 29'daki N0 değeri ise aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanabilir: 

 

N0 = 2,71 (Nc)(AA)(W)       (2.47)  

 

Eşitlik 2.47’de; 

   Nc= AMV’deki başlangıç NO3-N konsantrasyonu (ppm; mg/L), 

 AA= aküferin yüzey alanı (acre), 

   W=AVW’nin kalınlığı (ft) nın gözeneklilik ile çarpımı, 

2,71= ppm.acre-ft’i lb/acre-ft’e çevirmek için bir katsayıdır. 
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N1; Nc değerinin aküferi terk eden su miktarı (discharge volume) ve 2,71 ile çarpılması 

suretiyle hesaplanır (acre-ft/zaman aralığı). Denge koşullarında aküferi terk eden su 

miktarı aküfere giren su miktarına eşittir. 

Genellikle, içme sularının temin edildiği yüzeysel aküferler (I. sınıf) için hesaplanan 

ARI değeri 10’dan daha büyük olduğunda acil bir takım önlemlerin alınması gerekir. 

Diğer aküferler NO3-N yıkanmasına daha az hassastırlar (Shaffer ve ark., 1991). 

 

 

2.7. NLEAP Modelinin Kullanımı 

NLEAP (Nitrate Leaching and Economic Analysis Package) IBM AT veya DOS 2.1 

veya daha yeni, EGA veya MEGA renkli bord veya monitör ve matematik işlemcisi ile 

donatılmış %100 uyumlu bir bilgisayara yüklenmelidir. Model, CGA ve monokrom 

bord ve monitörler ile donatılmış ve matematik işlemcisi olmayan bilgisayarlara 

yüklenirse çok yavaş çalışmaktadır. Modelin yüklenebilmesi için hard diskte bir klasör 

oluşturulur ve daha sonra NLEAP modelinin içermekte olduğu bütün programlar bu 

klasöre kopyalanır. Modelin başlatılabilmesi için NLP yazılır ve daha sonra enter veya 

CR tuşlarından birisine basılır.  

Model, ABD kullanıcıları için toprak ve iklim veri tabanları, eyalet indeks dosyaları ve 

diğer veri setleri içermekte olup bütün bu dosyalara kolayca ulaşılabilir. Girdi (input) ve 

çıktı (output) ekranlarında gösterilen toprak, havza, aküfer, iklim ve amenajmanla ilgili 

veriler programın geçici hafızasına kaydedilir. Bu verilerin daha sonra kullanılabilmesi 

için kullanıcı tarafından ayrı bir dosyaya kaydedilmelidirler. Kullanıcı girdi ekranlarına 

kendi verilerini girebildiği gibi veri tabanlarındaki verileri de girebilir. Burada her iki 

kaynaktan girilen verilerin karışımı ile bir girdi dosyası oluşturmak da mümkündür ve 

sonuçlar daha sonra hesaplamalarda kullanılmak üzere bir dosyaya yüklenebilmektedir. 

Kullanıcı modelle gerekli hesaplamaları yapmak istediğinde eşitlikler için gerekli olan 

veriler model tarafından girdi dosyalarından seçilir ve kullanılır. 

Model, NLP yazılıp başla (enter) tuşuna basıldığında üzerinde NLEAP yazılı bir ekrana 

ulaşılır. Bu ekranda NLEAP modeli ile birlikte modelin versiyonu ve piyasaya 

çıkarıldığı tarihte görülmektedir (Şekil 2.14). Bu aşamada ana menüye ulaşabilmek için 

herhangi bir tuşa basmak yeterlidir. 
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Şekil 2.14. Programın Açılış Ekranı 
 

 

2.7.1. Ana Menü 

Ana menüye ulaşıldığında, modeli ilk olarak kullanan kişilerin model hakkında daha 

fazla bilgi sahibi olabilmeleri için menüden ‘‘(5) Instruction” seçeneğini seçmeleri 

gerekir (Şekil 2.15). Menüden seçenek (1) seçildiğinde çalışılan tarla, havza veya 

çiftliğin tanımlaması yapılabilir; (2) seçildiğinde eleme analizi (screening analysis); (3) 

seçildiğinde aylık analiz (monthly analysis) ve (4 ) seçildiğinde ise olay bazında analiz 

(even-by-event analysis) yapılabilir. Eleme analizi, 2.5. Bölümde verilen elle hesaplama 

metodunun bilgisayar programına yazılmış halidir. Aylık analiz, aylık bazda verilen 

iklim ve yıllık bazda verilen amenajman verilerini kullanarak aylık zaman aralıklarında 

su ve azot bütçesini hesaplar. Olay bazında analiz ise günlük evapotranspirasyon ve 

gübre kullanımı ve toprak işleme için spesifik tarihleri kullanarak her hangi bir olay için 

daha detaylı bir analiz yapar. Genelde, önemli miktarlarda NO3-N yıkanması olduğunda 

veya işin içerisine insanların içme sularını temin ettikleri bir aküfer girdiğinde olay 

bazında analiz yapılması önerilir. Kullanıcı seçenek (6)’yı seçtiğinde girdi dosyalarını 

kaydedebilir ve seçenek (7)’yi seçtiğinde ise çıktı ekranlarındaki sonuçları ve sonuçların 

özetlerini yazdırabilir. Programdan çıkmak için Seçenek (8) seçilmektedir. 
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Şekil 2.15. NLEAP bilgisayar modelinin ana menü ekranı 

 

Model ana menü, çeşitli veri girme ekranları ve çıktı ekranları arasında kolayca geçiş 

yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Genelde bu ekranlar arasındaki geçişler F1, F2, F3 

ve Esc tuşları ile sağlanır. F1 ile mevcut ekrandan çıkılır ve bir sonraki ekrana geçilir, 

F2 ile mevcut ekrandan çıkılır ve bir önceki ekrana geçilir, F3 ile mevcut ekranda iklim 

ve toprak veri tabanına ulaşılabilir ve Esc ile mevcut ekrandan çıkılır ve ana menüye 

geri dönülmektedir. F1 ve F2 tuşları ana menüde kullanılamamaktadır. Ana menüde üst 

ve alt ok tuşları ile seçenekler arasında dolaşılır ve seçilmek istenen seçeneğin üzerine 

gelinip ‘enter’ tuşuna basılarak seçeneğe girilir. F_ tuşlarının diğer fonksiyonlarına, veri 

girme ve düzenlemeye ilişkin daha detaylı bilgiler model içerisinde her bir ekran için 

ayrı ayrı verilmiş olan kullanım kılavuzundan (help) elde edilebilir. Modelin ‘help’ 

kısmına ulaşılabilmesi için F5 tuşuna basılması yeterlidir. 

Veri girdi ve çıktı ekranlarında ve diğer aşamalarda çeşitli ‘‘pop-up’’ menüleri ve 

‘‘help’’ kutucukları mevcuttur. Bu pop-up menüleri data girişinin kolaylaştırılması için 

yardımcı olurlar ve kullanıcıya değişik seçenekler sunarlar. Bazen veri girişinde 

herhangi bir yanlışlık olduğunda ise otomatik olarak devreye girerler. 

Kullanıcı tarafından hazırlanan veri girdi dosyaları daha sonra kullanılmak üzere farklı 

isimler altında kaydedilebilirler. Bu dosyalara ise ana menüde seçenek 6’dan 

ulaşılabilir. Daha önce kaydedilmiş bir dosya programa yüklendiğinde, o anda yapılan 

işlemin üzerine, direk olarak programın hafızasına kaydedilir. Bu nedenle, girdi 

dosyalarında yapılan değişikliklerin eğer daha sonra kullanılması planlanıyorsa, farklı 



71 
 

dosyalar altında kaydedilmesi gerekmektedir, aksi taktirde programa yeni bir dosya 

yüklendiğinde hafızadan otomatik olarak atılacaklardır. Bu durum, daha önce programa 

yüklenen orijinal iklim ve toprak veri tabanları için geçerli değildir. Ancak, bu veri 

tabanlarından veriler geçici dosyalara kopyalanıp ve daha sonra burada değiştirilip farklı 

isimler altındaki dosyalara kaydedilebilirler. 

 

 

2.7.2. Eleme Analizi (Screening Analysis)  

Ana menüden Eleme Analizi seçildiğinde (seçenek 2), girdi olarak, simulasyonun 

başlangıç tarihi, yıllık ve kış mevsimi (ekim-mart) yağış miktarları ve toprağın 

hidrolojik grubunu isteyen bir ekran gelmektedir. Yağışla ilgili veriler düşük, orta ve 

yüksek yağışlı yıllar için ayrı ayrı sağlanmalıdır. Veri girişi için F3 tuşu ile ulaşılacak 

veri tabanları ABD için olup, ülkemizdeki kullanıcıların lokal iklim verilerini temin 

etmeleri gerekmektedir. Program için gerekli veriler sağlandıktan sonra, F1 tuşuna 

basıldığında yıkanma indeksinin (LI) sayısal değerleri ve bu değerlere ilişkin nitel 

indeks ve yıkanma indeksi şiddeti hesaplanmakta ve sonuçlar ekranda verilmektedir. 

Daha sonra F2 tuşuna basıldığında yıkanmaya hazır NO3-N miktarı (NAL) 

hesaplanması için gerekli ekrana geçilir. Bu ekrana NO3-N için veriler (sinks ve 

sources) girilip daha sonra F1 tuşuna basılarak hesaplamalar yaptırılabilir. Bu veriler 

girilemediğinde ise; NLEAP modeli iklim, amenajman ve toprak verilerini dikkate 

alarak kendisi gerekli hesaplamaları yapacaktır. Bu durumda, F3 tuşuna basılarak 

gerekli amenajman ve toprak verileri için olan ekranlara ulaşılır. Bu arada, amenajman 

ekranında ikinci bir ürüne ait verileri girebilmek için F7 tuşuna basılmalı ve gelen ekran 

tamamlanmalıdır. Bütün ekranlara ilişkin veriler eksiksiz girilip F1 tuşuna basıldığında 

ise model, NO3-N için gerekli girdileri otomatik olarak hesaplayacak ve NAL ekranına 

dönecektir. NAL ekranına dönüldüğünde NO3-N için gerekli girdiler kendileri için 

ayrılmış yerlerde görülecektir. Bu şekilde, NAL ekranı için gerekli veriler sağlandıktan 

sonra F1 tuşuna basılarak NAL değerleri hesaplanır. NAL değerleri hesaplandıktan 

sonra F2 tuşuna basıldığında ALRP (Yıllık Yıkanma Riski Potansiyeli) ekranı 

gelmektedir. Bu aşamada NO3-N iyonun kök bölgesinden aküfer ulaşabilmesi için 

gerekli zaman, aküferin konumu ve aküferin sınıfına ilişkin tanımsal (qualitative) 
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verilerin girilmesi gerekir. Daha sonra F1 tuşuna basıldığında ALRP indisleri 

hesaplanmaktadır. Bu aşamadan sonra NLEAP modeli, gerekli olduğu durumda, takip 

edilmesini tavsiye ettiği diğer analizler ile ilgili olarak ekranın alt kısmında bir mesaj 

verebilmektedir. Eleme Analizi ile elde edilen sonuçlar fazla hassas değildir ve 

kullanıcının daha sonra detaylı analizler yapıp yapmayacağı husussunda buradan elde 

ettiği sonuçlar ve önerileri kesinlikle dikkate almalıdır.  

 

2.7.3. Aylık Analiz (Monthly Analysis) 

Bu analiz seçeneği, yıkanma indeksi (LI), yıkanmaya hazır NO3-N (NAL), yıkanan 

NO3-N (NL) ve yıllık yıkanma risk potansiyeli (ALRP) değerlerinin hesaplanması için 

daha detaylı bir hesaplama prosedürü takip etmektedir. Ana menüden Aylık Analiz 

(monthly analysis) seçeneği seçildiğinde NLEAP modeli beş ayrı girdi ekranını 

kullanıcıya sırasıyla takip ettirmektedir (Şekil 2.16). 

 

 
 
Şekil 2.16. NLEAP modelinde Aylık analizin akış diyagramı 
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2.7.3.1. Toprak Girdi Ekranı 

Aylık analizin ilk girdi ekranı toprak verilerinin girildiği ekrandır (Şekil 2.17).  

Toprak serisi ve yüzey tekstürü: toprak serisinin ismi ve yüzey horizonunun tekstür 

sınıfı istenmektedir.  

Yüzde Eğim: arazinin yüzde eğim derecesi istenmektedir. 

Hidrolojik Grup: ekranda karşımıza çıkan harfler toprağın infiltrasyon karakteristiğini 

belirtmektedir. Yüksek infiltrasyon hızına sahip, iyi ve fazla iyi drenajlı topraklar için 

A, orta infiltrasyon hızına sahip, orta ve iyi drenajlı topraklar için B, yavaş infiltrasyon 

hızına sahip, suyun ilerleme hareketini engelleyen bir katman olan topraklar için C ve 

çok yavaş infiltrasyon hızına ve yüzeye yakın kil katmanına sahip topraklar için ise D 

seçeneği seçilmektedir (Smith ve Cassel, 1991). 

Drenaj sınıfı: drenaj karakteristikleri ekranda çıkan pop-up menüde aşırı, iyi, orta, orta – 

zayıf arası, zayıf olarak sınıflandırılmıştır. 

Arazi pozisyonu: arazi veya tarlanın topografyası ile ilişkili olarak toprağın pozisyonun 

belirlenmesi istenmektedir. Arazi pozisyonu, ekranda çıkan pop-up menüde tepe, 

yamaç, etek düzlüğü ve taban olmak üzere 4 sınıf olarak verilmiştir. Düz araziler için en 

yakın akarsuya göre pozisyonu kullanılmaktadır. 

Suyun akışı sınırlandırılmış mı? ve Kök penetrasyonu sınırlandırılmış mı?: su akışı ve 

kök gelişimi sınırlandırılmamış ise 0 (hayır), 1,5 m’ nin yukarısında sınırlandırılmış ise 

1 (evet) yazılır ve sınırlayıcı katmanın derinliği kullanıcı tarafından belirtilmektedir. Bu 

durum sığ taban suyu tablasını içermektedir. Eğer su tablasının derinliği 1,5 m (5 foot) 

den daha az ise köklenme derinliğinin de 1,5 m (5 foot) den az olduğu belirtilmelidir. 

Organik Madde (yüzde): üst toprak horizonunun organik madde içeriği (%) belirtilir. 

Burada % OM, arazide ölçülen horizon derinliği ile ilgilidir. Model üst toprağın (1 

foot=30 cm) toplam toprak organik N miktarını hesaplamak için bu derinliği 

kullanmaktadır. Model toprak organik maddesinden mineralize olan N oranını 

hesaplamak için bu organik madde kütlesini kullanmaktadır.  
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Üst Toprak İçin; Toprağın üst horizon derinliği belirtilmelidir. Toprağın % organik 

maddesi ile bağlantılı hesaplamalarda kullanılmaktadır.  

Mineralize olmaya hazır N (N zero) havuzunu kapsayan toprağın yüzde organik 

maddesi: Genel olarak, bu azotun 1-5 yılda mineralize olması beklenilmektedir. Sıfır 

havuzu taze bitki artıkları ve kökleri kapsamamaktadır. Bunlar ayrı bir havuza dahil 

edilmektedir.  

Toprak pH’sı ve Katyon Değişim Kapasitesi (meq/100g): üst toprak (30 cm) için pH ve 

KDK değerleri istenmektedir. 

Hacim Ağırlığı (g/cm3), % Kaba Materyal, simülasyonun başlatıldığı zamanda ki 

toprağın Nitrat-N içeriği, yarayışlı su içeriği, simulasyonun başladığı zamanda ki 

toprağın nem içeriği ve bitkilerin kuraklık stresinden dolayı solmaya başladığı andaki 

toprak su içeriği: hem üst (30 cm) hem de alt (30-150 cm) toprak için istenmektedir. 

Toprak veri ekranı tamamlandıktan sonra F1 tuşuna basılarak aylık amenajman ekranına 

geçilir. 

 

 

Şekil 2.17. NLEAP bilgisayar modelinin toprak verisi girdi ekranı 
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2.7.3.2. Bitki ve Amenajman Girdi Ekranı  

NLEAP’in aylık analizinin ikinci veri girme ekranında (Şekil 2.18) NLEAP simulasyon 

ve analiz rapor birimlerinde kullanılmak üzere ana bitki verimi ve amenajmanı hakkında 

bilgiler istenilmektedir. Çalışma sahasına ilişkin daha önce yapılmış olan, yapılmakta 

olan ve yapılacak olan amenajman uygulamaları hakkında veriler sağlanmalıdır. Değişik 

iklim koşullarında verim ve hedeflenen rekolte tahminleri yapılırken son derece dikkatli 

davranılmalıdır. NLEAP verilen iklim, toprak ve amenajman koşullarında verim 

tahmininde bulunmaz. Kullanıcının, hedeflenen verim ve çeşitli iklim senaryoları ile 

ilgili bulunan verimler için girilen verim verilerinin doğru girildiğinden ve çalışılan 

tarım arazisi şartlarını yansıttığından emin olmalıdır. NLEAP bitki verimlerini simule 

etmemektedir, fakat kullanıcı tarafından sağlanan doğru verim bilgilerine bağlı olarak 

nitrat-N yıkanma indislerinin doğru tahmin edilmesini sağlamaktadır. Bu veriler gerekli 

başlangıç koşullarının ve her bir iklim döngüsü için su ve azot bütçelerinin 

hesaplanmasına yardımcı olmaktadır. 

 

 

 

Şekil 2.18. NLEAP bilgisayar modelinin bitki ve amenajman veri girdi ekranı 
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Çalışmanın başladığı ay/gün: simulasyon çalışmasının başladığı yılın ay ve günü 

girilmektedir. Bu tarihlerin doğru girilmesi gerekmektedir. Çünkü toprak nitrat-N içeriği 

ve su içeriği gibi toprağın başlangıç koşulları bu tarih ile ilişkili varsayılmaktadır. 

Yetiştirme mevsiminin ortasında çalışmaya başlanılmamalıdır.  

Bitki: modelde bir yılda yetişen iki bitkinin de verileri ayrı ayrı girilebilir. İkinci bitki F7 

fonksiyon tuşu ile seçilebilmektedir. Menü listesinden bitki çeşidi seçilmektedir. 

Modelde mısır, yazlık buğday, ayçiçeği, yonca, soya fasulyesi, şeker pancarı, patates, 

silajlık mısır, silajlık sorgum, yeşil sorgum, boş arazi ve diğer seçenekleri mevcuttur.  

Hedeflenen Verim: hedeflenen verimin girilmesi istenmektedir. Hedeflenen verim için 

son 3-5 yılın ortalaması hesaplanmalı ve ekstradan %10-15 eklenmelidir. Bu değer 

çeşitli çıktı ekranlarında o dönemdeki iklim için nitrat-N yıkanma sonuçlarının 

hesaplanmasında kullanılmaktadır. 

Beklenilen İklim: hedeflenen verime ulaşmak için beklenen iklim şartlarını en iyi 

tanımlayan yağış tipi seçilir. 

Bitki İçin Beklenilen Verim: Ortalama yıl– ortalama bir yağış yılı için geçmiş yıllardaki 

bitki verimi kullanılmaktadır. Bu değer ortalama bir yıl için Nitrat-N yıkanma 

sonuçlarının hesaplanmasında kullanılmaktadır.  

En iyi yıl– en iyi yağış yılı için geçmiş yıllardaki bitki verimi kullanılmaktadır. 

Kurak yıl– kurak bir yıl için geçmiş yıllardaki bitki verimi kullanılmaktadır. Bu değer 

bütün yılların % 90 ‘nından daha fazla kurak olan bir yağış yılına ait verimdir. 

Islak yıl– yağışlı bir yıl için geçmiş yıllardaki bitki verimi kullanılmaktadır. Bu değer 

bütün yılların % 90 ‘nından daha fazla yağışlı olan bir yağış yılına ait verimdir. 

Ekim tarihi ve Hasat tarihi: yetiştirilen bitkinin ekildiği ve hasat edildiği tarihin ay ve 

gün olarak belirtilmesi istenmektedir. 

P, K veya mikroelement eksikliği olup olmadığı ve yabancı ot, böcek, veya hastalık ile 

ilgili herhangi bir problemin olup olmadığı: bilgileri istemektedir. Eğer yanıt evet ise 1 

(bir) yazılmalı ve denge sağlamak için hedeflenen verim azaltılmalıdır.  
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Anızla kaplılık oranı (%):  

Bitki öncesi–bitki ekilmeden önce tarlanın anızlılık oranı (%), 

Ekim sonrası– bitki ekildikten sonra tarlanın anızlılık oranı (%), ve  

Hasat sonrası– bitki hasadından sonra tarlanın anızlılık oranı (%) belirtilmelidir.  

Ekranda bu oranlar yüksek (> %50), orta (%30-50), düşük (%15-30) veya temiz 

(< %15) seçenekleri ile belirtilmiştir. 

Birincil toprak işleme şekli ve zamanı (ay/gün): birincil toprak işlemede kullanılan 

yöntemler ekranda çıkan pop-up menü listesinde verilmektedir. Bunlar; toprak işleme 

yok, kulaklı pulluk, kültivatör, şeritvari, diskaro, diğer olarak listelenmiştir.  

Amaçlanan bitki rotasyon sırası: bitki rotasyon sırasının yazılması istenmektedir. 

Monokültürler için bir kere girilmesi yeterli olmaktadır. 

Alt toprak işleme kullanılıyor mu , Bitki /toprak işleme şeritvari mi?, Arazi teraslandı 

mı? ve Arazi drenaj kanalı veya yüzey altı drenaıj var mı?: sorularının cevapları evet ise 

“1”, hayır ise “0” olarak belirtilmesi istenmektedir. Aylık amenajman girdi ekranı 

tamamlandıktan sonra F1 tuşu kullanılarak sulama ve azot amenajmanı ekranına geçilir.  

 

2.7.3.3.  Sulama ve Azot Yönetimi Girdi Ekranı 

Bu veri girme ekranı; toprak profilinin sulama ve azot verilerine ait bilgilerini 

istemektedir (Şekil 2.19). 

Bitki; sadece bilgi amaçlı olarak ekili bitkinin numarası (1 veya 2) girilmektedir. 

Sulama: Sulamanın yapılıp yapılmadığı sorusuna cevap evet ise “1”, hayır ise “0” 

yazılmalıdır. Bu soruya evet demez ise diğer sulama bilgilerine cevap verilmemekte ve 

iklim veri girme ekranının sulama verilerine ulaşım da engellenmektedir. 

Sulama tipi: pop-up menüde salma/karık sulama, yağmurlama, damla sulama veya diğer 

olarak verilen seçeneklerden araziye uygulanan sulama tipinin belirtilmesi 

istenmektedir.  
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Şekil 2.19. NLEAP bilgisayar modelinin sulama ve azot yönetimi veri girdi ekranı 

 

Programlandı mı?: sulama programının yapılıp yapılmadığı sorusuna cevap evet ise 

“1”, hayır ise “0” yazılmalıdır. 

Programlama Tipi: sulama programının tipi pop-up menüde 1) toprak nem monitörü 

ile, 2) nem açığının takibi ile, 3)bilgisayarlı program ile veya 4) diğer olarak verilen 

seçeneklerden birisi seçilerek belirtilir. 

Toprak tuzluluğu bir problem mi?: Tuzluluğun bir problem olup olmadığı evet ise “1”, 

hayır ise “0” yazılmalıdır.  

Sulama suyunun tuzluluğu?: Sulama suyunun tuzluluk değerinin girilmesi 

istenmektedir. 

Bitki Artığı uygulaması (ton/ac): Uygulanan bitki artığı miktarının girilmesi 

istenmektedir. Geçen yıl ki bitkinin hasat edilmeyen kısmı ve/veya kökleri ile ilgili 

olmaktadır (1ton/ha= 2.24 ton/ac)  

Miktar –uygulanılan bitki anız miktarı girilir. 

Tipi – bitki anızının tipi pop-up menüden seçilir. 

 Ay/Gün– bitki anızının uygulandığı tarih ay ve gün olarak istenmektedir. 
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Azotlu gübre uygulaması (lb/ac): Uygulanan N’lu gübre miktarının girilmesi 

istenmektedir. 

Miktar – uygulanacak azotlu gübre miktarı girilir (1 kg/ha =0,893 Ib/ac). 

Tipi – azotlu gübrenin tipi pop-up menüden seçilir. 

Gübreleme Yöntemi: pop-up menüde gübre uygulama metodu, yüzeye serpme, şeritvari, 

damlama sulama, yüzeye karıştırma, banda karıştırma, üste ve yanlara, enjeksiyon ile 

veya diğer olarak verilmiştir. Uygulanan metot tipi menüden seçilir. 

Ay/Gün – gübre uygulamasının tarihi ay ve gün olarak istenmektedir. 

Yağış Sıklığı– pop-up menüde 1) 2 gün içinde 0,4 in den az, 2) 7 gün içinde 0-0,25 in 

veya 3) 7 gün içine yağış yok olarak verilen seçeneklerden meterolojik verilere göre 

uygun olan seçilir. (1 in= 2,54 cm). 

Ahır Gübresi uygulaması (ton/ac): 

Miktar – uygulanacak ahır gübresi miktarı girilir. 

Tipi – ahır gübresinin tipi pop-up menüden seçilir. 

Metot – ahır gübresinin uygulama metodu pop-up menüde yüzeye, serpme, enjeksiyon 

veya yağmurlama sulama ile gibi verilen seçeneklerden uygun olan birisi seçilmektedir. 

Ay/Gün – gübre uygulamasının ay ve gününün belirtilmesi istenmektedir. Ahır 

gübresinin toprakla birleşeceği gün sayısı istenmektedir. 

Organik Atık uygulaması (ton/ac): 

Miktar – uygulanacak organik atık miktarı girilir. 

CN – organik atığın C:N oranı belirtilir. 

Metot – organik atığın uygulama metodu pop-up menüde; Yüzeye, Yüzeye karıştırma, 

Enjeksiyon veya Yağmurlama sulama ile olarak verilen seçeneklerden uygun olan birisi 

seçilmektedir. 



80 
 

Ay/Gün – organik atık uygulamasının ay ve günü ve organik atığın toprakla birleşeceği 

gün sayısı istenmektedir. 

İnhibitor kullanılıp kullanılmadığı: inhibitör kullanıldı ise “1”, kullanılmadı ise “0” 

yazılır. Amenajman ekranından sonra F1 tuşuna basılarak aküferle ilgili bilgilerin yer 

aldığı aküfer ekranına geçilmektedir. 

 

2.7.3.4. Aküfer Veri Ekranı 

Bu ekranda taşınan kimyasalın (burada NO3) kök bölgesinin çıkışından aküfere 

ulaşabilmesi için gerekli süre (varış zamanı), aküferin kök bölgesine göre aküferin 

pozisyonu ve EPA sınıflamasına göre aküferin hassasiyeti hakkında nitel bilgiler 

istemektedir (Şekil 2.20). Bu bilgiler ALRP indeksinin hesaplanmasında 

kullanılmaktadır. 

 

 

Şekil 2.20. NLEAP bilgisayar modelinin aküfer bilgisi girdi ekranı 
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Aquifer pozisyonu:  

Sığ/karstik aküfer; sığ bir su tablası tipi olduğu durumda seçilmektedir. Su 

tablası 30 m’ den daha az bir derinliktedir. Sığ bir karstik yapının lokal jeolojik oluşumu 

yer yüzeyi veya kök bölgesi altına uzanmaktadır. 

  Orta aküfer, basınçlı (confined) olmayan bir su tablası tipi olduğu durumda 

seçilmektedir. Su tablasının derinliği en az 30 m’dir, fakat 300 m’den fazla değildir. 

Derin veya basınçlı (confined) aküfer; çok derindedir (300 m veya daha 

derinde). Aküfer yer yüzeyi arasında aküferi etkili bir şekilde yer yüzünden lokal 

perkolosyondan ayıran bir geçirimsiz bir tabaka (aquitard) bulunmaktadır. 

USEPA aküfer sınıfı: 

Sınıf I ve IIa –aküfer yöre halkının tek bir içme suyu kaynağı ise seçilir 

Sınıf IIb – aküfer yöre halkının potansiyel bir içme suyu kaynağı ise seçilir. 

Sınıf III –aküfer muhtemelen içme suyu olarak kullanılmadığı durumda bu 

seçenek seçilir. Mesela; tuz veya deniz suyu aküferleri veya pompalamak için çok derin 

bir aküfer ise. 

Varış Zamanı: Toprak profilinden aküfere varış zamanı için; 

Uzun– kirleticinin aküfere varış zamanı 15 yıldan daha fazla ise, 

Orta – kirleticinin aküfere varış zamanı 5-15 yıl arasında ise, 

Kısa– kirleticinin aküfere varış zamanı 5 yıldan daha az ise seçilir. 

Aküfer bilgisi ekranından sonra F1 tuşuna basılarak iklim veri ekranına geçilmektedir. 

 

2.7.3.5. İklim Girdi Ekranı 

NLEAP modelinin son girdi ekranı olan iklim veri ekranı kullanıcıdan aylık yağış, ıslak 

gün sayısı, sulama, yüzey akışı, hava sıcaklığı, pan evporasyonu, pan katsayısı ve bitki 

katsayılarını girmesini istemektedir (Şekil 2.21). Bu veriler klavyeden kolayca 
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girilebilir. İklimle ilgili veriler ve pan evaporasyonuna ilişkin veriler yerel veya ulusal 

meteoroloji istasyonlarından temin edilebilir. Pan ve bitki katsayılarının nasıl 

hesaplanacağına dair gerekli bilgiler sırasıyla Materyal ve Yöntem bölümünde 

verilmiştir. Ayrıca, NLEAP değişik şartlar için pan ve bitki katsayılarını içermektedir. 

Amenajman ekranına yeni bir bitki girildiğinde pan ve bitki katsayıları otomatik olarak 

değişmektedir. Hesaplamada kullanılacak olan iklim veri seti için ıslak, ortalama, kuru, 

günümüz iklim yılından uygun olan mevsim yılı seçilmelidir. 

 

 

Şekil 2.21. NLEAP bilgisayar modelinin iklim verisi girdi ekranı 

 

Yağış: Aylık yağış miktarı (in) ve aylık ıslak gün sayısı belirtilir. 

Sulama: aylık yapılan sulama miktarı (in), ve sulama suyunun NO3-N içeriği (lbN/ac) 

belirtilir. 

Yüzey akışı: direk yağıştan ziyade başka kaynaktan araziye gelen aylık su miktarı (in) ve 

yüzey akışının NH4-N ve NO3-N içeriği (lbN/ac) belirtilir. 

Hava Sıcaklığı: aylık ortalama hava sıcaklığı (0F) belirtilir. 



83 
 

Pan Evaporasyonu: A sınıfı (Class A) evaporasyon panından aylık evaporasyonu (in) 

belirtilir. 

Pan kat sayısı: A sınıfı pan evaporasyonunu ıslak ve açık bir topraktaki potansiyel 

evaporasyona çeviren aylık pan katsayısı (0-1 arasında) belirtilir. 

Bitki kat sayısı: Islak ve açık bir topraktaki potansiyel evaporasyonu iyi sulanmış 

gelişen bitkiden potansiyel transpirasyona çeviren aylık bitki katsayısı belirtilmektedir. 

Ortalama yıllık yağıştaki azot konsantrasyonu: yağışın ortalama NH4 ve NO3 içeriği 

(ppm) belirtilir. İklim veri ekranından sonra F1 tuşuna basılarak Yıkanma Sonuçları 

Özeti Ekranına geçilmektedir. 

 

2.7.3.6. Yıkanma Sonuçlarının Özet Ekranı 

Modelin çalıştırılması için gerekli olan 5 girdi ekranları tamamlanıp F1 tuşuna 

basıldığında Yıkanma Sonuçları Özeti (Leaching Output Summary) ekrana gelir (Şekil 

2.22). Bu ekrana herhangi bir veri girdi ekranında iken veya ana menüde imleç aylık 

analiz seçeneğinin üzerinde iken F4 tuşuna basılmak suretiyle de ulaşılabilmektedir. 

Modelin hesaplamaları yapması için Yıkanma çıktısı özeti ekranında iken F1 (DO 

CALC) tuşuna basılması yeterli olmaktadır. Daha önce kullanıcı tarafından belirtildiği 

şekliyle ürün rekolte hedefleri kuru, orta ve nemli iklim yılları için ayrı ayrı verilir. 

Bu ekranda modelleme periyodu sonunda her bir iklim senaryosu için kök bölgesinde 

toprakta yıkanmaya hazır nitrat azotu miktarı (Nitrate Available for Leaching, NAL), 

hali hazırda yıkanan nitrat azotu miktarı (Nitrate Leached, NL), maksimum yıkanma 

derinliği (MDL), Nitrat azotunun hareket riski indeksi (Movement Risk Index, MRI) ve 

Yıllık yıkanma riski potansiyeli (Annual Leaching Risk Potential, ALRP) 

parametrelerine ilişkin tahmin edilen değerler listelenmektedir. Bu aşamada F3 tuşuna 

basıldığında modelden elde edilen sonuçların değişik formlarına ulaşılmasına olanak 

sağlayan “seçenekler menüsü” (OPTSN MENU) ekranda görünmektedir. Seçenekler 

menüsünden “seçenek 1” seçildiğinde en son yapılan analiz sonuçlarının tartışıldığı bir 

yazılı rapora ulaşılır. Bu raporda, NO3-N yıkanmasının minimuma indirilmesi için olası 

amenajman değişikliklerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin öneriler yer alır. NAL, 
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NL, MRI, ALRP değerler girişte anlatılan yıkanma kriterlerine göre değerlendirilerek 

ilgili aküferin beslenme alanındaki tarımsal üretim amenajmanına ilişkin “İyi Tarım 

Uygulamaları” tartışılmaktadır. Örneğin hareket risk indeksinin yüksek olması (>0.70) 

aküferin ciddi bir kirlenme riski ile karşı karşıya olduğunu ve dolayısıyla bunun 

önlenmesi için yöredeki mevcut olan ürün, gübreleme ve sulama uygulamalarının 

hemen değiştirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu durumda, zaman kaybetmeden 

uygun iyi tarım uygulamalarının yöre için belirlenmesi ve benimsetilmesi gerekir. 

Örneğin derin köklü ve ET-etkinliği yüksek yem bitkilerinin ürün rotasyonuna 

sokulması, damla sulama yönteminin uygulanması ve/veya kısıntılı su uygulanması, 

yavaş serbestlenen gübrelerin devreye sokulması veya gübrelerin bölünerek 

uygulanması, gübreleme ve sulama zamanlamasının iyi ayarlanması, vs. gibi önlemlerin 

bölgede uygulanması önerilebilmektedir.  

 

 

Şekil 2.22. NLEAP bilgisayar modelinin nitrat yıkanması sonuçları için çıktı ekranı 

 

Seçenekler menüsünden “Seçenek 2” seçildiğinde aylık Azot ve Su Özeti Ekranı (Water 

and Output Summary Screen), Azot Kaynakları (Nitrogen Sources) ekranı, NAL ekran 

ile yıllık bitki N-alımı ekranına ( Crop N-uptake Screen) ulaşılmaktadır. İlk ekranda 

evapotranspirasyon (ET), bitkiye yarayışlı toprak suyu (ASW), etkin yağış (Pe), 

potansiyel derine perkolasyon (LP), kök bölgesinde yıkanmaya hazır NO3-N miktarı 
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(NAL) ve yıkanan NO3-N miktarı (NL) parametrelerinin aylık değerleri verilmektedir. 

İkinci ekran olan Azot kaynakları ekranında toprak organik maddesinden ve bitki 

artıklarından mineralize olan N, toprakta bir önceki yıldan kalan (residual) NO3-N, 

organik atıkların uygulanmasından kaynaklanan N, yağışlarla sisteme katılan N, sulama 

suyu ile gelen N ve NH4-N’dan mineralize olan N miktarlarının aylık değerleri 

verilmektedir. Üçüncü ekranda Azot kayıpları (N sinks) ile ilgili bitkilerce sömürülen 

N, yüzey akışı/erozyon ile kaybolan N, buharlaşma (volatilizasyon) ile kaybolan NH3-N 

ve kök bölgesinden yıkanmaya hazır NO3-N (NAL) parametrelerinin aylık değerleri 

verilmektedir. Dördüncü ekranda ise azot kullanımı-etkinliği ile ilgili olarak kimyasal N 

gübre kaynaklı N, toprakta residual kaynaklı NO3-N, bitki kalıntılarından kaynaklanan 

N, ahır gübresi kaynaklı N, diğer organik artıklar kaynaklı N, toprak organik maddesi 

kaynaklı N ve sulama suyu kaynaklı N gibi sisteme değişik yollarla katılan N 

kaynaklarından bitkinin faydalanma etkinliği (%) değerleri verilmektedir. 

 

Seçenekler menüsünden “Seçenek 3” seçildiğinde tabular sonuçlar, analiz ve tartışma 

sonuçlarını içeren dosyalar yazdırılmaktadır. “Seçenek 4” seçildiğinde ise sonuçların 

bar grafik olarak gösterilebildiği aylık tabular sonuçlar içeren bir ekrana ulaşılmaktadır. 

Kullanıcı aynı ekran üzerinde birden dört' e kadar grafik ve aynı grafik üzerinde birden 

üçe kadar aylık sonuç gösterebilmektedir. Buradaki her bir grafik ekranı bir ‘‘a*.pcx’’ 

dosyasına aktarılarak birçok değişik programda tekrar görülebilir ve yazdırılabilir. 

Seçenekler menüsünde 5’ den 8’e kadar olan seçenekler girdi dosyalarına hızlı bir 

şekilde ulaşılmasını sağlamaktadır. 

 

2.7.4. Olay Bazında Analiz (Event-by-Event Analysis) 

Bu seçenek modelde NO3-N yıkanmasının en detaylı şekilde analiz edilebildiği ve 

çiftlikte uygulanan tarımsal faaliyetlerin ekonomik sonuçlarının bir özetini veren bir 

seçenektir. Bu seçeneğe ilişkin akış diyagramı Şekil 2.23’de verilmiştir. Toprak verileri 

girdi ekranı aylık analiz seçeneğindeki gibidir. Burada, aylık analizden farklı olarak 

aküfer, havza ve kök bölgesi ile aküfer arasında kalan ve doymamış (vadoz) bölge 

olarak adlandırılan bölgeye ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulmamasıdır. Ayrıca, aylık 

analizden farklı olarak aküfer risk indeksi girdi ekranı yer almakta olup bu ekrana 
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sağlanan veriler, kısmen, her bir iklim senaryosu için aküfer risk indeksi ARI’nın 

hesaplanmasında kullanılır. 

 

 

 
 
Şekil 2.23. Olay bazında analizin akış diyagramı 
 

 

Olay bazında analiz aylık analizden biraz daha detaylı verilere ihtiyaç duyar. Burada, 

özellikle geçmişteki değişik iklim koşullarında bitkisel üretim tarihçesinin bilinmesine 

ihtiyaç duyulur. Bu bilgilere, modelin, gerek duyulduğunda, NO3-N yıkanmasını 

azaltmak için gerekli amenajman önerilerinde bulunmasına yardımcı olmaları 

bakımından ihtiyaç duyulmaktadır. Olaysal analizin amenajman ekranında iken ikinci 

bir ürüne ilişkin veriler F7 tuşuna basılarak kolayca girilebilir. Daha sonraki sulama ve 

N amenajmanı ekranı aylık analiz için olanın aynısıdır. 

 

Ekonomik analiz ekranı kullanıcı ürünün dolar bazında fiyatlarını girme veya daha önce 

girilmiş bilgileri değiştirme imkânı sağlar. Ürün fiyatları girilirken veya düzeltmeler 

yapılırken ok tuşları ile ekranda aşağı-yukarı hareket edilmek suretiyle ilgili verinin 

olduğu hücreye ulaşılmaktadır. 

 

Günlük iklim veri ekranı günlük yağış değerleri, sulama, sulama suyundaki ve yüzey 

akışındaki N konsantrasyonlarına ilişkin değerlerin girilmesi gerekmektedir. Ayrıca, 
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burada pan evaporasyonu, pan katsayısı ve bitki katsayıları ve aylık değerlere de ihtiyaç 

duyulmaktadır. Daha detaylı bir analiz için, tıpkı aylık analiz seçeneğinde olduğu gibi, 

analizin yapıldığı yılın yanısıra, ortalama veya tipik iklim yılı, kuru yıl ve nemli yıl için 

gerekli veriler modele ayrı ayrı sağlanmalıdır.  

 

Girdi ekranları tamamlandıktan sonra F1 tuşuna basıldığında detaylı yıkanma ve 

ekonomik çıktı özetleri ekranına ulaşılır. Bu ekrana ulaşıldıktan sonra tekrar F1 tuşuna 

basıldığında yıkanmaya hazır N03-N (NAL), yıkanan N03-N (NL), yıkanma potansiyeli 

(LP), kök bölgesinin çıkışından itibaren maksimum yıkanma derinliği (MDL), yıllık 

yıkanma potansiyeli (ALRP), hareket riski indeksi (MRI) ve aküfer riski indeksi (ARI) 

değerleri her bir iklim senaryosu için hesaplanıp ve kullanıcının sağladığı hedeflenen 

ürün rekoltesi değerleri ile birlikte ekranda verilmektedir. Bu aşamada F6 tuşuna 

basılarak bir önceki operasyonda hesaplanan değerlerin ekranda sergilenmesi 

sağlanabilir. Ayrıca, kullanıcı tarafından sağlanan masraflar ve her bir iklim senaryosu 

için program tarafından hesaplanan brüt ve net gelirler de ekonomik çıktılar ekranında 

sergilenir. Aylık analizde anlatıldığı gibi, modelden elde edilen sonuçların değişik 

formlarına ulaşılmasına olanak sağlayan “seçenekler menüsü” (OPTSN MENU) F3 

tuşuna basıldığında ekranda görünmektedir. 

 

 

2.7.5. Modelden Kaynaklanan Sınırlamalar 

 

NLEAP modeli potansiyel NO3-N yıkanması ile ilgili bütün soruları cevaplayacak 

şekilde dizayn edilmiş değildir. Kullanıcı, herhangi bir probleme yaklaşırken, modelin 

değişik kısımlarından kaynaklanabilecek sınırlamalar konusunda bilgi sahibi olmalı ve 

gerek model ile ve gerekse model dışında kullanılabilecek farklı teknik ve yaklaşımlar 

üzerine kararlar verebilmelidir. Eleme analizi (Screenig analysis) prosedürü NO3-N 

yıkanmasının sadece kaba bir tahminin yapılabilmesi için dizayn edilmiştir. Modelin LI 

kısmı yıllık derine sızan su miktarını, NAL kısmı yıllık olarak kök bölgesinden 

yıkanmaya hazır NO3-N miktarını tahmin eder ve Yıllık Yıkanma Riski Potansiyeli 

(ALRP) ise LI ve NAL değerlerinin ortak etkilerinin bir tanımlayıcı (qualittive) 

tahminini verir. Ancak, yıkanan NO3-N’u nispi zamanlama, iklim, sulama ve 
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amenajmana oldukça bağlıdır. Bu nedenle, şayet eleme analizinden elde edilen ALRP 

değerleri orta veya yüksek çıkarsa veya üzerinde çalışılan aküfer aynı zamanda yöre 

insanlarının içme sularını temin ettikleri bir su kaynağı ise, bu durumda, daha detaylı 

olan aylık veya olay bazında analiz (event-by-event analysis) yapılması daha uygun 

olacaktır. 

Aylık analiz yaklaşımı sıcaklık, yağış, evapotranspirasyon ve amenajmandaki aylık 

değişmelerin N03-N yıkanmasına etkilerinin bilinmesine olanak sağlar. Bu yaklaşımda 

sonuçların güvenirliliği eleme analizi yaklaşımına göre daha fazladır. Ancak, bilindiği 

gibi, aylık yağışlar günlük yağışların tek tek toplanması ile elde edilir; dolayısıyla, bu 

yaklaşım kullanılarak özellikle yağışın fazla olduğu iklim koşullarında veya sulama 

altındaki kaba bünyeli topraklarda NO3-N yıkanması tahmin edilmek istendiğinde son 

derece dikkatli davranılmalıdır. Şayet herhangi bir içme suyu kaynağının NO3-N ile 

potansiyel kirlenme riski tahmin edilmek isteniyorsa bu seçenek önerilmez. 

Olay bazında analiz (Event-by event analysis) yaklaşımı bireysel yağış, gübre 

uygulaması, sulama toprak işleme olaylarının NO3-N yıkanmasına etkisini tahmin eder. 

Bu yaklaşım bu modeldeki NO3-N yıkanmasını en hassas tahmin edebilen seçenektir. 

Hızlı infiltrasyon, yıkanma, denitrifikasyon ve NH3 buharlaşması nedeniyle bazen bir 

günden daha kısa zaman aralıklarına ihtiyaç duyulması; toprak profilinde kompleks 

katmanlaşmanın olması; bitkilere su temin eden sığ bir su tablasının bulunması ve 

aküferde kimyasal ve su hareketinin önemli olması halinde bu yaklaşımın NO3-N 

yıkanmasını tahmin etmedeki başarısı azalmaktadır. Bu durumda, yukarıda bahsedilen 

koşullarda daha başarılı bir analiz yapabilmek için NTRM (Schaffer ve Larson, 1987), 

EPIC (Williams ve ark., 1984) ve CSU-GWFLOW (Warner, 1987) bilgisayar 

modellerinden birisi kullanılabilir. 
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2.8 Jeoistatistiksel Yaklaşım 

 

Toprak özellikleri çevresel faktörlerin etkisi sonucu arazide düzenli veya düzensiz bir 

şekilde yatay ve dikey yönde uzaysal olarak değişkenlik göstermektedir (Erşahin ve 

Brohi, 2006, Heuveklink ve Webster, 2001). Bu uzaysal değişkenlik, gübreleme, sulama 

ve toprak işleme gibi yere özgü amenajman uygulamalarında önem kazanmaktadır. 

Mesela, araziye uniform bir gübre uygulandığında, besin elementi eksikliği olan yerlere 

uygulanan miktar belki yeterli seviyede olmayacak ve bu da bu lokasyonlarda 

verimsizliğe sebep olacaktır veya besin elementi miktarının zaten yeterli hatta fazla 

miktarda olduğu yerlerde ise besin elementi miktarı daha da artacak buna bağlı olarak 

yüzey akışı veya derine yıkanma ile besin elementi kayıpları oluşacaktır (Cahn ve ark., 

1994). 

Bir tarım arazisinin küçük bir bölümünde bile toprakların büyük bir değişkenlik 

gösterebildiği gerçeği göz önünde tutulduğunda, uniform bir bitki ve toprak amenajmanı 

her zaman yüksek verim ve kalite ile sonuçlanmayabilir hatta çevresel olarak da zararlı 

sonuçlar doğurabilir. Son yıllarda, yere özgü amenajmanda araziye tohum dikimi ve 

gübreleme uygulamaları için en uygun düzenlemelerin yapılmasını sağlayabilen, uydu 

ve verim izleme araçları gibi farklı kaynaklardan sağlanan geniş kapsamlı jeo-referanslı 

bilgiler ile koordineli olan değişken oran teknolojileri geliştirilmiştir (Casa ve 

Castrignanò, 2008). Bu yeni teknolojilerle birlikte, farklı amenajman uygulanacak 

bölgeleri belirlemek için, toprak ve ürün verilerinin uzaysal desenleri doğru olarak 

tanımlanmalıdır. Yere özgü amenajmanda uzaysal ilişkinin hesaba katılması yere özgü 

uygulanan oranların belirlenmesine yardımcı olacaktır. Bu da tarımsal girdi, zaman ve 

işgücü tasarrufu sağlayacaktır (Cahn ve ark., 1994, Casa ve Castrignanò, 2008).  

İstatistiksel teorilerdeki son gelişmeler bir değişkenin örneklenen değerleri arasında 

uzaysal bir ilişkinin olduğunu ve bu ilişkinin sayısallaştırılabileceğini ve daha sonra bu 

ilişki kullanılarak örneklenmeyen bir noktadaki değeri de tahmin etmenin mümkün 

olduğunu göstermektedir (Trangmar ve ark., 1985). Bu nedenle, toprak bilim insanları 

bir toprak özelliğinin bilinmeyen bir noktadaki değerini bilinen başka noktadaki 

değerden tahmin etmek için jeoistatistiği kullanmaktadırlar.  
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Jeoistatistik, ölçülmüş bir özelliğin uzaysal yapısını ve uzaysal bağımlılığını 

sayısallaştıran ve burada elde edilen ilişkiyi kullanarak ilgili özelliğin örneklenmemiş 

noktadaki değerini tahmin eden uygulamalı istatistiğin bir dalıdır. Jeoistatistik, uzaysal 

modelleme (variogram) ve uzaysal enterpolasyon (krigleme) olmak üzere iki 

basamaktan oluşmaktadır (Isaaks ve Srivastava, 1989; Mulla ve McBratney, 2001).  

Uzaysal bağımlılık semivariogram kullanılarak sayısallaştırılabilir ve modellenebilir. 

Semivariogram,  

   γ=1/2 N(h) ∑[ Zx -Zx+h] 
2           (2.48)        

eşitliği ile belirlenmektedir.  

Eşitlik 2.48’de, 

                     h: x ile x+h arasındaki ayırma mesafesi (lag) 

   Zx ile Zx+h: x ile x+h bölgelerindeki bölgeselleştirilmiş değişkenlerin ölçülmüş 

değerleri 

                N(h): h ayırma mesafesindeki çift sayısını belirtmektedir. 

Ayırma mesafeleri, örnekleme desenindeki iki nokta arasındaki uzaklığı ifade 

etmektedir ve jeoistatistik dilinde lag olarak adlandırılmaktadır. Laglar 1, 2, 3, gibi 

değerler alır ve örneklenen iki nokta (çift) arasındaki mesafeyi (30, 60, 90 m gibi) 

göstermektedir (Mulla ve Mc Bratney, 2001).  

Krigleme, semivariogramın yapısal özelliklerini ve örneklenmiş noktaları kullanarak 

örnek alınmamış lokasyonlardaki bölgeselleştirilmiş değişkeni optimum ve tarafsız 

olarak tahmin eden bir tekniktir (Trangmar ve ark., 1986). Krigleme diğer doğrusal 

(linear) enterpolasyon metotlarından daha tarafsız tahmin sağlamaktadır. 

Semivariogram krigleme ile bölgesel tahmin için ihtiyaç duyulan parametrelerin 

belirlenmesini sağlamaktadır. Bu parametreler; sill, range ve nugget dır (Şekil 2.24). 

Semivariogramda, lag değeri (mesafesi) arttıkça semivaryans değeri de artmaktadır ve 

bir noktadan sonra sabit bir değere ulaşmaktadır. Bu değer sill olarak tanımlanmaktadır. 

Bu sill değerine karşılık gelen mesafe ise range (a) olarak tanımlanmaktadır ve uzaysal 
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bağımlılığın mesafesini belirtmektedir. Range değerinden daha büyük ayırma 

mesafesinde örnekler artık uzaysal olarak ilişkili değildir. 

 

 

Şekil 2.24. Tipik bir semivariograma ilişkin parametreler 

 

Jeoistatiksel yöntemler tarımsal problemlerdeki bir değişkenliğin analizlerinde, uzayda 

bir parametrenin değişkenliğini tanımlayan sayısal ifadelere karar vermede ve 

amenajman kararlarında kullanılmaktadır. Son zamanlarda pek çok bilim insanı toprak 

özelliklerin uzaysal değişkenliğini modelleyerek uzaysal dağılımlarını belirlemek için 

jeoistatistiksel yöntemler kullanmaktadırlar. 

Örneğin; Cahn ve ark. (1994), İllinois’de mısır ve soyafasülyesi rotasyonu uygulananan 

3,3 ha bir arazide 0-15 cm derinlikte toprak organik karbon, toprak nem içeriği, NO3-N, 

PO4-P ve K gibi farklı toprak özelliklerinin farklı ölçekte ve farklı zamandaki uzaysal 

değişkenliğini jeoistatistik kullanarak karşılaştırmak ve sonuçları yere özgü amenajman 

stratejileri açısından değerlendirmek amacıyla bir çalışma yürütmüşlerdir. Yaptıkları 

semivaryans analizi sonucunda NO3-N için uzaysal bağımlılığın mesafesini (range) kısa 

(<5 m) ve organik karbon için uzun (>180 m) bulmuşlar ve verimlilik parametrelerinin 

farklı “range”lere sahip olduklarını ve hareketli bir iyon olan nitratın uzaysal deseninin 

zamanla değiştiğini bildirmişlerdir.  

Erşahin (2001), Tokat ‘da 5 ha’lık bir buğday tarlasında farklı N’lu gübre oranlarında 

NO3-N yıkanmasını kontrol eden parametreleri NLEAP modeli kullanarak tahmin 
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etmek ve tahmin edilen bu parametrelerin uzaysal değişkenliğini jeoistatistiksel 

yöntemler ile belirlemek için bir çalışma yürütmüştür. Yıkanmaya hazır NO3-N’u 

(NAL) ile yıkanan NO3-N (NL)’nun benzer bir uzaysal değişkenlik gösterdiklerini 

belirtmiş, fakat değişken oranda N’lu gübre uygulamaya yönelik bir programda azot 

uygulama oranının sürekli kontrolü için gerekli hesaplamaların NL’nin uzaysal 

değişkenliğine bağlı olarak yapılmasını önermiştir. 

Pringle ve ark. (2008), Batı İngiltere-Silsoe’da 6 ha’lık kışlık arpa arazisinde, bir 

bitkinin gübre yönetiminde kullanılan, farklı lokasyonlarda toprağın mineral-N’unu 

tahmin eden “Tarım Alanlarında N Dinamiklerinin Simülasyonu” adlı toprak azot 

modelinin sonuçlarını farklı uzaysal ölçeklerde değerlendirmek için jeoistatistiksel 

yöntemler kullanmışlardır. Yine, Qishlaqi ve ark. (2009), İran-Angouran bölgesinde 

tarıma elverişli arazilerde toprağın kirlilik durumunu multivariate istatistik metotları ve 

jeoistatistiksel teknikler kullanarak değerlendirmek için yaptıkları çalışmada, farklı 

şekilde kullanılan 2 araziden (mera ve tarla) aldıkları örneklerde ağır metalleri, makro 

elementleri ve fizikokimyasal özellikleri içeren 21 toprak özelliğini incelemişlerdir. 

Jeoistatistik analiz sonucunda birinci başlıca bileşenler (Principal component 1) (Ni, Cr, 

Fe, Mn, ve kil içeriği) için uzaysal değişkenliğin range mesafesini 8000 m bulmuşlardır 

ve orta seviyede bir uzaysal bağımlık gösterdiğini belirtmişlerdir. Principal component 

2 (Cu, As, Cd, P, K, toplam N ve OM)’ ın uzaysal değişkenliğini pure nugget effect ile 

modellemişlerdir ve bunun gübreleme gibi tarımsal faaliyetlerin etkisinden 

kaynaklanabileceğini bildirmişlerdir. Mendes ve Ribeiro (2010), Portekiz-Tagus 

aluviyal aküfer bölgesinde nitratın nitrat direktif limiti (91/676/EEC) aşma ihtimalini 

haritalamak için distjuntive kriging kullanmışlardır. 

Kurunç ve ark. (2011), Antalya-Serik bölgesinde tarım alanlarından aküfere yıkanan 

NO3-N’nun yüksek olduğu yerleri (hot spot) belirlemek için yaptıkları çalışmada, 

koordinatları belirlenen 210 taban suyu gözlem kuyusundan su örnekleri ve kuyuların 

çevresindeki tarım arazilerinden toprak örnekleri almışlardır. Bazı toprak özelliklerinin 

ve toprak ve kuyu sularının NO3-N içeriklerinin uzaysal değişkenliğini jeoistatistiksel 

yöntemler kullanarak belirlemişler ve çizilen kriging haritalarından Serik ovasında 6 

noktada hot spot olduğunu belirtmişlerdir.  
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3. MATERYAL VE METOD  

3.1. Çalışma Alanı 

Bu çalışma, Türkiye’nin güneyinde, Antalya bölgesinde yoğun olarak açık tarımın 

yapıldığı alanlardan birisi olan Serik Ovasında yürütülmüştür (Şekil 3.1). Çalışma alanı, 

36o49’75” ile 37o01’97” Kuzey–Güney enlemleri ve 30o49’63” ile 31o16’62” Doğu-Batı 

boylamları arasında olup, Serik ovasının tamamını ve doğuda Manavgat ovasının bir 

kısmını kapsamaktadır. Serik ilçe merkezi çalışma alanının orta kesiminde 

bulunmaktadır.  

 

 

Şekil 3.1. Çalışma alanının (Antalya–Serik bölgesi) konumu  

 

Çalışma alanında, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından, mahalli idare olarak 8 belediye ve 

23 köy muhtarlığını kapsayan Köprüçay sulama projesi yürütülmektedir. Köprüçay 

Cazibe Sulaması 1968 yılında ve Pompaj Sulaması 1971 yılında işletmeye girmiştir.
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1994 Yılında Köprüçay Sulaması Sol Sahil (doğu kesimde) ve Sağ Sahil (batı kesimde) 

Sulama Birliklerine devredilmiştir. Köprüçay Sulama Projesi’nin su kaynağı Köprüçay 

Irmağıdır. Irmaktan regülatör vasıtası ile sol sahile 6,4 m³/s, sağ sahile 20 m³/s su 

alınmaktadır. Sulama sahası cazibe brüt 14 415 ha, pompaj sahası brüt 10 005 ha olmak 

üzere toplam 24 420 ha’ dır. Sulama sahası net olarak 16 500 ha’dır. 

Köprüçay sulama sahasında DSİ tarafından sağ ve sol sahilde toplam 211 adet gözlem 

kuyusu açılmıştır. Kuyuların bakım ve ölçümleri halen DSİ tarafından yapılmaktadır. 

Zaman zaman bu gözlem kuyularından bazıları tahrip olduğundan düzenli veriler 

alınamamaktadır. DSİ tarafından bu gözlem kuyularında aylık olarak taban suyu 

derinlikleri belirlenmekte ve yine yılda bir kez olmak üzere bu gözlem kuyularından 

alınan su örneklerinde elektriksel iletkenlik ve pH değerleri ölçülmektedir. Serik Ovası 

Köprüçay Sulama Alanı ve bu alanın etkisindeki aküferler bu çalışmanın kapsamındadır 

(Şekil 3.2). 

 

 
Şekil 3.2. Çalışma alanında yürütülen sağ sahil (sarı renkli bölge) ve sol sahil (yeşil 
renkli bölge) sulama alanını gösteren bir harita (DSİ). 
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3.1.1. Çalışma Alanının Jeolojisi 

Toros Sıradağları çalışma alanını çevrelemektedir. Jeolojik bakımdan tam bir 

stratigrafik nokta arz etmektedir. Bu dağlar kristalin şistler, fosilli poleozik, dolamitik 

ve şistli kısımlar içeren mesozoik kalkerlerle, flişler, radiolarit, serpantin, diorit ve 

andezitlerden oluşmaktadır. Torosların iç tarafları ise oligosen’in jipsli formasyonu, 

miosen’in deniz kalkerleri tarafından temsil edilmektedir (Anonim, 1964).  

Çalışma alanı içerisinde bütün jeolojik devirlere (Şekil 3.3 ) ait kayaçlar bulunmaktadır. 

Paleozoik zaman (günümüzden 230 milyon yıl önce): ovanın en eski formasyonu olup 

Bulhasan ve Beşkonak’ın doğusunda mostra verirler. Bu mostralar genellikle kristalin, 

şist, fillat kalker ve mermerlerden ibarettir (Anonim, 1964). 

Mesozoik zaman (günümüzden 65 milyon yıl önce): havzanın büyük bir kısmı 

mesozoik formasyonları ile kaplıdır. Bu formasyonlar kalker, fliş, marn, ve serpantinleri 

ihtiva ederler (Anonim, 1964).  

Senozoik zaman (65 milyon yıl öncesinden günümüze): Taşağıl ve karıncalı bölge 

arasındaki havzanın jeolojik yapısı; Otokton (yerinde oluşmuş) ve allokton (taşınmış) 

kaya gruplarından oluşmaktadır. Otokton gruplar eosen, miyosen, pliyosen ve 

kuvarterner yaşlı çökellerden oluşmaktadır. Eosen birimler başlıca kırıntılı konglomera, 

resifial kireçtaşı, marn, kiltaşı kumtaşı ve daha üstte aksu formasyonuna ait 

konglomeralar ve bunlarla ara katkılı seviyeler yer almaktadır. Daha üstte ise uyumsuz 

olarak piyosen yaşlı çökeller daha üstte ise pleyistosen ve kuvarterner yaşlı birimler yer 

almaktadır (Karaman, 2011).  

Başlıca birimler Şekil 3.4’ de görüldüğü gibi Karpuzçay formasyonu, Belkıs 

konglomerası ve Alüvyon’dur . 

Karpuzçay Formasyonu (Tmkp): Akay ve ark. (1985) tarafından adlandırılan formasyon 

kumtaşı, silttaşı, kiltaşı vb. kaya türlerinden oluşmaktadır. Birim, Poisson (1977) 

tarafından kargı molası olarak tanımlamıştır. Karpuzçay formasyonu ince-orta-kalın 

tabakalı, gri, yeşilimsi gri, kirli sarı renklerde kumtaşı, kiltaşı ve siltaşlarından 

oluşmaktadır. Özellikle alt düzeylerde yer yer kalsitürbidit, killi, kumlu kireçtaşı vb. 



 96 

düzeyler içermektedir. Karpuz çay formasyonu yer yer konglomera düzeylidir (Şenel, 

1997). 

Belkıs Konglomerası (Qb): Polijenik konglomeralardan oluşan birim, Blumenthal 

(1951) tarafından adlandırılmıştır. Genelde küresel, iyi yuvarlak-yuvarlak çakıllı, tane 

destekli, belirsiz ve çapraz tabakalanmalı, kum ve çamur desteklidir. Yer yer çamur ve 

eski toprak seviyeleri kapsamaktadır (Şenel, 1997). Bu birim, aküfer özellik 

göstermektedir (İller Bankası, 2011) . 

Alüvyon (Qal): Serik ve çevresinde gözlenen alüvyon kum, silt ve kilden oluşmaktadır. 

Alüvyonu oluşturan çökeller Karpuzçay formasyonu ve Belkıs konglomerasının 

aşınarak taşınmasıyla depolandığını göstermektedir. Bej, açık kahverengi ve yeşilimsi 

gri renklidir. İnce tane oranı yüksektir (Şenel, 1997). Bu formasyonda yeraltısuyu 

mevcuttur (İller Bankası, 2011).  

Serik Belediyesi içme suyu ihtiyacını alüvyon içerisinde açılan derin sondaj 

kuyularından karşılamaktadır. Alüvyon biriminin kum, çakıl ve konglomeratik 

seviyeleri aküfer özellik taşımaktadır. İmar sahası içerisinde kalan içme suyu sondaj 

kuyularında kirlilik tespit edilmesi nedeniyle yeni sondaj kuyuları Aspendos bölgesinde 

Köprü çay civarındaki alüvyon birimi içerisinde açılmıştır (İller Bankası, 2011).  

Allokton kayaçlar ise Antalya naplarına ait Çataltepe alakırçay birimi ve Tekirova 

afiritli napı oluşturmaktadır. İnceleme alanına bakıldığında en önemli tektonik yapılar 

kuzey-kuzey batı ve güney-güneydoğu gidişli kıvrımlar (antiklinal ve senklinal) yine 

aynı gidişe sahip ters fay ve bindirmeler bulunmaktadır. Bu durum ise özellikle 

miyosenden itibaren bölgenin doğudan batıya doğru sıkıştığını göstermektedir 

(Karaman, 2011). 
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Şekil 3.3. Çalışma sahasının Jeolojik zaman cetveli 

 

 

Şekil 3.4. Çalışma alanının jeoloji haritası (Şenel, 1997)  
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3.1.2. Çalışma Alanının Topografyası 

Serik ovası topografya bakımından üç grup altında incelenmektedir (Şekil 3.5). Birinci 

grup olan taban arazileri sahanın önemli bir kısmını oluşturmaktadır ve orta, güney, 

batı-kuzey kısımları ile Köprüçay sahilinde yer almaktadır. Genel eğim kuzey-güney 

yönünde olup, %0-2 arasında değişmektedir. İkinci grup olan yamaç araziler; ovanın 

doğu kısımlarında Taşağıl nahiyesinin batı ve güneyinde görülmektedir. Bu alanlarda 

eğim %4-8 arasında değişmektedir. Üçüncü grup yüksek araziler ise, alanın kuzey ve 

orta kısımlarında bulunmaktadır. Bu araziler arasında %0-2 düz arazilere rastlandığı 

gibi %2-10 arasında kompleks eğimli araziler de bulunmaktadır. Ovanın doğusunda da 

yüksek araziler yer almaktadır. Bu araziler ise taban araziler üzerinde münferit tepeler 

şeklindedir (Anonim, 1981). Genç alüviyal topraklar ovada oldukça yaygındır. Taban 

arazi toprakları genel olarak, 300 cm ve daha fazla derinlik göstermektedir. Yüksek 

yamaç arazilerde ise derinlik 30-90 cm’lerde taş ve çakıl ile sınırlanmaktadır. Ovanın 

kuzey ve orta kısımlarındaki yamaç ve yüksek arazilerdeki topraklar kalıntı (resudial) 

oluşumda ve koluviyal sınıfındadırlar. Taban arazi toprakları üst ve alt profiller de 

genellikle granüler yapıya sahiptir. Taban suyunun yüksek olduğu alanlarda toprak uzun 

süre ıslak kaldığından yapı, az çatlaklı ve masiftir. Granüller yapıya sahip toprakların 

geçirgenlik, su tutma ve havalanması iyidir (Anonim, 1981). 

Ovanın toprakları kalker ve marn tesiri altında oluştuğundan kireç bakımından 

zengindir. Topraklardaki kireç kapsamı %10–20 arasında değişmektedir. Ova toprakları 

genellikle kahverengi ve sarımsı kahverengindedir. Ovanın dalgalı ve yüksek arazileri 

ise kırmızımsı kahverengindedir. Toprak derinliği genellikle 150 cm ve daha derindir. 

Ancak alanın denize yakın olan kısımlarında kum ve çakılla sınırlı sığ topraklara 

rastlanmaktadır (Anonim, 1981).  
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Şekil 3.5. Çalışma alanının topografik haritası 

 

3.1.3. Çalışma Alanının Su Kaynakları 

Çalışma alanının en önemli yerüstü su kaynağı bölgede yürütülen sulama projesine adı 

verilen Köprüçaydır. Köprüçay ırmağı Eğridir gölünün güney-doğusunda Amonos 

dağları eteklerinden, Zindan boğazından çıkan Ayvalı çayı ile Karacahisar deresi ve 

bazı küçük yan derelerin birleşmesiyle meydana gelir ve güneye doğru dağlık bir 

araziye akar. Değirmenözü köyü ile Bulhasan köyü arasındaki 14 km’lik geniş vadiyi 

geçtikten sonra dar ve derin bir boğaza gelir. Bu boğazı Oluk köprü yakınlarında geçer 

ve civardaki pınarları da alarak Beşkonak’a kadar akar ve sonra Bucak köyünün 

batısından gelen Kocadereyi ve doğusundan gelen Sağırini deresini alarak Zincirli 

dağların kuzeyinde batıya doğru büyük bir dirsek yapıp güney- batıya doğru akar. 

Yörükdamları mevkiinin doğusunda Serik ovasına gelir ve birçok menderesler yaparak 

Antalya- Alanya karayolunu geçtikten 12 km sonra Dipsiz mevkiden Akdeniz’e dökülür 

(Anonim, 1964). 
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Çalışma alanında, ayrıca Köprüçay ile Aksu arasında Acısu çayı yer almaktadır. Acısu 

çayı ise Aksu ırmağı ile Köprüçay ırmağı drenaj sahaları arasındaki dağlık ve engebeli 

kısmın sularından oluşmaktadır. Çorlan ile Derekuyu birleşerek güneye doğru akan 

Acısuyu oluşturlar. Daha sonra Kadriye civarında güney-doğuya dönerek Çağıl geçidi 

ve Üründü derelerinin sularını da katan Acısu çayı Batak deresinin sularını da alarak 

büyük bir kavisle batıya döner ve Boğaz mevki ’den denize dökülür (Anonim, 1964).  

 

3.1.4. Çalışma Alanının İklimi 

Çalışma alanında, yazları çok sıcak ve kurak, kışları ılık ve bol yağışlı olan Akdeniz 

iklimi hâkimdir. Bölgenin ortalama yıllık yağışı 1079 mm, yıllık ortalama buharlaşma 

ise 1330 mm civarındadır. Yağışın önemli bir kısmı evapotranspirasyonun (ET) düşük 

olduğu kış aylarında düşmektedir. Ortalama en yüksek sıcaklık 34,3 oC ve ortalama en 

düşük sıcaklık 5,7 oC’dir (Anonim, 2011e). 

 

3.2. Yöntemler 

3.2.1. Örnek Sayısının Belirlenmesi 

Örnekleme, örneklerin analize hazırlanması ve analizlerin yapılması oldukça işgücü, 

zaman ve masraf gerektiren işlemlerdir. Diğer taraftan, alınacak örnekler hedef 

popülasyonu yeterince temsil etmelidir. Gerekli örnek sayısının belirlenmesinde bu iki 

husus dikkate alınmış, örnek sayısının gereğinden fazla veya düşük olmamasına dikkat 

edilmiştir. 

Varyasyon katsayısı (%VK), ilgili popülasyonun değişkenliği hakkında önemli bir 

göstergedir. Varyasyon katsayının yüksek olması popülasyonun daha değişken 

olduğuna işaret etmektedir. Bu durumda ilgili popülasyonu temsilen daha fazla örnek 

alınmalıdır. Belirli bir istatistiksel önem seviyesinde (örneğin %5) ilgili popülasyonu 

temsilen alınması gereken örnek sayısı; 
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n = (t(α/2)
2 s2)/D2           (3.1) 

 

bağıntısı kullanılarak hesaplanabilmektedir (Ott, 1993; Crepin ve Johnson, 1993).  

Eşitlik 3.1’de;  

s2= örnek varyansı (daha önce yapılmış çalışmalardan),  

t= ilgili (tahmini) örnek sayısına karşılık serbestlik derecesindeki t-tablo değeri.  

t-değeri başlangıçta tahmini olarak alınır, örneğin 50 örneğin ilk başta yeterli olacağı 

varsayılarak t, 50 serbestlik derecesinde ve 0.05 önem seviyesinde t(0.05/2, 50) = 1.97 

alınabilir.  

D= ortalama değerden kabul edilebilecek sapmadır.  

Örnek varyansı mevcut olmadığında,  

s = (maksimum değer-minimum değer)/4 şeklinde kabaca kestirilebilir.  

Daha önce yapılan çalışmalarda (Erşahin, 2001) NLEAP ile tahmin edilen yıkanmaya 

hazır nitrat miktarı (NAL) için ortalama = 143,71 kg/ha ve s2 = 3918,7 bulunmuştur. Bu 

değerler Eşitlik 3.1’de kullanıldığında (t= 1,65, s2 = 3918 ve D = ortalamadan %10 

sapma = 14,37) gerekli örnek sayısının yaklaşık 55 olduğu görülmektedir. Ancak, 

burada hesaplanan nokta sayısı yaklaşık 8,5 ha içindir.  

Çalışmalar, varyansın çalışma alanının genişliğinin logaritması ile doğru orantılı olarak 

arttığını göstermektedir. Bu gerçek dikkate alındığında, 36 600 ha genişliğindeki Serik 

Ovası için çalışılması gereken nokta sayısının yaklaşık olarak 250 olduğu 

görülmektedir. Bu durumda ovada 250 noktada çalışılmıştır. 

 

3.2.2. Toprak ve Su Örneklemesi  

Çalışma alanında toprak ve su örnekleme noktalarının yerlerinin belirlenmesinde DSİ 

tarafından açılan gözlem kuyularının yerlerine bağlı kalınmıştır. Dolayısıyla, 210 

örnekleme noktamızın yeri hali hazırda var olan gözlem kuyularının yeri olarak 

belirlenmiştir. Su örnekleri, bu gözlem kuyularından alınırken, toprak örneklerimiz ise 
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gözlem kuyusunun bulunduğu veya kuyuya en yakın tarım arazisinden alınmıştır. Bu 

210 noktaya ilave olarak, araziyi temsil edecek şekilde rastgele 40 nokta daha 

örneklenmiştir. Ancak bu noktalarda sadece toprak örneği alınıp modelleme çalışması 

yapılmış, herhangi bir yeraltı suyu gözlem kuyusu açılmamış ve su örneği alınmamıştır. 

Arazi çalışması öncesinde araştırma alanı olarak seçilen Köprüçay sağ ve sol sahil 

sulama alanına ait topoğrafik haritalar, uydu verileri ve diğer raster formatlı veriler 

bilgisayar ortamına aktarılmış ve çalışma alanına ait sayısal veritabanları 

oluşturulmuştur. Arazi çalışmaları sırasında ise 1-metre hassasiyete sahip taşınabilir el 

tipi Magellan Explorist 500 GPS cihazı yardımıyla gözlem yapılan kuyuların ve ilave 

olarak alınan toprak örnekleme noktalarının coğrafi koordinatları elde edilmiştir.  

Ayrıca, 1-metre çözünürlüklü pan-sharpened IKONOS renkli resim kullanılarak çalışma 

alanının ve tüm örnekleme noktalarını gösteren bir harita oluşturulmuştur (Şekil 3.6). 

Çalışma alanında koordinatları belirlenen bu 250 noktadan üst (0-30 cm) ve alt toprak 

(30-150 cm) olmak üzere toplam 500 toprak örneği ve eş zamanlı olarak kuyulardan ise 

210 su örneği Ekim 2009 ve Eylül 2010 dönemlerinde alınmıştır. Toprak 

örneklemesinde, nitrat analizi için her bir noktada hem üst hem alt topraktan bir miktar 

bozulmuş toprak örneği alınıp etiketlenmiş küçük naylon poşetlere konmuştur ve 

içerisine mikroorganizma faaliyetlerini durdurmak için birkaç damla toluen 

damlatılmıştır. Nem tayini için de aynı topraklardan bir miktar daha alınıp aynı şekilde 

etiketlenmiş farklı naylon poşetlere konmuştur. Ayrıca hava kuru toprakta yapılacak 

diğer analizler için aynı topraklardan biraz daha fazla bozulmuş toprak örneği alınıp 

yine aynı şekilde etiketlenerek daha büyük poşetlere konmuştur. Hacim ağırlığını 

belirlemek için örnekleme sırasında 100 cm3’lük etiketlenmiş çelik silindirler ile 

bozulmamış toprak örneği alınmıştır. Su örnekleri ise gözlem kuyularından uzun bir ipe 

bağlı “culuk” adı verilen küçük bir kapla alınıp süzük kaplarına konmuştur. Her bir 

gözlem kuyusundan hem pH ve EC tayini için, hem de nitrat tayini için su örneği 

alınmıştır. Ayrıca, çevrede bulunan bazı drenaj kanallarından, sulama sularından, içme 

sularından ve yüzey sularından da aynı şekilde ikişer su örneği alınmıştır. Nitrat tayini 

için alınan bütün su örneklerine mikrobiyal aktiviteyi önlemek amacıyla birkaç damla 

toluen damlatılmıştır ve araziden laboratuvara getirilene kadar mini soğutucuda 

tutulmuştur.  
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Şekil 3.6. Çalışma alanında örnekleme noktalarının dağılımı 

 

3.2.3. Laboratuvar Çalışmaları 

Nitrat analizi için alınan nemli toprak ve su örnekleri analiz yapılana kadar 

laboratuvarda buzdolabında +4 oC’de tutulmuştur. Hava kuru topraklarda yapılacak 

analizler için alınan toprak örnekleri ise önce gölgede kurutulmuş daha sonra tahta 

tokmaklarla dövülüp 2 mm’lik eleklerden geçirilerek analize hazır hale getirilmiştir. 

 

3.2.3.1. Toprak Örneklerinin Analizi  

NLEAP modelinin aylık analiz seçeneğinin ilk ekranı olan toprak girdi ekranındaki 

verileri sağlamak üzere alınan toprak örneklerinde Çizelge 3.1’de verilen analizler 

yapılmıştır. 



 104 

Yüzey toprağının tekstür sınıfı, tekstür bileşenlerinin (% kum, % kil ve % silt) 

Bouyocous hidrometre yöntemi ile hesaplanmasından sonra tekstür üçgeninden 

belirlenmiştir (Gee ve Bouder, 1986). Diğer toprak özellikleri ile ilgili analizlerden pH 

analizi; 1:2,5 oranında toprak-su karışımında HACH LANGE HQ40D.99 taşınabilir çift 

kanallı multimetrenin pH elektrodu ile belirlenmiştir. Bitkiye yarayışlı su içeriği 

değerinin hesaplanmasında kullanılan tarla kapasitesi hacimsel su içeriği (%) değerleri 

RETC software programı kullanılarak belirlenmiştir (van Genuchten ve ark., 1991).  

 

Çizelge 3.1. NLEAP modelinin toprak girdi ekranında istenilen toprak özellikleri  

Toprak Özellikleri Analiz yöntemi Kaynak  

Yüzey toprağının 
tekstür sınıfı 

USDA Tekstür 
üçgeninden 

Anonim, 2011c 

Organik madde Walkey-Black yöntemi  Nelson ve Sommers, 1982 

Toprak pH’sı 1:2,5 oranında toprak-su 
karışımında   

Rhoades, 1982a 

Katyon değişim 
kapasitesi 

Sodyum ile saturasyon 
yöntemi  

Rhoades, 1982b 

Hacim ağırlığı Silindir metoduna göre  Blake ve Hartge, 1986 
% Kaba madde 
miktarı 

2 mm’den büyük çaptaki 
fraksiyonun ağırlık 
olarak yüzdesinden 

Anonim, 1951  

Toprağın başlangıç 
nitrat içeriği 

Cd indirgeme metoduna 
göre  

Hach Company, 2005 

Bitkiye yarayışlı su 
içeriği 

Tarla kapasitesi nem 
miktarı ile solma noktası 
nem miktarı arasındaki 
farktan 

Klute, 1986 

Toprağın başlangıç 
nem içeriği 

Gravimetrik yöntem ile Gardner, 1986 

Toprağın solma 
noktası su içeriği 

RETC software 
programı ile 

van Genuchten ve ark., 1991 

 

Toprakların başlangıç NO3-N içeriği ise 1:10 oranında hazırlanan toprak-solüsyon 

karışımından elde edilen süzükte DR 2800 (Hach-Lange, USA) taşınabilir 

spektrofotometre kullanılarak Cd indirgeme metoduna göre belirlenmiştir. Nitrat düşük 

anyon kapasiteli topraklarda suda çözülebildiğinden dolayı, topraktan nitratı ekstrakte 

edebilmek için su veya seyreltilmiş tuz çözeltileri kullanılabilmektedir. Ancak, su kendi 
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düşük iyon geriliminden dolayı dispersiyona neden olabilmektedir. Bu da alınan 

süzüğün bulanık olmasına neden olmaktadır (Griffin ve ark., 1995). Bu çalışmada, daha 

hızlı ve berrak süzük elde edebilmek için CaSO4 solusyonu kullanılmıştır. NO3-N 

analizinde, önce araziden alınan taze toprak örneğinden 10 gr tartılıp 250 ml’ lik 

erlenmayere konmuş ve üzerine 100 ml 0.01 M CaSO4 çözeltisi ilave edilmiştir. Sonra 

erlenmayerlerin ağzı parafilmle kapatılıp 30 dk çalkalayıcıda çalkalanmıştır. 

Karışımdan berrak bir süzük elde etmek için önce Wathman-42 filtre kâğıdı kullanarak 

100 ml’ lik balon jojelere süzülüp sonra 100 ml’lik süzük kaplarına aktarılmıştır. Elde 

edilen berrak süzükten otomatik pipet ile 10 ar ml alınıp spektrofotometreye ait 2 ayrı 

cam kare küvete konmuştur. Süzük ile dolu iki küvetten birisi kör olarak kullanılmıştır. 

Diğer küvetin içerisindeki süzüğe ise kadmiyum indirgeme metodu için gerekli 

kimyasalları içeren önceden paketlenmiş hazır Nitraver 5 nitrat reaktif powder pillow 

ilave edilmiştir ve sonra küvetin tıpası kapatılarak 1 dk hızlıca çalkalanmıştır. 

Böylelikle 1 dakikalık reaksiyon süresi başlatılmıştır. Bu süreçte kadmiyum metali 

süzükteki nitratı nitrite indirgemektedir. Nitrit iyonu asidik ortamda sülfanilik asitle 

reaksiyona girip, bir ara ürün olan diazonyum tuzunu oluşturmaktadır. Tuz ise gentisik 

asitle birleşerek sarı renkli bir solüsyon oluşturmaktadır (Hach Company, 2005). Küvet 

1 dakika çalkaladıktan sonra kapağı açılıp reaksiyonun tamamlanması için 5 dk 

bekletilmiştir. Bu arada kör olarak kullanılacak küvet spektrofotometreye yerleştirilip 

cihazın sıfır ayarı yapılmıştır. Daha sonra içinde süzük + powder pillow bulunan küvet 

5 dakikalık bekleme süresi dolduktan sonra 2 dakika içinde spektrofotometreye 

yerleştirilerek süzükteki NO3-N miktarı ppm olarak okunmuştur (Griffin ve ark., 1995). 

Spektrofotometrede okunan bu değer için standart NO3-N çözeltilerinin okumaları 

yapılarak hazırlanan standart eğriden NO3-N konsantrasyonu (ppm) bulunmuştur. 

Bulunan bu sonuç önce “sulandırma faktörü” ile çarpılmıştır ve daha sonra Eşitlik 3.2 

‘deki formülle hesaplanan “nem faktörü” ile çarpılmıştır. 

Nem faktörü = nemli toprak (g) / fırın kuru toprak (g)   (3.2) 

Sonuç mg NO3-N kg-1 kuru toprak olarak hesaplanmıştır (Maynard ve Kalra, 1993). 
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3.2.3.2. Su Örneklerinin Analizi 

Gözlem kuyularından, sulama sularından ve diğer su kaynaklarından alınan su 

örneklerinde NO3-N tayini toprak örneklerinin NO3-N analizinde kullanılan 

spektrofotometre ile Cd indirgeme metoduna göre belirlenmiştir. Analiz için, su 

örnekleri içerisinde spektrofotometre okumasını etkileyecek herhangi bir partikülün 

kalmaması için önce Wathman-42 filitre kağıdı kullanarak 100 ml’ lik balon jojelere 

süzülmüş daha sonra tekrar temiz 100 ml’lik süzük kaplarına aktarılmıştır. Elde edilen 

berrak su örneğinden 10’ar ml alınıp yukarıda toprak örnekleri için anlatıldığı şekilde 

analiz edilmiştir. 

 

3.2.4. Survey Çalışmaları 

NLEAP modelinin aylık analiz seçeneğinin toprak girdi ekranında istenilen, araziye 

ilişkin genel bilgilerin, bitki ve amenajman girdi ekranında kullanılacak ve Sulama ve 

Azot Amenajmanına ilişkin girdi ekranında kullanılacak gerekli verilerin sağlanması 

için bir anket hazırlanmıştır (Ek 1). Hazırlanan anket her iki dönemdeki örnekleme 

sırasında toprak örneği alınan arazilerin sahipleri ile görüşülerek ve gerekli gözlemler 

yapılarak doldurulmuştur. 

 

3.2.5. NLEAP Modelinin Kullanımı 

3.2.5.1. Toprak Girdi Ekranı 

NLEAP modelinin aylık analiz seçeneğinin ilk ekranı olan toprak girdi ekranındaki 

verilerden araziye ilişkin genel bilgiler Çizelge 3.2‘de belirtildiği gibi belirlenmiştir.  

NLEAP modelinin toprak girdi ekranında örnekleme noktalarının yüzde eğimi; 

                düz eğimli (%0-1) arazi ise 0,  

                düze yakın (%1-3) arazi ise 1,  

                hafif eğimli (%3-6) arazi ise 3 olarak belirtilmiştir. 
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Her bir örnekleme noktasına ait hidrolojik grup belirlenirken; 

                  tekstür sınıfı kumlu, tınlı kum veya kumlu tın tipleri için A seçeneği, 

                  siltli tın veya tın için B seçeneği, 

                   kumlu killi tın için C seçeneği, 

                   killi tın, siltli killi tın, kumlu kil, siltli kil veya kil topraklar için D seçeneği 

seçilmiştir (Smith ve Cassel, 1991). 

 

Çizelge 3.2. NLEAP modelinin toprak girdi ekranında istenilen araziye ilişkin genel 
bilgiler 

Arazi özelliği  Yöntem 

Yüzde Eğim Survey 

Hidrolojik grup Survey ve literatür 

Drenaj sınıfı Survey 

Peyzaj pozisyonu Survey  

Toprakta su hareketini engelleyici bir katmanın olup olmadığı Survey 

Kök hareketini engelleyici bir katmanın olup olmadığı Survey 

 

Drenaj sınıfı ise yine survey çalışmalarıyla ve hidrolojik gruba göre belirlenmiştir. 

Toprak girdi ekranının ikinci kısmında daha önce bölüm 3.2.3.1’de belirtilen toprak 

özelliklerine ilişkin bilgiler Çizelge 3.1’de belirtildiği gibi laboratuvarda yapılan 

analizler sonucu elde edilen verilerden sağlanmıştır. Bu çalışmada, toprağın yüzde 

organik maddesi ile bağlantılı hesaplamalarda kullanılacak olan horizon derinliği 30 cm 

olarak alınmıştır. Mineralize olmaya hazır N (N zero) havuzunu kapsayan toprağın 

yüzde organik maddesi için program tarafından önerilen “default” değer kullanılmıştır. 
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3.2.5.2. Bitki ve Amenajman Ekranı 

Bitki ve amenajman ekranında istenilen simülasyonun başlama tarihi her bir nokta için 

01.10.2009 olarak belirtilmiştir. Örnekleme noktalarında çalışma periyodu içerisinde 

yetiştirilen bitki çeşidi modelde verilen bitki listesinden seçilmiştir. Bu çalışmada, 

örnekleme yapılan arazilerde modelde bulunan bitkilerin haricinde de bitki 

yetiştirilmiştir. Model, kültürü yapılan bütün bitkileri içermemektedir. Modelde 

bulunmayan fakat örnekleme arazilerinde yetiştirilen bitkilerin yerine, o bitkinin 

topraktan kaldıracağı azot miktarı ile benzer miktarda topraktan azot kaldıran bitki, 

modeldeki bitki menü listesinde seçilmiştir. Bu bağlamda, pamuk için silajlık sorgum; 

susam ve yerfıstığı için soya fasulyesi; yenidünya, limon, portakal, nar, avokado, zeytin, 

kavun ve karpuz için şeker pancarı; sebzeler için ise patates bitkisi seçilmiştir.  

NLEAP modelinin bitki ve amenajman girdi ekranında istenilen diğer bilgiler Çizelge 

3.3‘de belirtildiği gibi Tarım İl Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) 

sağlanmış, bu şekilde ulaşılamayan bilgiler ise survey yoluyla elde edilmiştir. 

Hedeflenen verim ve verim tahmini verileri özellikle Türkiye İstatistik Kurumunun 

tarım ile ilgili veri tabanlarından alınmıştır (Anonim, 2011d). Toprak işleme zamanları 

ve şekilleri ile ilgili bilgiler için özellikle o bölgede daha önce yürütülmüş 

çalışmalardan yararlanılmıştır (Akıncı ve Çanakçı, 1998; Çanakçı, 2010). 
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Çizelge 3.3. Bitki ve amenajman girdi ekranında kullanılacak veriler 

Özellik Yöntem 

Yetiştirilen Bitkinin çeşidi Survey 

Hedeflenen verim Tarım İl müdürlüğü, survey ve 
TUİK*  

Verim tahmini  Tarım İl müdürlüğü, survey ve 
TUİK* 

Ekim zamanı Survey  

Hasat tarihi Survey 

P, K veya mikro element noksanlığı olup 
olmadığı  Survey 

Yabancı otlar, zararlılar ve hastalıkların 
problem olup olmadığı Survey 

Ekim öncesi anızla kaplılık oranı (%) Survey 

Ekim sonrası anızla kaplılık oranı (%) Survey 

Hasat sonrası anızla kaplılık oranı (%) Survey 

Başlıca toprak işleme şekli  Survey ve daha önce yapılmış 
çalışmalar 

Ürün rotasyonu  Survey 

Alt toprak işleme var mı?  Survey 

Teraslama yapılmış mı? Survey 

Arazide yüzey altı veya başka drenaj var mı? Tarım İl ve survey  

*; Türkiye İstatistik Kurumu 

 

3.2.5.3. Sulama ve Azot Amenajmanı Ekranı 

Sulama ve azot amenajmanı ile ilgili bilgiler yapılan anketlerden ve Tarım İl 

Müdürlüğünden sağlanmıştır (Çizelge 3.4). 
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Çizelge 3.4. Sulama ve azot amenajmanına ilişkin girdi ekranında kullanılacak veriler 

Özellik Yöntem 

Sulamanın olup olmadığı, varsa sulama tipi Survey  

Sulama zamanlaması yapılmış mı? Survey  

Toprak tuzluluğu bir problem mi? Survey  

Bitki anız uygulaması  Tarım İl Müdürlüğü ve survey  

N gübresi uygulaması  Tarım İl Müdürlüğü ve survey 

Çiftlik gübresi uygulaması  Tarım İl Müdürlüğü ve survey 

Organik atık uygulaması  Tarım İl Müürlüğü ve survey 

Nitrifikasyon inhibitörünün kullanılıp 
kullanılmadığı Survey  

 

3.2.5.4. Aküfer Ekranı 

Aküfer girdi ekranında istenilen bilgiler için DSİ, Antalya İller Bankası ve özellikle 

daha önce o bölgede çalışmış jeoloji Yüksek Mühendisleri Keleş ve Taşkın (2011) ile 

yapılan sözlü görüşmelerden elde edilmiştir (Çizelge 3.5). 

Çizelge 3.5. Aküfer girdi ekranında yer alan veriler ve elde edilme yöntemleri  

Özellik Yöntem 

Aküfer pozisyonu  DSİ, Survey, İller Bankası ve Jeoloji 
Mühendisleri 

Aküfer sınıfı  DSİ, Survey, İller Bankası ve Jeoloji 
Mühendisleri 

Kök bölgesinden aküfere varış 
zamanı 

DSİ, Survey, İller Bankası ve Jeoloji 
Mühendisleri 

 

3.2.5.5. İklim Ekranı 

İklim veri girdi ekranında istenilen bilgiler Çizelge 3.6’da belirtildiği şekilde 

sağlanmıştır. Bu çalışma da modellemenin yapıldığı yıla ait veriler kullanıldığı için 

günümüz (Current) seçeneği seçilmiştir. İklim bilgileri çalışma alanına en yakın iklim 

istasyonu olan Antalya Meteoroloji İl Müdürlüğü’nden alınmıştır (Çizelge 3.7). Sulama 
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ile ilgili bilgiler için DSİ’nin 2010 yılı Köprüçay Sulaması Planlı Su Dağıtımı 

Uygulama Raporlarından ve Özgenç ve Erdoğan (1988)’dan yararlanılmıştır (Çizelge 

3.8). 

 

Çizelge 3.6. İklim veri ekranında kullanılan veriler ve elde edilme yöntemleri 

Özellik Yöntem 

Aylık Ortalama yağış Meteoroloji İl Müdürlüğü  

Aylık yağışlı gün sayısı Meteoroloji İl Müdürlüğü 

Aylık Sulama suyu miktarı DSİ 

Aylık Sulama suyu NH4 ve NO3 miktarı Ölçüm ve survey 

Aylık Yüzey akışı miktarı  Survey 

Aylık yüzey akışı NH4 ve NO3 miktarı Survey 

Aylık Ortalama Sıcaklık Meteroloji İl Müdürlüğü 

Pan Buharlaşması Meteroloji İl Müdürlüğü 

Pan katsayısı Çizelge 3.9’dan 

Bitki katsayısı Çizelge 3.10’dan 

Yıllık yağışın NH4 ve NO3 miktarı Ölçüm ve survey 

 

 

Çizelge 3.7. İklim veri ekranında kullanılan meteorolojik veriler 

Ay 
Toplam yağış 

(mm) 
Yağışlı 

gün sayısı 
Toplam açık aüzey 
buharlaşması (mm) 

Ortalama sıcaklık 
(°C) 

Pan 
katsayısı 

10 51,2 4 161,2 22,0 0,8 

11 37,2 6 - 15,5 0,8 

12 677,0 15 60,4 12,7 0,8 

1 328,6 15 71,2 10,9 0,8 

2 290,8 16 69,3 12,3 0,8 

3 8,2 4 114,5 14,8 0,8 

4 9,4 4 151,4 17,6 0,8 

5 4,2 5 158,5 21,6 0,8 

6 25,4 6 201,9 25,0 0,8 

7 - - 179,0 27,9 0,8 

8 4,2 1 264,2 30,4 0,8 

9 4,8 1 215,5 26,9 0,8 



 112

Çizelge 3.8. Çalışma alanında yetiştirilen ürünlerin sulama suyu miktarı ve NO3-N içeriği 

Sulama 
Tipi 

 Ürün 
 
Ay 

Bostan Pamuk Susam Mısır 
Meyve 
Zeytin  
Fidan 

Sebze Yerfıstığı Narenciye 
Yem 

Bitkisi

Salma 
Sulama 
Suyu 
Miktarı 
(mm) 

Nisan - - - - - 40 - - -

Mayıs 13 28 10 73 123 175 53 43 25

Haziran 183 163 133 245 305 270 138 240 138

Temmuz 125 305 223 345 360 325 200 310 215

Ağustos - 308 - 340 305 180 223 290 -

Eylül  - 150 45 28 173 - 148 198 148

Ekim - - - - 15 - 10 58 -

Salma 
sulama 
suyu 
NO3-N 
içeriği  
(kg/ha) 

Nisan - - - - - - - - -

Mayıs - - - - 1 1 - - -

Haziran 1 1 1 2 2 2 1 2 1

Temmuz 1 2 2 3 3 2 2 2 2

Ağustos - 2 2 3 2 1 2 2 2

Eylül  - 1 - - 1 - 1 1 1

Ekim - - - - - - - - -

Damlama 
Sulama 
Suyu 
Miktarı 
(mm) 

Nisan - - - - - 28 - - -

Mayıs 8 20 8 50 83 118 35 28 18

Haziran 123 108 88 165 203 180 93 160 93

Temmuz 85 205 148 230 240 218 133 208 143

Ağustos - 205 165 228 203 120 148 193 168

Eylül  - 100 30 20 115 - 100 130 98

Ekim - - - - 10 - 5 40 -

Damlama 
sulama 
Suyu 
NO3-N 
içeriği  
(kg/ha) 

Nisan - - - - - - - - -

Mayıs - - - - 1 1 - - -

Haziran 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Temmuz 1 2 1 2 2 2 1 2 1

Ağustos - 2 1 2 2 1 1 1 1

Eylül  - 1 - - 1 - 1 1 1

Ekim - - - - - - - - -

 

 

3.2.5.5.1. Pan Değerlerinin Belirlenmesi  

Evapotranspirasyonu hesaplamada kullanılan verilerin elde edilmesinde 

evapotranspisyon panları yaygın olarak kullanılmaktadır. Panlar arasında ise en fazla 

kullanılanı Sınıf A pandır. Sınıf A pan silindir şeklinde, 121 cm çapında ve 255 mm 
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derinliğinde olup, galvanize çelikten yapılmıştır. Pan toprak yüzeyinden 15 cm yukarıya 

yerleştirilir ve su, panın ağız kısmından 5-7,5 cm aşağısında muhafaza edilir.  

Çizelge 3.9, iklim koşulları ve panı çevreleyen diğer koşullar baz alınarak pan 

katsayılarının belirlenebilmesinde kullanılan koşulları içermektedir (Doorenbos ve 

Pruitt, 1977). Bu çalışmada, pan katsayıları bu çizelgedeki verilere göre belirlenmiştir. 

 

 

Çizelge 3.9. Değişik bitki örtüleri ile çevrili ve farklı nispi nem ve rüzgar hızlarına 
maruz bırakılan Sınıf A panı için pan katsayısı (Kp) değerleri (Martin ve 
ark., 1991) 

 
Kısa yeşil çim ile çevrili bir Sınıf A Pan 

  Ortalama % nem 
Ortalama Rüzgar 

hızı (km/saat) 

Günlük Rüzgar 

Esiş Mesafesi 

(ft) 

Düşük 

<40 

Orta 

40-70 

Yüksek 

>70 

Hafif 

<3.0 

0 0,55 0,65 0,75 

33 0,65 0,75 0,85 

330 0,70 0,8 0,85 

3300 0,75 0,85 0,85 

Orta 

3.0-18.0 

0 0,50 0,60 0,65 

33 0,60 0,70 0,65 

330 0,65 0,75 0,80 

3300 0,70 0,80 0,80 

Kuvvetli 

18-30 

0 0,45 0,50 0,60 

33 0,55 0,60 0,65 

330 0,60 0,65 0,70 

3300 0,65 0,70 0,75 

Çok 

Kuvvetli 

>30 

0 0,40 0,45 0,50 

33 0,45 0,55 0,60 

330 0,50 0,60 0,65 

3300 0,55 0,60 0,65 
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3.2.5.5.2. Bitki Katsayılarının Hesaplanması  

Hill ve ark. (1983), yonca-esaslı bitkilerde bazal bitki katsayılarının hesaplanabilmesi 

için bir polinom geliştirmişlerdir (Martin ve ark., 1991). Hill tarafından kullanılan 

polinom, etkin bir bitki örtüsü oluşmadan önce: 

 

Kcb = co + c1r  + c2r
2 +c3r

3                                      (3.3) 

 

şeklindedir. Eşitlik 3.3’de;  

Kcb = bazal bitki katsayısı; 

    r =  ekimden itibaren yüzde etkin örtünün oluşabilmesi için gerekli nispi zaman; 

 c’ler = Bitki katsayısı için katsayılarıdır. 

Etkin bir bitki örtüsü oluştuktan sonra ise: 

 

 Kcb = c4 + c5r  + c6r
2 +c7r

3                                      (3.4) 

 

Şeklindedir. Eşitlik 3.4’de 

Kcb = bazal bitki katsayısı; 

     r =  Etkin bir bitki örtüsü oluştuktan sonra geçen nispi zaman (gün); 

    c’ler = bitki katsayısı için katsayılardır. 

Katsayılara ilişkin değerler Çizelge 3.10’da özetlenmiştir. 
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Çizelge 3.10. Bazal bitki katsayılarının hesaplanmasında kullanılan polinomlar için katsayılar (Martin ve ark., 1991). 
 
     Kcb Sınırları 
Etkin bitki örtüsü oluşmadan önce c0 c1 c2 c3 Maksimum Minimum 
Tane bitkileri 0,1534 -1,655 6,921 -4,317 1,00 0,15
Fasulye (Phaseolus spp.) 0,1549 -1,860 3,334 -1,689 0,92 0,15
Bezelye (Pisum Sativu L.) 0,2224 -0,712 1,959 -0,546 0,90 0,15
Patates (Solanum Tuberosum L.) 0,1520 -1,151 4,356 -2,556 0,80 0,15
Şeker pancarı (Beta Vulgaris L.) 0,1750 0,346 -2,085 2,570 1,00 0,15
Mısır (Zea Mays L.) 0,1505 -0,778 1,679 -0,114 0,93 0,15
Yonca (ilk biçimden önce) 0,1682 1,663 -1,080 0,222 1,00 0,25
Kışlık buğday (Triticum aestium L.) 0,1446 -1,223 7,697 -5,510 1,00 0,15
Çim 0,8700 0 0 0 0,87 0,87

Etkin Bitki örtüsü oluştuktan sonra  
Tane bitkileri  1,103 0,1113 X 10-1 -0,9746 X 10-3 0,7530 X 10-5 1,00 0,15
Fasulye 0,939 0,1005 X 10-1 0,9102 X 10-3 0,7308 X 10-5 0,92 0,15
Bezelye 0,989 -0,9473 X 10-2 -0,3065 X 10-3 0,3174 X 10-5 0,90 0,15
Patates 0,807 -0,2659 X 10-2 -0,1044 X 10-3 -0,1707 X 10-5 0,80 0,15
Şeker pancarı 0,991 0,3427 X 10-2 -0,1308 X 10-3 0,6255 X 10-6 1,00 0,15
Mısır 1,500 -0,4693 X 10-1 0,1146 X 10-2 -0,9293 X 10-5 0,93 0,15
Yonca (ilk biçimden sonra) -0,153 0,9372 X 10-1 -0,2507 X 10-2 0,2197 X 10-4 1,00 0,25
Kışlık buğday 5,739 -0,1949 -0,2214 X 10-2 -0,8333 X 10-5 1,00 0,15
Çim 0,870 0 0 0 0,87 0,87
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3.2.5.6. Yıkanma Sonuçlarının Özet Ekranı 

Çalışma alanındaki her bir nokta için NLEAP modelinin 5 ayrı girdi ekranında istenilen 

bilgiler sağlandıktan sonra sonuç ekranı çalıştırılmıştır. NLEAP modelin çalıştırılması 

sonucunda “LEACHING OUTPUT SUMMARY” olarak adlandırılan sonuç ekranında 

NAL, NL, MRI, ALPR için sonuçlar verilmiştir.  

NLEAP modelinin hesaplamalarında kullanılan prosedürler Amerika Bileşik 

Devletlerinde geliştirilmiş olup, gerek hesaplamalarda gerekse elde edilen sonuçlarda 

Amerikan birimleri kullanılmaktadır. Herhangi bir yanlışlığa mahal vermemek için girdi 

ekranlarında istenilen sayısal değerler Uluslararası sistem (SI)’ e dönüştürülmemiştir.  

Elde edilen sonuçlar, mevcut çizelgeler kullanılarak uluslararası sistem (SI) birimlerine 

dönüştürmüştür. 

 

3.2.6. Jeoistatistik Modelleme  

Bu çalışmada, model tarafından hesaplanan nitrat yıkanma indislerin (NAL, NL ve 

MRI) ve gözlem kuyularından alınan su örneklerinin NO3-N içeriklerinin uzaysal 

değişkenliği belirlenmiştir. Ayrıca ova topraklarının kum(%), kil(%) ve silt(%) içeriği, 

hacim ağırlığı (g/cm3), tarla kapasitesi hacimsel nem içeriği (%), solma noktası 

hacimsel nem içeriği (%), yarayışlı su içeriği (%), OM(%), KDK, pH ve hasat 

döneminde üst ve alt toprağın toplam NO3-N içeriğinin (kg/ha) uzaysal değişkenliği 

belirlenmiştir. Uzaysal değişkenliğin belirlenmesinde GS+ (Versiyon 7.0) paket 

programı kullanılmıştır (Robertson, 2000). Yapılan jeoistatistiksel modellemede, uygun 

semivaryogram ve bağlantı modeli (Gaussian, Küresel, Üssel, vb) hesaplanmıştır. 

Değişkenlere ait en uygun semivariogram ve model hesaplanırken regresyon katsayısını 

(R2) en yüksek, hata kareler toplamını (RSS) en düşük yapan aktif ayırma mesafesi, 

uniform veya uniform olmayan ayırma sınıfları ve sayıları belirlenmiştir. Ayırma 

mesafesi veya ayırma sayısı sonuç vermediği durumlarda ise uyumu bozan uç değerler 

veri setinde yok sayılmıştır (Isaaks ve Srivastava, 1989). Hesaplanan her 

semivaryogram sonrasında, farklı semivaryogram modelleri arasında en iyi modeli 

seçme şansı tanıyan çapraz değerlendirme (cross-validation) yöntemi kullanılarak, 
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ölçülen değer ile tahmin edilen değer arasındaki ilişkinin derecesine bakılmıştır. 

Ölçülen değerler ile tahmin edilen değerler arasındaki karşılaştırma bize kriging tahmin 

metodu ile yapılacak olan tahminin doğruluğu hakkında fikir vermektedir. Çapraz 

değerlendirme yapılırken, tahmin metodu gerçek örneklerin lokasyonlarında test 

edilmektedir. Bu yöntemde, önce bilinen bir lokasyondaki bir örneğin değeri, örnek veri 

setinde yok sayılır. Yok sayılan bu örneğin değeri, diğer lokasyonlardaki örneklerin 

değerleri kullanılarak tahmin edilir. Daha sonra örnek veri setinde yok sayılan örneğin 

değeri (gerçek değeri) ile tahmin edilen değeri karşılaştırılabilir. Bu uygulama bütün 

lokasyonlardaki her bir örnek değeri için yapılmaktadır. Çapraz değerlendirme 

sonucunda ölçülen değerler ile tahmin edilen değerler arasındaki korelasyon katsayısı 

(r) yapılan tahminin başarısının bir ölçüsüdür. Korelasyon katsayısı ne kadar yüksek 

olursa, yapılan tahmin o kadar başarılı olmaktadır (Isaaks ve Srivastava, 1989; 

Trangmar ve ark., 1985). Genel bir yaklaşım olarak, korelasyon katsayısı %70 ve üzeri 

olması durumunda tahmin başarılı sayılmaktadır (Chien ve ark., 1997).  

Bu çalışmada, uygun bağlantı modelleri kullanılarak her bir değişkene ilişkin nugget, 

sill, range gibi semivaryogram parametreleri saptanmıştır. Semivariogram parametreleri 

ve ayırma mesafesi, maksimum komşu örnek sayısı gibi değerler GIS paket 

programının jeoistastistik seçeneğinde kullanılarak ordinary kriging yöntemi ile ilgili 

değişken için ölçülmemiş alanlara ilişkin değerler tahmin edilmiş ve kriging haritaları 

oluşturulmuştur. Böylece her bir değişkenin çalışma alanındaki değişim desenini 

gösteren haritalar çıkarılmıştır. 

 

3.2.7. Tanımsal İstatistik Analizi 

Alınan toprak ve su örneklerinde yapılan analizlerde bulunan sonuçlara göre, kil (%), 

silt (%), kum (%), organik madde (%), KDK, hacim ağırlığı, toprak pH’sı, başlangıç 

NO3-N içeriği, bitkiye yarayışlı su içeriği, toprağın başlangıç nem içeriği, solma noktası 

ve gözlem kuyusu sularının NO3-N içeriği gibi değişkenlerin tanımsal istatistikleri 

bilgisayarda SPSS 10.0 paket programı kullanılarak hesaplanmıştır. Ayrıca NLEAP 

modellemesi sonucunda bulunan NAL (yıkanmaya hazır NO3-N), NL (yıkanan NO3-N) 

ve MRI (hareket riski indeksi) değerlerinin de tanımsal istatistikleri yapılmıştır. 
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

4.1. Tanımsal istatistikler 

Bu çalışmada, Serik ovasında 36 600 ha alanda 250 noktadan alınan toprakların bazı 

fiziksel ve kimyasal özelliklerine ait tanımsal istatistik sonuçları Çizelge 4.1’de 

verilmiştir. Toprakların hacim ağırlığı (HA), pH ve organik madde içeriğine ilişkin 

standart sapma düşük (0,13, 0,6, 0,51), EC ve NO3-N içeriğine ilişkin standart sapma 

ise yüksektir (647,65, 60,01). Standart sapmanın düşük olması bu özelliklerin basık bir 

dağılım gösterdiği, yüksek olması ise yayvan bir dağılım gösterdiği anlamına 

gelmektedir (Warrick ve Nielsen, 1980). Serik Ovasında ölçülen toprak özelliklerinin 

değişkenliklerini birbirleri ile kıyaslayabilmek için birimsiz olan varyasyon 

katsayılarına bakıldığında, alanda en fazla EC ‘nin değişkenlik gösterdiğini (% 176,79), 

pH ‘nın ise en az değişkenlik (% 3,06) gösterdiğini görmekteyiz. Yani pH, arazi 

boyunca daha fazla benzerlik gösterirken, EC ise oldukça fazla farklılık göstermektedir. 

Corwin ve Lesch, (2005) Californiya’nın San Joaquin vadisinde 32,4 ha’lık alanda 

toprak elektriksel iletkenlikleri ile birlikte toprakların uzaysal değişkenliğini 

tanımlamak için yaptıkları çalışmada pH için düşük, EC için ise yüksek bir varyasyon 

katsayısı bulmuşlardır. Erşahin, (1999) ise, Tokat-Kazova bölgesinde toprakların 

uzaysal değişkenliğini belirlemek için yaklaşık 3,5 ha’lık bir arazide yürüttüğü 

çalışmada, en büyük varyasyon katsayısını KDK için, en küçük varyasyon katsayısını 

ise pH için bulmuştur. Silt, HA, tarla kapasitesi su içeriği (θ, cm3 cm-3) ve yarayışlı su 

içeriğine ait çarpıklık katsayısı değeri negatif olduğundan, bu değişkenler sola çarpıklık 

göstermektedirler. Yani verilerin büyük çoğunluğu ortalama değerin sağındadır ve az 

sayıda küçük değer vardır. Diğer toprak özellikleri ise hafif sağa çarpıklık 

göstermektedirler. EC ‘in çarpıklık katsayısı oldukça yüksek (7,94) olup bu, alan 

içerisinde bazı bölgelerde ekstrem yüksek değerlerin olduğunu göstermektedir (Erşahin, 

1999). Solma noktası su içeriği basık bir dağılım gösterirken (-0,19), diğer toprak 

özellikleri daha sivri bir dağılım göstermektedirler. Özellikle EC, pH, kaba materyal ve 

yarayışlı su içeriği oldukça yayvan bir dağılım (77,72, 18,37, 11,05 ve 7,08) 

göstermektedirler. Bu sonuçlar, çalışma alanında oldukça yüksek bir değişkenliğin 

olduğunu göstermektedir. Benzer sonuçlar Korsakov ve ark. (2004); Hu ve ark. (2005)  
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         Çizelge 4.1. Toprak Özelliklerinin Tanımsal İstatistik Analizleri  

Değişkenler 
Örnek 
sayısı En büyük En küçük Ortalama 

Standart 
hata# 

Standart 
sapma Basıklık Çarpıklık 

Varyasyon 
katsayısı (%) 

       Toprak özellikleri          
Kum (%) 250 81,64 12,64 33,24 0,92 14,50 0,17 0,77 43,62 
Kil (%) 250 67,72 8,80 32,35 0,74 11,66 0,06 0,57 36,04 
Silt (%) 250 58,56 9,28 34,41 0,54 8,46 0,48 -0,10 24,59 
KDK (meq/100gr) 250 59,11 6,72 24,39 0,46 7,30 1,89 0,77 29,93 
Hacim ağırlığı(g/cm3) 250 1,82 1,12 1,51 0,01 0,13 0,31 -0,45 8,61 
Tarla kapasitesi Ѳ su (%) 250 49,53 14,76 38,37 0,31 4,88 2,60 -1,14 12,72 
Solma noktası Ѳ su (%) 250 30,76 7,91 18,11 0,25 3,91 -0,19 0,10 21,59 
Yarayışlı su içeriği (%) 250 24,93 6,85 20,26 0,13 2,13 7,08 -1,75 10,51 
Kaba materyal ( %) 250 38,80 0,00 3,40 0,37 5,79 11,05 2,97 170,29 
pH 250 10,52 7,41 8,50 0,02 0,26 18,37 2,02 3,06 

EC (µS/cm) 250 7830,00 58,40 366,34 40,96 647,65 77,72 7,94 176,79 
OM (%) 250 3,47 0,31 1,64 0,03 0,51 0,69 0,34 31,10 
NO3-N (kg/ha) 250 277,15 4,56 61,34 3,80 60,01 1,48 1,45 97,83 
Nem (%) 250 41,11 4,80 15,31 0,32 5,03 2,71 0,89 32,85 
       NLEAP modeli ile tahmin edilen parametreler        
NAL(kg/ha) 250 549,83 61,59 246,74 6,43 101,66 0,02 0,58 41,20 
NL(kg/ha) 250 514,00 39,19 203,95 5,93 93,76 0,43 0,67 45,97 
MRI 250 1,00 0,32 0,91 0,01 0,14 3,13 -1,96 15,38 

Gözlem kuyusu suları NO3-N konsantrasyonu (mg/l)       
Ekim 2009   178 52,59 0,09 1,51 0,37 4,87 78,63 8,33 323,20 
Haziran 2010  188 49,85 0,10 1,33 0,29 4,00 116,51 9,88 300,39 
Ekim 2010   185 7,55 0,10 0,81 0,10 1,31 11,11 3,31 160,69 

           #: ortalamaya ait standart hata 
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ve Lamsal ve ark. (2009) tarafından da rapor edilmiştir. Yine Erşahin (1999), yaptığı 

çalışmasında toprakların silt içeriğinin sola çarpık, kum ve kil içeriğinin ise sağ çarpık 

bir dağılım gösterdiğini belirtmiştir. Lamsal ve ark. (2009), Kuzeybatı Florida-Santa Fe 

River Havzasında 650 ha’lık bir arazide yaptıkları çalışmada toprak NO3-N içeriğinin 

pozitif yani sağa çarpıklık gösterdiğini belirtmişlerdir. Hu ve ark. (2005) ise Kuzey Çin 

Ovası’nda nitrat değerlerinin dağılımının negatif çarpıklık gösterdiğini bildirmişlerdir. 

NLEAP modellemesi sonucu bulunan parametrelerin tanımsal istatistik sonuçları da 

Çizelge 4.1’ de verilmiştir. Yıkanmaya hazır nitrat-azotu (NAL) ve yıkanan nitrat-azotu 

(NL) değerleri oldukça yüksek standart sapma (101,66, 93,76) değerine sahiptirler. 

Hareket risk indeksi (MRI) ise düşük standart sapma değerine sahiptir. NAL ve NL 

parametreleri normale yakın bir dağılım gösterirken, MRI sola çarpık ve daha dik bir 

dağılım göstermektedir. Varyasyon katsayılarına bakıldığında ise, arazi üzerinde NAL 

ve NL oldukça fazla değişkenlik (%41,20 ve %45,97) gösterirken MRI’ın daha düşük 

değişkenlik (%15,38) gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Taban suyu gözlem kuyu suları için Ekim 2009, Haziran 2010 ve Ekim 2010 

döneminde bulunan NO3-N içeriklerinin tanımsal istatistiksel sonuçlarına göre ilk 

dönemden son döneme doğru ortalama değer, standart sapma ve varyasyon katsayısında 

azalma görülmektedir (Çizelge 4.1). Fakat yine de, her 3 dönem içinde de varyasyon 

katsayısı oldukça yüksek bulunmuştur. Bu, çalışma alanında kuyu suları NO3-N 

içeriğinin oldukça fazla değişkenlik gösterdiğini belirtmektedir. Bu 3 döneme ait kuyu 

suları NO3-N içerikleri sağa çarpık bir dağılım göstermektedirler. Yani değerlerin 

büyük çoğunluğu ortalamanın solunda toplanmıştır. Ayrıca basıklık değerlerinin de 

yüksek olması, bu değişkenlerin yayvan bir dağılıma sahip olduklarını göstermektedir. 

Son dönemde alınan su örneklerde en yüksek 7,55 mg/L NO3-N bulunurken, Ekim 

2009 ve Haziran 2010 dönemde sırasıyla 52,59 ve 49,85 mg/L NO3-N bulunmuştur. 

Kundu ve ark. (2009), Hindistan’da ortalama yıllık yağışı 1593 mm olan Murshidabad 

‘da 5324 km2 bir alanda, 252 adet farklı kuyulardan aldıkları su örneklerinde NO3-N 

içeriğinin genelde düşük seviyede olduğunu, sadece %8,7 sinin 3 mg/L’ nin üzerinde 

olduğunu, en yüksek değerin 6,58 mg/L olduğunu ve değerlerin çalışma alanında 

oldukça değişkenlik gösterdiğini belirtmişlerdir. Sönmez ve ark. (2007), Antalya-Demre 
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bölgesinde yaptıkları çalışmada toprakta kuyu sularındaki nitrat içeriğini en yüksek 

173,25 ve en düşük 0,33 mg L-1 olarak tespit etmişlerdir.  

 

4.2. NLEAP Modelleme Sonuçları 

NLEAP modelinin Aylık Analizi seçeneğinin 1 Ekim 2009-30 Eylül 2011 periyodunda 

nitrat yıkanmasının simule edilmesi amacıyla kullanılması sonucunda elde edilen; 

modelleme periyodu sonunda kök bölgesinde toprakta yıkanmaya hazır nitrat azotu 

miktarı (Nitrate Available for Leaching, NAL), modelleme periyodu içersinde yıkanan 

nitrat azotu miktarı (Nitrate Leached, NL), nitrat azotunun hareket riski indeksi 

(Movement Risk Index, MRI) ve yıllık yıkanma riski potansiyeli (Annual Leaching 

Risk Potential, ALRP) parametrelerine ilişkin değerler tahmin edilmiştir. 

NLEAP modelleme sonucunda daha önce bahsedildiği gibi seçenekler menüsü 

ekranında “Seçenek 1” seçildiğinde en son yapılan analiz sonuçlarının tartışıldığı bir 

yazılı rapora ulaşılmaktadır. Bu raporda, derecelendirme özeti (rating summary), azot 

girdilerinin özeti ve uygulanan amenajman koşulları ve varsayımların olduğu özet 

bilgiler verildikten sonra değerlendirme bölümüne geçilmektedir. Bu çalışmada örnek 

alınan 250 noktanın 187 sinde NAL değeri kritik değer olarak kabul edilen 179 

kgN/ha’dan fazla ve 220 noktası için ise NL değeri 90 kgN/ha’ dan fazla bulunmuştur.  

NAL miktarının yüksek olması (>179 kgN/ha) yüksek miktarda nitrat azotunun 

yıkanmaya hazır olduğunu ve birçok potansiyel problemin olduğunu göstermektedir. İlk 

olarak, kök bölgesinde 168 kg’dan fazla önceki yıldan kalan toprak NO3-N’nun 

(residual toprak NO3-N’u) varlığı ve bu NO3-N’nun yıkanmaya hazır olmasıdır. İkinci 

olarak, çok fazla azotlu gübre, çiftlik gübresi ve diğer kaynaklarla N uygulanmış 

olmasıdır. Üçüncüsü olarak ise, residual (arta kalan) toprak nitrat azotu ve uygulanan N 

miktarı toplamının bitkinin ihtiyacından oldukça fazla olmasıdır. Eğer residual toprak 

nitrat azotu kök bölgesinde fazla ise, uygulanan N miktarının azaltılması veya toprak 

profilinden residual toprak NO3-N’unu uzaklaştıracak derin köklü bitkilerin 

yetiştirilmesi gerekmektedir. Eğer N uygulamaları bitkinin ihtiyacından fazla olursa, 

NAL değerini düşürmek için uygulama dozları azaltılmalıdır. Uygulanan N‘un kullanım 

etkinliğini daha fazla artırmak için parça parça N uygulaması yapılmalıdır. Böylece 
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verim potansiyeli artırılabilir ve N girdi fiyatları da azaltılabilir. Bitki N alımını azaltan 

diğer bitki besin elementi eksiklikleri kontrol edilmelidir. Ayrıca diğer bitki amenajman 

uygulamalarının optimum olduğundan ve verimi sınırlandırmadığından emin olmak 

için, bunların kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer MRI değeri orta-yüksek arasında ise 

yer altı suyunun NO3-N ile kirlenmesinden kaçınmak için N amenajman uygulamasının 

değiştirilmesi kaçınılmazdır.  

NL değerinin yüksek olması (>90 kgN/ha), NO3-N’un kök bölgesinin dışından taban 

suyuna doğru hareket ettiğini göstermektedir. Bu durumda, bitki amenajman 

uygulamalarının kök bölgesinden yıkanan azotu azaltacak şekilde değiştirilmesi 

gerekmektedir. Sulama programı veya sınırlı sulama, su kullanım etkinliğini artıracak 

ve kök bölgesi boyunca hareket eden suyun miktarının azaltılmasına yardım edecektir. 

Transpirasyonla fazla su kaybeden bitkilerin ve/veya derin köklü bitkilerin veya tek 

yıllık bitkilerin yetiştirilmesi kök bölgesinden su kaybının azaltılmasına yardımcı 

olacaktır. Bu yönetim faktörleri MRI ve NL’nin düşmesine yardımcı olacaktır. Azot 

uygulama miktarının azaltılması veya derin köklü veya tek yıllık bitkilerin yetiştirilmesi 

ile önceki yıldan kalan toprak azotu (residual N) miktarının azaltılması, NAL miktarının 

azaltılmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla NL miktarı da azalacaktır. Toprak analizleri 

bitkinin N ihtiyacının doğru belirlenmesinde esastır. Kimyasal azotlu gübre, çiftlik 

gübresi veya diğer kaynaklar ile bitkinin ihtiyacından fazla azotun uygulanması, 

toprakta kalacak N miktarını artıracaktır ve dolayısıyla potansiyel olarak yıkanabilir 

NO3-N’u artacaktır. Bundan dolayı N girdisinin azaltılması NL’yi azaltacaktır. N girdisi 

ile bitki ihtiyacı arasındaki denge için, azotlu gübrelerin parça parça verilmesi ve 

bitkinin ihtiyacına yakın dönemde veya bitki tarafından N alımının maksimum olduğu 

zamanlarda uygulanması göz önünde bulundurulmalıdır. Shaffer ve ark, (1995), 

NLEAP modeli kullanarak yaptıkları bir çalışmada, geleneksel tarım uygulamaları 

altında yetiştirilen mısır bitkisine ekim öncesi (3 Mayıs) 115 kg/ha ve devamında 15 

Haziran’da 115 kg/ha toplam 230 kg /ha azotlu gübre uyguladıklarında NL değeri 200 

kg/ha iken, iyi tarım uygulamaları (BMP) ile parça parça 5 seferde toplam 206 kg/ha 

azotlu gübrenin uygulandığı bir senaryoda NL değerinin direk 95 kg/ha’a düştüğünü, 

yani yıkanan NO3-N’u miktarında %53’lük bir azalma olduğunu ve benzer bir 

azalmanın Crookston ve Hoffner (1992) tarafından yapılan bir arazi çalışması 

sonucunda bulunduğunu belirtmişlerdir. 
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NAL ve NL değeri yüksek çıkan noktalar için ALRP çok aşırı (43 nokta), aşırı (1 nokta) 

çok yüksek (3 nokta), yüksek (19 nokta), düşük (2 nokta) ve çok düşük (119 nokta) 

olarak saptanmıştır.  

ALRP’nin aşırı, çok aşırı ve ekstrem olması mevcut tarım N amenajman uygulamaları 

kullanıldığında, yer altı suyunun NO3-N ile kirlenme riskinin oldukça yüksek olduğunu 

göstermektedir. Eğer sınıf I veya IIA su kaynağı aküferler, kirleticiden etkileniyorsa, 

düşük NL değeri olduğunda bile ALRP çok yüksek ve aşırı olabilir. Kök bölgesinden 

derine hareket eden su ve NO3-N yoğunluğunun azaltılması için gerekli önlemlerin 

hemen alınması gerekmektedir. Daha yoğun bitki sistemleri, daha fazla su tüketen 

bitkiler, sulama programı ile veya sınırlı sulama ile birlikte ve/veya tek yıllık derin 

köklü bitkiler yetiştirilmeli ve eğer mümkünse yeraltı su kaynaklarını korumak için 

ilave tedbirler alınmalıdır. Bu durumda, residual toprak NO3-N seviyesinin 

düşürülmesine, uygulanan N miktarının azaltılasına ve N’un daha etkin bir şekilde 

yönetilmesine ihtiyaç vardır. Çevredeki toprak ve kuyu sularının analizlerinin yapılması 

ve bölge uzmanları ile fikir alış verişinin yapılması tavsiye edilir. Bu çalışmada, 

ALRP’nin “çok aşırı” ve “aşırı” olduğu bu alanlarda aküfer sığ yani 30 m’den daha az 

derinliktedir ve NO3-N aküfere kısa zamanda ulaşmaktadır. Bu bölgelerdeki aküferler 

yöre halkının yegane içme suyu kaynağı olarak kullanılmaktadır. İçme suyu olarak 

kullanılmayan yerlerde ise ALRP “çok yüksek” olarak bulunmuştur.  

“Yüksek” bir ALRP, halen uygulanmakta olan tarım N amenajman uygulamalarının 

yeraltı su kalitesini direk tehdit ettiğini göstermektedir. Buralarda NL düşük olsa bile, 

yüksek ALRP, içme suyu sağlayıcısının tehdit edildiğini göstermektedir. Kök 

bölgesinden derine hareket eden su ve NO3-N yoğunluğunun azaltılması için önlemlerin 

alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. ALRP’nin yüksek olduğu bu yerlerde aküferin 

derinliği ve kimyasalın aküfere ulaşma zamanı orta seviyededir ve bu aküferler yöre 

halkı için muhtemel bir içme suyu kaynağıdır.  

NAL ve NL değeri yüksek olan bazı yerlerde ALRP’nin düşük ve çok düşük olması, 

buralarda yeraltı suyunun NO3-N kirleticisi ile tehdit edilmediğini göstermektedir. 

Ancak NL değerinin orta ve yüksek seviyede olması, çiftlik amenajman 

uygulamalarının, kök bölgesinden derine yıkanacak NO3-N miktarının azaltılması için 

değiştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Eğer NL değeri düşük ise, halen 
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uygulanmakta olan çiftlik amenajman uygulamasının doğru olduğu ve çevresel olarak 

kabul edilebilir olduğu düşünülür. ALRP’nin düşük ve çok düşük olduğu bu yerlerde 

aküfer, 300 m’den daha derindedir ve NO3-N’ın aküfere ulaşması 15 yıldan daha uzun 

bir süre almaktadır. Bu aküferler, yöre halkı tarafından muhtemelen içme suyu kaynağı 

olarak kullanılmamaktadır. 

NAL ve NL değeri yüksek olan noktaların büyük çoğunluğunda MRI değeri 0,6’ nın 

üzerinde ve sadece 6 noktada 0,6-0,3 arasında, yani orta seviyede bulunmuştur. MRI 

değeri 0,6’ nın altında çıkan noktalardaki topraklar ya boş arazi ya da buğday tarımı 

yapılmaktadır. Yani sulamanın yapılmadığı alanlardır. 

MRI değerinin yüksek ( >0,6 ) çıkması aşırı miktarda suyun profil boyunca hareket 

ettiğini ve bitki üretiminde sulama suyunun aşırı kullanıldığını/ göstermektedir. Sulama 

programı ve /veya kısıtlı sulama amenajmanı uygulanmasının kök bölgesinin altına 

hareket eden su miktarının ve pek çok durumda işletme maliyetinin azaltılmasına 

yardım edecektir. Bu uygulama aynı zamanda kök bölgesinde tarımsal kimyasalların 

yıkanma potansiyelinin azaltılmasını sağlayacaktır. Bitki verimi, bölgenin genel 

ortalamasının altında ise, verim potansiyeli ve bitki su kullanımı artırılabilmesi için 

diğer bitki amenajman uygulamaları yeniden gözden geçirilmelidir. Yüksek miktarda su 

kullanan bitkiler (transpirasyon değeri yüksek bitkiler) ve/veya derin köklü tek yıllık 

bitkiler MRI değerinin düşürülmesini sağlayacaktır. Bitki yoğunluğunun artırılması da 

su kullanım etkinliğini artıracaktır. Shaffer ve ark. (1995)’de NLEAP modeli ile nitrat 

yıkanmasının yüksek olduğu noktaları belirlemek için yaptıkları çalışmada salma 

sulama, karık sulama ve yağmurlama sulama gibi farklı sulama yöntemi senaryoları ile 

NL üzerine etkisini incelemişlerdir. Bu araştırmacılar, kumlu-tın bir toprakta NL 

değerini salma sulama uygulandığında 216 kg/ha olduğunu, karık sulama 

uygulandığında 180 kg/ha’a düştüğünü ve yağmurlama sulama uygulandığında ise 34 

kg/ha’a düştüğünü belirtmişlerdir. Aynı uygulamayı tınlı bir toprakta yaptıklarında ise 

NL değerinin 168 kg/ha’dan 8 kg/ha’a düştüğünü, yani %95’ lik bir azalma olduğunun 

ifade etmişlerdir. 

MRI değerinin orta seviyede (0,3-0,6) çıkması, bir miktar yağış suyunun kök bölgesinin 

altına sızarak derine kaybolduğunu göstermektedir. Daha yoğun bitki rotasyonu 

uygulaması yağışın kullanım etkinliğini artırabilir ve MRI değerini düşük seviyeye      
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(< 0,3) indirebilir. Bitki verim potansiyelinin ortalama değere eşit veya üzerinde olup 

olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer verim potansiyeli ortalama değerden düşük ise, 

verim potansiyelinin ve su kullanım etkinliğinin artırılabilmesi için diğer bitki 

amenajman yöntemleri denenmelidir. Yine, su kullanım etkinliğini artırarak MRI 

değerinin düşürülebilmesi için fazla miktarda su tüketen bitkiler ve/veya derin köklü, 

tek yıllık bitkiler kullanılabilir.  

Araştırma alanında NAL değerinin yüksek ve NL değerinin orta seviyede olduğu boş 

araziler bulunmaktadır. Orta NL seviyesi 45-90 kg/ha, yıkanmaya hazır NO3-N’nun kök 

bölgesinden taban suyuna doğru hareket ettiğini göstermektedir. Bu durumda, 

gelecekteki bitki amenajman uygulamalarının kök bölgesinden yıkanan NO3-N 

miktarını azaltacak şekilde değiştirilmesine ihtiyaç vardır. Daha yüksek miktarda su 

kullanan bitkilerin ve /veya derin köklü veya tek yıllık bitkilerin yetiştirilmesi, kök 

bölgesinden kayıpların azaltılmasına yardım edecektir. Sulamanın yapılmadığı 

koşullarda, tek yıllık bitkilerin yetiştirilmesi ve ekim yoğunluğunun artırılması 

muhtemelen yağış kullanım etkinliğini artıracaktır. Bu amenajman faktörleri MRI ve 

NL değerlerinin azalmasına yardım edecektir. Azot uygulama miktarının azaltılmasıyla 

veya derin köklü ve tek yıllık bitkilerin yetiştirilmesi ile residual toprak N miktarının 

azaltılması, NAL değerini azaltacaktır. Dolayısıyla NL’nin değeri de azalacaktır. Eğer 

kimyasal N’lu gübre ile çiftlik gübresi veya diğer kaynaklar ile bitki ihtiyacından fazla 

N uygulandı ise, residual toprak N miktarında ve potansiyel olarak yıkanabilir nitrat 

azotu miktarında bir artış olacaktır. Azot girdisi ile bitki ihtiyacındaki dengenin 

sağlanması için N’lu gübrelerin bitkinin ihtiyacına yakın dönemlerde veya bitki 

tarafından N alımının maksimum olduğu zamanlarda parça parça uygulanması faydalı 

olacaktır. Bu amenajman faktörleri, azot kullanım etkinliğini artıracak ve NL değerinin 

düşmesini sağlayacaktır. 

Araştırma alanında bazı boş arazilerde NL değeri 45 kgN/ha’ın altında bulunmuştur. NL 

değerinin düşük olması kök bölgesinden derine 45 kg/ha‘dan nispeten düşük 

miktarlarda NO3-N yıkandığını göstermektedir. NL değeri düşük olsa bile, etkin N 

amenajmanı ve bitki su kullanım uygulamaları devam ettirilmelidir. Çünkü orta veya 

yüksek NAL değeri olması durumunda, yağışlı bir yıl veya vakitsiz bir yağış kolaylıkla 

sonucu değiştirebilir. Cregan ve Helyar (2006) nitrat yıkanması için en tehlikeli 
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dönemin yağışların beklenenden erken gelmesi olduğunu bildirmişlerdir. Ağır- erken 

yağışların kurak dönemde toprakta biriken NO3-N’nu, ekilmiş bitki köklerinin toprağa 

nüfuz etmesinden önce hızla yıkadığını belirtmişlerdir (Şekil 4.1). Bu durumda, çok 

yıllık çayır ve çayır/yonca meraların zayıf baklagil bulunduran mera veya yıllık 

meralardan daha etkili bir şekilde azotu alacaklarını ve böylece nitrat yıkanmasının 

azaltılacağını bildirmişlerdir (Hood, 1976; Kilmer, 1974). Ayrıca bu araştırmacılar, otsu 

bitkilerin aşırı anyon absorbsiyonu ile rizosferde pH’ yı artırdığını belirtmişlerdir. 

Osborne ve Taylor (yayınlanmamış), buğday gibi derin köklü tek yıllık bitkilerin 

sezonda erkenden üst topraktan yıkanan NO3-N’u geri kazanabilmek için oldukça 

yetenekli olduklarını, bu bitkilerin güçlü derin kök gelişiminin nitrat yıkanmasını 

azalttığını bildirmişlerdir (Cregan ve Helyar, 2006). 

 

 

Şekil 4.1. Derin köklü ve sığ köklü bitkilerde yağış yoğunluğunun ve zamanının 
toprakta nitrat yıkanması üzerine etkisi (Cregan ve Helyar, 2006) 

 

Çalışma alanında 48 noktada NAL değeri orta seviyede bulunmuştur. Orta seviyede 

NAL değeri 90-179 kg/ha N un yıkanmaya hazır olduğunu ve sistemde bitki 

ihtiyacından fazla azotun olduğunu göstermektedir. Bu fazla olan N’un bir kısmı, kök 

bölgesinde bulunan ve yıkanmaya hazır residual toprak NO3-N olabilir. NAL’a katkı 

sağlayan ikinci kaynak ise N’lu gübre, çiftlik gübresi ve/veya diğer N kaynakları 

olabilir. Üçüncü kaynak ise, residual toprak azotu ile birlikte bitki N ihtiyacından fazla 

N uygulaması olabilir. 
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NAL değeri bazı yerlerde (16 noktada) ise 90 kgN/ha’dan daha az çıkmıştır. Bu, N 

amenajmanının uygun olduğunu ve bitki ihtiyacı ile verim potansiyeli arasında iyi bir 

dengenin olduğunu göstermektedir. Erşahin ve Karaman (2002), NLEAP bilgisayar 

modelini kullanarak lizimetrelerde azot yıkanmasını belirlemek için yaptıkları 

çalışmada, domates bitkisine farklı oranlarda N’lu gübre (0-80-160-240 kgN/ha) 

uygulamışlardır. Yapılan NLEAP modellemesi sonucunda bütün N’lu gübre oranlarına 

karşı düşük NAL değeri bulmuşlardır. Gübre oranı 0 ve 80 kgN/ha olan uygulama için 

düşük NL bulurken, 160 ve 240 kgN/ha uygulaması için orta NL değeri bulmuşlardır. 

MRI değerini ise yüksek (0,84) bulmuşlar ve toprak profili boyunca su hareketinin aşırı 

olduğunu belirtmişlerdir. 

 

4.2.1. NLEAP Modelleme Sonuçlarının Doğrulanması 

Bir yıllık (1 Ekim 2009- 30 Eylül 2010) periyod için yapılan modellemeler sonucunda 

NLEAP ile simule edilen değişkenlere ilişkin değerlerin geçerliliğini kontrol etmek için; 

NLEAP tarafından tahmin edilen NAL (NALm) değerleri ile çalışmanın Ekim 2010 

tarihinde yapılan 0-150 cm derinlikte ki toprak örneklemesi sonucunda analiz edilen 

toprak nitrat miktarı (ölçülen NAL, (NALö)) arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Bu iki 

değişken arasında yapılan korelasyon analizinde r=0,511 olarak bulunmuştur (Şekil 

4.2). Yani NLEAP ile tahmin edilen NAL değerleri ile çalışma alanından alınan 

topraklarda ölçülen NAL değerleri arasında %50 den daha büyük bir ilişki olup bu ilişki 

0,01 seviyesinde önemlidir. Shaffer ve ark. (1995), Colorado’da South Platte Irmağı 

boyunca ve çevresinde 642 km2 bir alanda NLEAP modelini kullanarak nitrat 

yıkamasını belirlemek için yaptıkları çalışmada 56 noktada NALö değeri ile NALm 

değeri arasında R2= 0,89 bulmuşlardır. Beckie ve ark. (1994), CERES, EPİC, NLEAP 

ve NTRM modellerinin performansların değerlendirmek için Kanada Melfort ve Scott’ 

da yaptıkları çalışmada NLEAP in üst topraklar için NO3-N miktarını gerçek miktarın 

üstünde tahmin ettiğini fakat bütün profilinin (0-1,5m) toprak NO3-N miktarını kabul 

edilebilir seviyede iyi tahmin ettiğini belirtmişlerdir.  
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**  korelasyon 0.01 seviyesinde önemlidir.  
Şekil 4.2. Tahmin edilen NAL ile ölçülen NAL arasındaki korelasyon  

 

NLEAP modeli ile tahmin edilen NL (mg/L) değeri Ekim 2009, Haziran 2010 ve Ekim 

2010 dönemlerinde tabansuyu gözlem kuyusu sularında yapılan NO3-N (mg/L) 

içerikleri ile arasındaki ilişkiye bakıldığında; 3 dönem kuyu sularının kendi aralarındaki 

korelasyon 0,01 önem seviyesi önemli bulunurken, NL ile aralarında önemli bir ilişki 

görülmemiştir. Yani en fazla 2 m derinliğe inen gözlem kuyularından 3 dönem alınan 

tabansuyu örneklerinde nitrat içerikleri NLEAP modeliyle tahmin edilen “yıkanan nitrat 

içeriği (NL)” arasında istatistiki bir ilişki bulunmamaktadır. Model sığ tabansuyu yerine 

aküfere yıkanan nitrat içeriğini tahmin etmektedir. Dolayısıyla burada bir ilişkinin 

çıkmaması normal kabul edilmiştir. Bu durumda, kuyu sularının NO3-N içeriğinin 

yeraltı suyunun (aküfer) nitrat içeriğini tam yansıtmadığı anlaşılmaktadır.  

 

Çizelge 4.2. NLEAP Modeli tarafından tahmin edilen NL ve tabansuyu gözlem kuyu 
sularında 3 dönem ölçülen NO3-N (ml/L) içerikleri arasındaki ilişkiler 
(korelasyon)  

Değişkenler (mg/L) NL Ekim 2009 
NO3-N 

Haziran 2010 
NO3-N 

Ekim 2010 
NO3-N 

NL 1,000    
Ekim 2009 NO3-N -0,061 1,000   
Haziran 2010 NO3-N 0,000     0,589** 1,000  
Ekim 2010 NO3-N 0,009    0,345**       0,486** 1,000 

**  korelasyon 0.01 seviyesinde önemlidir.  
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4.3 Jeoistatistiksel Modelleme Sonuçları 

Çalışma alanının toprak özelliklerine ait jeoistatistik analiz sonuçları Çizelge 4.3’de 

verilmiştir. Yapılan jeoistatistik modelleme sonuçlarına göre; toprakların kum, silt ve 

organik madde özellikleri üssel modelle modellenirken, diğer özellikler için küresel 

model kullanılmıştır. Genellikle modellerde nugget değeri düşük bulunmuştur. Bu, 

birbirine yakın mesafede bulunan noktalar arasında benzerliğin fazla olduğunu 

göstermektedir. Fakat Ekim 2009 dönemine ait toprakların NO3-N içeriği için yüksek 

nugget değeri bulunmuştur. Yani kısa mesafelerde değişkenlik fazladır. Utset ve ark. 

(2000), tarla kapasitesine ait uzaysal değişkenliği Phodic Ferralsols topraklar için 

küresel modelle, Ferralsols ve Xhantic Ferralsols için ise linear modelle 

tanımlamışlardır. Brocca ve ark. (2007), toprak nem içeriğini nugget değerli üssel 

model ile belirlemişlerdir. Toprak örnekleri arasında uzaysal bağımlılığın mesafesi 

(range) OM için en uzun (11 700 m) bulunurken, en kısa KDK, tarla kapasitesi ve kil 

(sırasıyla 2161, 2277, 2279 m) bulunmuştur. Erşahin (1999), yaptığı çalışmada en kısa 

range mesafesini kil ve yarayışlı nem için, en uzun range mesafesini ise KDK için 

bulmuştur. Toprak özelliklerine ait jeoistatistiksel modellerin R2 değerleri oldukça 

yüksek (≥ 0,995) ve RSS değerleri ise NO3-N içeriği (4003) hariç düşük bulunmuştur. 

Yüzde nugget değeri 25’ den düşük ise uzaysal bağımlılık “kuvvetli” olarak 

tanımlanmaktadır (Cambardella ve ark., 1994; Iqbal ve ark., 2005). Yapılan 

modellemelerin nugget yüzdeleri, OM hariç, 25’in altında yani kuvvetli çıkmıştır. Bu 

sınıflama, çalışma alanında toprak özelliklerine ait uzaysal değişkenliğin güçlü bir 

uzaysal bağımlılığa sahip olduğunu göstermektedir. OM ‘nin yüzde nugget değeri %25-

%75 (%39,80) arasında olup, orta derecede uzaysal bağımlılık göstermektedir.  

Jeoistatistik modelleme sonuçlarının doğruluğunu kontrol etmek için çapraz 

değerlendirme yöntemi kullanılmış olup, çapraz değerlendirme sonucunda bulunan 

ölçülen değerler ve tahmin edilen değerler arasındaki korelasyon katsayısına (r) 

bakılmıştır. Yapılan tahminin başarısının bir ölçüsü gösteren korelasyon katsayısı 

toprak özellikleri için % 65 ve üzerinde çıkmıştır.  

Toprak özelliklerine ait jeoistatistiksel modellerin semivaryogram grafikleri Şekil 

4.3’de verilmiştir. Semivariogram grafiklerine bakıldığında, toprak özelliklerinin sill 

değerlerinin genelde genel varyans değerlerine yakın veya eşit olduğu fakat genel 
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varyansın üzerinde olmadığı görülmektedir. Bu durum, çalışma alanında toprak 

özellikleri için global bir trendin olmadığını göstermektedir (Trangmar ve ark., 1985).  

 

Çizelge 4.3. Çalışma alanında bazı toprak özelliklerine ait jeoistatistiksel modelleme 
sonuçları   

Değişken Model C0 C0+C Nugget 
(%) 

Uzaysal 
Sınıf 

Uzaysal 
Mesafe 

       (m) 
R2 RSS 

Kum (%) Üssel 0,10 200,00 0,05 Kuvvetli 3900 0,998 34,60 

Kil (%) Küresel 4,90 119,80 4,09 Kuvvetli 2279 0,998 14,60 

Silt (%) Üssel 0,10 62,79 0,15 Kuvvetli 3240 0,999 1,12 

HA (g/cm3) Küresel 0,00 0,01 22,38 Kuvvetli 2700 0,998 9,99x10-8 

SN (%) Küresel 0,13 10,31 1,26 Kuvvetli 2614 0,998 0,08 
TK (%) Küresel 0,01 17,83 0,06 Kuvvetli 2277 0,997          0,55 
YS (%) Küresel 0,00 3,16 0,03 Kuvvetli 2360 0,995 0,04 

KDK (meq/100g) Küresel 7,90 50,78 15,56 Kuvvetli 2161 0,998 1,18 

NO3-N (kg/ha) Küresel 771,00 3451,00 22,30 Kuvvetli 4720 0,999 4003,00 

OM (%) Üssel 0,08 0,20 39,80 Orta 11700 0,996 2,93x10-5 

pH Üssel 0,00 0,02 8,07 Kuvvetli 3480 0,999 1.35x10-7 
HA: Hacim Ağırlığı, SN: solma noktası su içeriği (hacimsel), TK: tarla kapasitesi su içeriği (hacimsel), YS: yarayışlı 
su içeriği (%);  KDK: katyon değişim kapasitesi, OM: organik madde. 

 

NLEAP modellemesi ile tahmin edilen NALm, NL ve MRI parametrelerinin 

jeoistatistisel analiz sonuçları Çizelge 4.4’ de verilmiştir. Ayrıca Ekim 2010 dönemine 

ait  toprakların NO3-N içeriğinin (NALö) de jeoistatistiksel modellemesi yapılmıştır. 

Yapılan jeoistatistiksel analiz sonucunda, NALm ve NALö parametreleri yüksek nugget 

değerli küresel modelle modellenirken, NL ve MRI düşük nugget değerli üssel model 

ile modellenmişlerdir. Uzaysal bağımlılığın mesafesi MRI için en uzun, NALö için ise 

en kısa bulunmuştur. Bu parametreler için bulunan bütün jeoistatistiksel modeller 

yüksek R2 (0,999) değerine sahiptir. MRI için düşük RSS değeri bulunurken, diğer 

parametreler yüksek RSS değeri ile modellenmişlerdir. Yapılan modellemelerin nugget 

yüzdeleri 25’in altında çıkmıştır. Yani çalışma alanında NALm, NL, MRI ve NALö için 

uzaysal değişkenlik kuvvetli bir uzaysal bağımlılık göstermektedir. Yapılan çapraz 

değerlendirme sonucunda bulunan korelasyon katsayısı bütün değişkenler için % 65 ve 

üzerindedir.  
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Şekil 4.3. Toprak özelliklerine ait semivariogram grafikleri 
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Şekil 4.3. Toprak özelliklerine ait semivariogram grafikleri (devam) 

 

NALm, NL, MRI ve NALö için yapılan jeoistatiksel modellerin semivaryogram 

grafikleri Şekil 4.4’de verilmiştir. Bu parametrelere ait toprak özelliklerinin sill 

değerleri genel varyans değerlerinin altında veya genel varyansa yakın bulunmuştur. Bu 

durum bu özellikler için global bir trendin olmadığını göstermektedir. Uzaysal 

bağımlılığın mesafesi (range) MRI>NALm>NL>NALö şeklinde olduğu görülmektedir. 

Erşahin (2001), yaptığı çalışmada range mesafesini için NAL>NL>MRI (360> 330> 

180m) şeklinde bir sıralama bulmuştur. 

Çizelge 4.4. NLEAP ile modelleme sonucu elde edilen parametreler ve Eylül 2010 
dönem topraklarının NO3-N içeriğine ilişkin jeoistatistik modelleme sonuçları 

Değişken Model C0 C0+C 
Nugget

(%) 
Uzaysal

Sınıf 

Uzaysal 
Mesafe 

(m) 
R2 RSS 

NALm (kg/ha) Küresel 1620 7912   20,5 Kuvvetli 3596 0.999 1441
NL (kg/ha) Üssel 10 5436 0,2 Kuvvetli 3270 0.999 1390
MRI Üssel 1,3x10-5 2,8 x10-3 0,5 Kuvvetli 6960 0.999 7,7 x10-9

NALö (kg/ha) Küresel 410 4982 8.2 Kuvvetli 2898 0.999 2314
NALm : tahmin edilen NAL, NALö : Ölçülen NAL 
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Şekil 4.4. NLEAP parametrelerine ve Ekim 2010 dönem topraklarının ölçülen NO3-N 

içeriğine ilişkin semivariogram grafikleri 
 

Tabansuyu gözlem kuyusu sularının NO3-N konsantrasyonları için yapılan jeoistatistik 

modelleme sonuçlarına göre, Ekim 2009 ve Ekim 2010 dönem (sulama sezonu sonrası) 

suların NO3-N içerikleri birbirine yakın nugget ve sill ile modellenmişlerdir (Çizelge 4.5 

ve Şekil 4.5). Bu özelliklere ilişkin semivariogramlar, nugget değerleri sill değerine 

oranla yüksek olduğundan, orta seviyede uzaysal bağımlılık göstermişlerdir. Nugget 

değerinin yüksek olması, bu özelliklerin kısa mesafelerde oldukça değişken olduğunu 

göstermekte olup bunun, sulamadan kaynaklandığı düşünülmektedir. Ekim 2010 için 

hesaplanan büyük range mesafesi, uzaysal bağımlılığın uzun mesafeye kadar devam 

ettiğini göstermektedir. 

 

 

Ölçülen NAL (kg/ha) 
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Çizelge 4.5. Gözlem kuyu suları NO3-N içeriklerinin modelleme sonuçlarına ait 
jeoistatistik modelleme sonuçları 

NO3 (mg/l) Model C0 C0+C Nugget 
(%) 

Uzaysal 
Sınıf 

Uzaysal 
Mesafe (m) R2 RSS 

Ekim 2009   Üssel 0,68 1,4 49,64 Orta 6510 0,994 1,19x10-3 
Haziran 2010  Küresel 0,01 19,0 0,05 Kuvvetli 1960 0,994 0,552 
Ekim 2010   Küresel 0,85 1,9 44.04 Orta 13000 0,943 0.037 
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Şekil 4.5. Gözlem kuyu suları NO3-N içeriklerinin modelleme sonuçlarına ait 

semivariogram grafiği 

 

 

 

 

NO3-N (mg/l) (Ekim 2009) NO3-N (mg/l) (Haziran 2010) 
 

NO3-N (mg/l) (Ekim 2010) 
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4.3.1. Krigleme Sonuçları  

NLEAP modeli kullanılarak bulunan NALm, NL, MRI değişkenleri ve Ekim 2010 

döneminde 0-150 cm derinlikten alınan topraklar için analiz edilen NO3-N içeriği 

(NALö) ve bazı toprak özellikleri için jeoistatistik analiz sonucunda bulunan 

semivariogram modellerine ilişkin krigleme yapılarak sonuçlar haritalanmıştır.  

Bu krigleme haritalarından, 1 Ekim 2009-30 Eylül 2010 periyodu için NLEAP ile 

yapılan modelleme ile bulunan NAL (NALm) için haritaya bakıldığında, çalışma 

alanının büyük bir bölümünde, çalışma periyodu sonunda toprakta yüksek miktarda 

yıkanmaya hazır nitrat azotunun olduğu görülmektedir (Şekil 4.6). Benzer bir sonuç 

NALö için krigleme haritasında da bulunmuştur (Şekil 4.7). Dağınık bir dağılım 

gösteren NALö haritasına bakıldığında, NO3-N’nun çalışma alanın büyük bir kısmında 

90 kg/ha’dan fazla olduğu görülmektedir. NALö haritasında, alanın batı, kuzey–batı ve 

orta güneyinde daha az seviyede toprak NO3-N’un olduğu ve bu yerlerin NALm’a ait 

haritada orta seviyede çıkan alanları kapsadığı görülmektedir. Residual toprak nitratı 

haritasına (Şekil 4.8) bakıldığında da, bu alanlarda bir önceki yetiştirme sezonundan 

sonra toprakta daha az miktarda NO3-N’unun kaldığı görülmektedir. Yani residual 

toprak NO3-N’u miktarının daha az olduğu yerlerde gübre uygulaması yapıldığı zaman 

yetiştirme sezonu sonunda toprakta kalan NO3-N’u miktarının diğer alanlara göre daha 

düşük olduğu, NALm ve NALö haritalarından açıkça görülmektedir. Buna paralel, bir 

önceki yetiştirme sezonundan sonra toprakta kalan NO3-N’u (residual NO3-N) 

miktarının fazla olduğu yelerde yetiştirme sezonunda bitki ihtiyacından fazla gübreleme 

yapıldığı zaman hasat sonunda toprakta kalan NO3-N’u miktarının yani NAL miktarının 

artığı da hem NALm hem de NALö haritasında görülmektedir. Bu alanlar daha çok 

çalışma alanının doğusunda yani Köprüçay’ın sağ tarafı, yaklaşık Acısu Deresi 

hizasında kuzeyden güneye doğru ve güney-batı köşesini içermektedir. Hu ve ark. 

(2005), tarafından belirtildiği gibi, küçük ölçekli faktörler (sulama, gübre uygulamaları, 

toprak işleme, vb.) toprak nitrat konsantrasyonlarını etkileyebilir. Donner ve ark. 

(2004), nitrat yıkanmasındaki uzaysal değişkenliğin azotlu gübre uygulaması ile 

kuvvetli bir ilişki içinde olduğunu bildirmişlerdir. Şekil 4.9’ye bakıldığında yüksek 

miktarda NAL değerlerinin olduğu yerlerde aküfere yıkanan NO3-N’u miktarının yani 

NL değerinin yüksek olduğu görülmektedir. 
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Şekil 4.6. Çalışma alanında NAL indeksinin değişim desenini gösteren krigleme haritası  

 

Şekil 4.7. Çalışma alanında ölçülen NAL’ın (NALö) değişim desenini gösteren 

krigleme haritası 
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Şekil 4.8. Çalışma alanında toprak NO3-N’nın (kg/ha) değişim desenini gösteren 
krigleme haritası 

 

NL değerinin 45-90 kg/ha arasında olduğu yerler çalışma alanın güneyinde ve batısında 

izole küçük alanlar şeklinde bulunmaktadır. Yine bu yerlerde residual toprak NO3-N 

‘nun düşük olduğu residual NO3-N’u haritasında görülmektedir. Topraktaki residual 

NO3-N içeriğine ilişkin veriler düzensiz bir dağılım göstermektedir (Şekil 4.8). Bu tür 

bir dağılım beklenen bir durumdur, çünkü toprak nitratı birçok girdi ve çıktı tarafından 

dengelenmektedir. Allaire-Leung ve ark. (2001), yoğun örnekleme sonunda elde edilen 

toprak nitratı dağılımının uzaysal deseninin homojen olmadığını ve nitrat dağılımında 

herhangi bir eğilim (trend) bulunmadığını saptamışlardır. Bu araştırmacıların yaptıkları 

çalışma sonucunda Kalifornia’da Güney San Joaquin Vadisi’nde havuç yetiştirilen 32,4 

ha’ lık bir alanda elde edilen semivariograma bakarak nitrat konsantrasyonlarının 

tesadüfi bir dağılım gösterdiğini belirtmişlerdir. Şekil 4.12’de 1 Ekim 2009-30 Eylül 

2010 periyodu içinde çalışma alanında yetiştirilen ürünlerin dağılımına bakıldığında 

NL, NALm ve NALö değerlerinin düşük olduğu yerlerin boş araziler olduğu 

görülmektedir ve yine bu yerlerde residual toprak NO3-N nin de düşük olduğu Şekil 

4.8’ de görülmektedir. NALm, NALö ve NL’nin yüksek olduğu yerlerin genellikle 

 Residual toprak 
 NO3-N (kg/ha) 
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narenciye, nar ve pamuk yetiştiriciliğinin yapıldığı arazileri kapsadığı Şekil 4.12’de 

görülmektedir. 

 

Şekil 4.9. Çalışma alanında NL indeksinin değişim desenini gösteren krigleme haritası  

Hareket Riski indeksine (MRI) ait krigleme haritasına bakıldığında neden NL değerinin 

yüksek çıktığı görülmektedir (Şekil 4.10). Çünkü MRI krigleme haritası, sulama 

uygulamaları sonucunda bitkinin ihtiyacından fazla miktarda olan suyun toprak profili 

boyunca hareket ettiğini göstermektedir. Aküfere doğru hareket eden toprak suyu 

beraberinde toprakta bitkinin ihtiyacından fazla olan NO3-N’unu da kök bölgesinden 

derine taşımaktadır. Bu durum, NL değerlerinin yüksek çıkmasına neden olmaktadır.  

MRI değeri kumlu topraklarda killi topraklara göre daha yüksektir. Ayrıca taban 

suyunun yüksek olması durumunda da NO3-N ile kirlenme olasılığı daha yüksektir 

(Knox and Moody, 1991). Kurunç ve ark. (2010), sulama sezonu sonunda Serik 

ovasının pek çok yerinde özellikle güneyinde Köprüçay’ın sağ ve sol kesimlerinde çoğu 

yerde taban suyu yüksekliğinin 1,5’ m den az hatta bazı yerlerin 1’m den az olduğunu 

belirtmişlerdir. Çalışma alanlarında taban suyu seviyesinin güneyde yüksek olması, 

NAL’ın yüksek olduğu bu bölgelerde NL değerinin de yüksek olmasını 

sonuçlandırmaktadır.  
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Şekil 4.10. Çalışma alanında MRI indeksinin değişim desenini gösteren krigleme 

haritası  

 

ALRP nicel değil nitel bir değişken olduğu için semivariogram modelinin oluşturulması 

için ALRP seviyelerine 1’den 7’ye kadar değerler verilmiştir. Bu değerler kullanılarak 

krigleme haritası oluşturulmuştur (Şekil 4.11). Oluşturulan bu haritaya bakıldığında, 

özellikle çalışma alanının altında uzanan aküferin sığ olduğu ve içme suyu kaynağı 

olarak kullanıldığı bölgelerde, yani orta kesimde ALPR’nin çok aşırı olduğu 

görülmektedir. Bu alanlarda içme suyu kaynağı olarak kullanılan “Belkıs 

Konglomerası” bulunmaktadır. ALRP olarak adlandırılan yıllık yıkanma risk 

potansiyeli seviyesinin orta kesimlerden doğuya, batıya ve kuzeye doğru “aşırı”, “çok 

yüksek” ve “yüksek” şeklinde değiştiği, batı ve doğu kenarlarına yaklaştıkça “orta”, 

“düşük” ve “çok düşük” seviyelerine düştüğü görülmektedir. Şekil 4.12 ‘ye 

bakıldığında, ALRP’nin yüksek olduğu yerlerde özellikle Köprüçay çevresinde daha 

yaygın olarak pamuk, narenciye ve nar yetiştiriciliği yapıldığı görülmektedir. 

ALRP seviyesi Değer ALRP seviyesi Değer 
Çok aşırı 7 Orta 3 
Aşırı 6 Düşük 2 
Çok yüksek 5 Çok düşük 1 
Yüksek 4   
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Şekil 4.11. Çalışma alanında ALRP indeksinin değişim desenini gösteren krigleme 

haritası 

 
Şekil 4.12. Çalışma alanında yetiştirilen ürünlerin dağılımı 
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Daha önce bahsedildiği gibi, nitrat yıkanmasını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. 

Bu faktörler arasında toprak özellikleri önemli bir yere sahiptir (Shaffer ve ark., 1991; 

Pierce ve ark., 1991; Donner ve ark., 2004). Çalışma alanındaki bazı toprak 

özelliklerine ait krigleme haritaları NAL, NL ve MRI parametreleri ile karşılaştırma 

amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca toprak özelliklerinin uzaysal değişkenliğinin doğru 

olarak tanımlanması toprak yönetimi ve çevresel değerlendirmeler için önem 

taşımaktadır (Lamsal ve ark., 2009). Köprüçay ve Acısu Deresi olmak üzere iki temel 

jeomorfolojik güçten etkilenen çalışma alanında bazı toprak özelliklerine ait haritalar 

Şekil 4.13-22’de verilmiştir. 

Kuzey- güney yönünde akan Köprüçay Irmağının yatağını daha önce birçok kez 

değiştirmiş olması alüvyonların farklı yönlerde birikmesine sebep olmuştur. Çalışma 

alanında kum ve kil içeriğinin yüksek ve düşük olduğu bölgeler bulunmaktadır. Alanda 

kum içeriği yüksek olan bölgeler daha çok güney batıda bulunmaktadır (Şekil 4.13). 

Ayrıca çalışma alanının orta bölgelerinde, güneyde ve Köprüçay Irmağının doğusunda 

bazı bölgelerde kum içeriği yüksektir. Kil içeriğinin yüksek olduğu yerler ise özellikle 

güneyde olmak üzere, çalışma alanında yama şeklinde (patched) dağınık bir dağılım 

göstermektedir. Genel olarak, kum ve kil içeriğinin uzaysal dağılımı, NL ve MRI 

parametreleri ile ilişkili bulunmuştur. MRI haritasında alanın batı kısmında daha düşük 

çıkan bölgelerde kil içeriğinin fazla olduğu yerler olduğu Şekil 4.14’de görülmektedir. 

Donner ve ark. (2004) da benzer sonuçlara ulaşmışlardır. Araştırmacılar, Mississippi 

nehir havzasında amenajman, toprak özellikleri, iklim ve gübre kullanımının azot 

döngüsü ve nitrat taşınması üzerine etkilerini simule etmek üzere dinamik süreç temelli 

bir modelleme çalışması yürütmüşlerdir. Yaptıkları çalışma sonucuna göre, yüksek kum 

içeren bölgelere oranla, yüksek kil içeren bölgelerde 0-2 m derinlikte daha düşük nitrat 

yıkanma eğilimi olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, yarayışlı su içeriğinin düşük olduğu 

yerler ile özellikle batı kesimin güney ve kuzey köselerine doğru bazı alanlarda ki 

buralarda kum içeriğide yüksek bulunmuştur, NL değerlerinin yüksek olduğu Şekil 4.9 

ve 4.19’da görülmektedir. Yine batı kesimin güney köşesinde NL değerlerinin ve kum 

içeriğinin yüksek çıktığı bölgelerde OM içeriğinin %1’den düşük olduğu lokal bir bölge 

görülmektedir (Şekil 4.22).  
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Şekil 4.13. Kum (%) un çalışma alanında değişim desenini gösteren krigleme haritası 

 

 

 

Şekil 4.14. Kil (%) in çalışma alanında değişim desenini gösteren krigleme haritası 

  Kum (%) 

  Kil (%) 
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Şekil 4.15. Silt (%) in çalışma alanında değişim desenini gösteren krigleme haritası 
 
 
Hacim ağırlığı, pH ve KDK krigleme haritalarına bakıldığında bu toprak özellikleri ile 

NL ve NAL arasında net bir ilişki tespit edilmemiştir. Farklı toprak özelliklerinin 

değişkenliğine farklı süreçler etki ettiği için, bu toprak özelliklerinin semivariyogram ve 

uzaysal değişkenliği de farklı olabilir. Oldukça hareketli olan NO3-N iyonunun 

transformasyonu çok farklı şartlara bağlı olduğu için NO3-N ‘nun uzaysal değişkenliği 

de oldukça değişkenlik göstermektedir (Stenger ve ark., 2002). Alleire-leung ve ark. 

(2001) farklı sulama sistemlerinin suyun perkolasyonu ve nitrat hareketi üzerine 

yaptıkları çalışma sonunda arazideki hidrolik iletkenlik, tarla kapasitesi ve toprak 

organik maddesi ile profildeki NO3-N dağılımı ve yıkanması arasında önemli bir ilişki 

bulamadıklarını bildirmişlerdir. Kinjo ve Pratt (1971a) NO3-N sorbsionunun pH’nın 

düşük olduğu yerlerde, yüksek olduğu yerlere göre daha yüksek olduğunu 

bildirmişlerdir (Ndala ve ark., 2006). Ndala ve ark, (2006), orman ve mera topraklarında 

nitrat yıkanmasını kontrol eden toprak özellikleri ve süreçlerini incelemek üzere 

yaptıkları çalışmada, pozitif yüklü kil mineralleri ve oksitlerde yer alan nitrat 

sorpsiyonunun, orman topraklarına nazaran mera topraklarında daha belirgin olduğunu 

ve bunun muhtemel sebebinin, orman atıklarındaki mobil humik madde üretiminden 

dolayı anyon değişim kapasitesinde azalmaya neden olduğunu belirtmişlerdir. 

      Silt (%) 
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Şekil 4.16. Hacim ağırlığının (g/cm3) çalışma alanında değişim desenini gösteren 

krigleme haritası 
 
 

 

Şekil 4.17. Solma noktasının (%, hacimsel) çalışma alanında değişim desenini gösteren 
krigleme haritası 

 Hacim Ağırlığı (g/cm3) 

        Solma noktası nem İçeriği (%) 
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Şekil 4.18. Tarla kapasitesinin (%, hacimsel) çalışma alanında değişim desenini 

gösteren krigleme haritası 
 

 

Şekil 4.19. Yarayışlı su içeriğinin (%) çalışma alanında değişim desenini gösteren 
krigleme haritası 

     Tarla kapasitesi nem içeriği (%) 

Yarayışlı su içeriği (%) 
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Şekil 4.20. KDK’nın (meq/100g) çalışma alanında değişim desenini gösteren krigleme 

haritası 
 
 

 

Şekil 4.21. pH’nın çalışma alanında değişim desenini gösteren krigleme haritası 
 

 

         KDK (meq/100g) 

 

pH 
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Şekil 4.22. Organik maddenin (OM) (%) çalışma alanında değişim desenini gösteren 
krigleme haritası 

 

Taban suyu gözlem kuyu suları nitrat içeriklerine ilişkin krigleme haritalarına 

bakıldığında, kritik değer olarak bilinen 11,3 mg L-1’den daha yüksek konsantrasyonlara 

sahip birkaç yerel noktanın varlığı nedeniyle, bu değişkenin dağınık bir dağılım 

gösterdiği söylenebilir (Şekil 4.23). Her üç örnekleme döneminde, bu noktaların yeri ve 

dağılımı farklılık göstermektedir (çalışma alanının orta kuzeyinde bulunan bir nokta 

hariç). İlk dönemden son döneme doğru gidildiğinde, bazı bölgelerde nitrat içeriğinin 

düştüğü görülmektedir. Ekim 2010 döneminde, çalışma alanındaki hiçbir örnekleme 

kuyusunun NO3-N konsantrasyonunun “yüksek” olmaması bu bölgelerdeki nitratın 

yeraltı suyuna doğru hareket ettiğini gösterir. Kurunç ve ark. (2010), Serik Ovasıda 

taban-suyu özelliklerini belirlemek için yaptıkları çalışmada taban-suyunun kuzeyden 

güneye doğru oldukça hareketli olduğunu belirtmişlerdir. Çalışma alanında taban 

suyunun çok hareketli olmasından dolayı kuyu sularındaki nitrat içeriği değişken 

olabilmektedir. Çevre ve halk sağlığını etkileyebilen NO3-N’u için uzaysal ve zamansal 

değişimlerdeki bu belirsizlikler oldukça büyük önem arz etmektedir. NO3-N 

 
    OM (%) 
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konsantrasyonlarında ki bu değişimler sulama suyu ve/veya bitki besin maddeleri 

yönetimiyle ile de yakından ilgilidir.  

 

  
 

 
 

Şekil 4.23. Taban suyu gözlem kuyu suları NO3-N içeriklerine ait krigleme haritaları 

 

Ekim 2009 Haziran 2010 

Ekim 2010 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye’nin güneyinde, Antalya bölgesinde yoğun olarak açık tarımın yapıldığı 

bölgelerden birisi olan Serik Ovasında NLEAP bilgisayar modeli ile simule edilen nitrat 

yıkanma göstergelerinin uzaysal değişkenliğini belirlenmiştir. Bu çalışmada, yaklaşık 

36 600 ha’ lık araziden GPS ile koordinatları belirlenen 250 noktadan üst (0-30 cm) ve 

alt toprak (30-150 cm) olmak üzere toplam 500 toprak örneği ve eş zamanlı olarak 

taban suyu gözlem kuyularından (Ekim 2009 döneminde 178, Haziran 2010 döneminde 

188, Ekim 2010 döneminde 185 kuyudan) su örneği alınmıştır. Alınan toprak 

örneklerinde NLEAP modellemesi için gerekli analizler yapılmıştır. Yine NLEAP 

modeli için gerekli amenajman, aküfer ve iklim ile ilgili bilgiler anketlerle ve survey 

çalışmalarıyla sağlanmıştır. NLEAP modelinde her bir örnekleme noktasına ait toprak, 

azot ve su amenajmanı, aküfer ve iklim bilgileri kullanılarak yıkanmaya hazır NO3-N’u 

(NAL), yıkanan NO3-N’u (NL), hareket riski indeksi (MRI) ve yıllık yıkanma risk 

potansiyeli (ALRP) simule edilmiştir. 

NLEAP modellemesi sonucunda çalışma alanında örnek alınan 250 noktanın 187 

noktası için NAL değeri 179 kgN/ha’dan fazla bulunmuştur. Yani bu noktalarda azot 

kütle dengesinde N girdileri (toprak organik maddesinden mineralize olan N, toprağa 

ilave edilen organik atıklar, bitki artıkları, gübrelerden gelen N, toprak profilindeki var 

olan (residual) NO3-N, yağışlarla ve sulama suyundan gelen N, fikse edilen N ve diğer 

küçük inorganik N) ile N çıktıları (yüzey akışı ile, erozyonla, buharlaşma ve 

denitrifikasyonla olan kayıplar) arasındaki fark yüksek bulunmuştur. Buna en çok etki 

eden faktör residual toprak NO3-N ve uygulanan N’lu gübre toplamının azot girdisi 

hanesini istenenden fazla miktarda artırmasıdır. Yüksek NAL miktarının olması çalışma 

alanında yüksek miktarda N’un yıkanmaya hazır olduğunu göstermektedir.  

Yapılan NLEAP modelleme sonucunda arazide pek az noktada NAL değeri 0-90 

kgN/ha arasında, yani düşük seviyede bulunmuştur. NAL değerinin 90 kg/ha’dan az 

çıktığı yerlerin bir kısmı gübrelemenin yapılmadığı boş arazi ve narenciye bahçesi, bir 

kısmı ise diğer alanlara göre daha az gübreleme yapılmış nar bahçesi, pamuk ve bostan 

tarlalarıdır. Hatta bir kısmında ise gübrelemenin fazla yapıldığı diğer alanlarla aynı 

miktarda gübreleme yapılmış nar bahçesi de bulunmaktadır. Üretim yapılan bu 
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arazilerde düşük seviyede NAL değerinin çıkmasının en önemli sebebi, bir önceki 

sezondan kalan toprak NO3-N (residual NO3-N) miktarının düşük olması ve residual 

NO3-N ile yetiştirme sezonunda bitkiye uygulanan N’lu gübre miktarının toplamı bitki 

ihtiyacını karşılayacak kadar olmasıdır. Toprakta residual azotun fazla olduğu yerlerde 

aynı miktarda gübre uygulanmış olsa bile, NAL miktarı artmıştır. Yani, yetiştirme 

sezonunda kaynağı ne olursa olsun toprakta bulunan NO3-N’undan bitkinin kökleri ile 

ihtiyacı kadarını aldıktan sonra geriye fazla miktarda NO3-N’u kalmaktadır. Aynı 

zamanda toprakta kalan bu NO3-N’nun ortam koşullarına bağlı olarak denitrifikasyon 

ve volatizasyon ile kaybolmasından sonra yine geriye çok fazla miktarda yıkanmaya 

hazır nitrat azotu kalmaktadır. Bu da, yağışın fazla olduğu Aralık, Ocak ve Şubat 

aylarında veya sulamanın aşırı yapıldığı Temmuz ve Ağustos aylarında yıkanacak 

miktarın artmasına sebep olmuştur. Bu sebeplerden dolayı yetiştirme sezonundan önce 

mutlaka toprak analizleri yapılıp sonuçlara göre N’lu gübre uygulaması yapılmalıdır. 

Topraklarda fazla miktarda residual toprak NO3-N’nun olduğu zaman toprak analizi 

yaptırmadan bitkinin ihtiyacından fazla toprağa N’lu gübre uygulamasının NAL 

miktarının daha da artmasına neden olmuştur. Buna bağlı olarak yüksek NAL değeri 

olan yerlerde salma ve karık sulama ile bitkinin alabileceğinden daha fazla aşırı sulama 

yapıldığında aküfere yüksek miktarda NO3-N’nun yıkanması kaçınılmazdır. Uygulanan 

N‘un kullanım etkinliğini daha fazla artırmak için N uygulaması, bitkinin azota ihtiyacı 

olduğu dönemlerde parça parça yapılmalıdır.  

Çalışma alanında örneklenen 250 noktadan 220 nokta için NL değeri 90 kgN/ha’ dan 

fazla bulunmuştur. Yani toprakta yetiştirme sezonu sonunda yüksek miktarda NO3-

N’un kök bölgesinden derine aküfere doğru hareket ettiğini göstermektedir. Bu 

bölgelerde acilen bitki amenajman faktörlerinin kök bölgesinden yıkanan azotu 

azaltacak şekilde değiştirilmesi gerekmektedir. 

Çalışma alanının büyük bir bölümünde MRI değerinin yüksek çıkması aşırı miktarda 

suyun profil boyunca hareket ettiğini gösterdiğinden sulama suyunun aşırı 

kullanımından kaçınmak gerekmektedir. Yağmurlama veya damlama sulama 

sistemlerinin kullanılması, kök bölgesinin altına hareket eden su miktarının 

azaltılmasını sağlayabilir.  
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Çalışma alanında aküferin 30 m’den daha az derinlikte olduğu ve NO3-N’ın aküfere 

ulaşma zamanının kısa olduğu yerlerde, özellikle ovanın orta kesimlerinden Köprüçay 

Irmağı boyunca güneye doğru olan yerlerde yıllık yıkanma risk potansiyeli (ALRP) 

“çok aşırı” ve “aşırı” çıkmıştır. Bu bölgelerdeki aküferler yöre halkının yegane içime 

suyu kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bazı yerlerde düşük NL olsa bile içme suyu 

kaynağı yine de tehdit edilmektedir. İçme suyu kaynağı olarak kullanılan bu aküferlerin 

NO3-N tarafından kirletilmesini önlemek amacıyla bitki kök bölgesinden aşağıya 

hareket eden su ve NO3-N yoğunluğunun azaltılması için gerekli önlemler acilen 

alınmalıdır.  

Bu tedbirler; suyu etkin kullanabilen yüksek yaprak alan indeksine sahip, derin köklü 

bitkilerin ürün rotasyonuna sokulması, sulamanın programlanması veya sınırlı sulama 

uygulamaları, yıkanmaya hazır toprak azotunun artışını takiben toprak azotunu fazla 

miktarlarda kaldıran ürünlerin rotasyona sokulması, uygulanan N’lu gübre miktarının 

yapılacak toprak analizleri sonuçlarına göre düzenlenmesi, azotlu gübrenin bölünerek 

birkaç kerede verilmesi ve azot ve sulama suyunun daha etkin yönetilmesi için 

bölgedeki uzmanlar ile görüş alış verişinin yapılması şeklinde sıralanabilir. 

Kuyu sularının NO3 içeriği ile modelleme sonucu elde edilen NL değerleri arasında 

önemli bir ilişki bulunamamıştır. Kuyu sularından alınan sularda yapılan analizlere 

bakıldığında, bölgede nitrat içeriğinin aşırı artığı lokalitelerin (hot spotlar) olduğu 

görülmektedir. Fakat modelleme ile elde NL değerleri bu hot spotlarda yüksek 

çıkmamış, tersine bazı yerlerde düşük bulunmuştur. Çalışma alanında, taban suyu 

oldukça hareketli olup kuzeyden güneye doğu bir akış yönünü takip etmektedir. Bu 

nedenle, gözlem kuyularındaki NO3 içeriğinin aynı alandan yıkanan NO3 içeriğini 

yansıtması beklenemez. Taban suyu bu akış yönünde denize doğru yaklaştıkça bazı 

noktalarda durgunlaşmaktadır. Taban suyunun durgunlaştığı bu noktalarda taban 

suyunun beraberinde taşıdığı NO3-N miktarı yükselmekte ve “hot spot” olarak bilinen 

lokal bölgeler oluşmaktadır. Bu hot spotlar özellikle bölgede yeraltı suyunun insan ve 

hayvanların içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullananlar için bir tehdit 

oluşturmaktadırlar. Bu sonuç özellikle önemlidir, çünkü bir alanda nitrat yıkanmasına 

ilişkin çalışmalarda aküferin kirlenme riskinin belirlenmesinde çoğu kez o alandaki 

gözlem kuyularının NO3 içeriğine bakılarak karar verilmektedir. Taban suyunu 
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hareketli olduğu bölgelerde bu yöntemin istenen sonucu vermeyeceği, özellikle 

aküferlerin kirlenme eşiklerinin belirlenmesinde aküferlerden örnek alınarak karar 

verilmesinin daha isabetli olacağı aşikârdır. Fakat yeraltı suyundan her zaman örnek 

almak pratik olmamaktadır. Çünkü hem yeraltı aküfer sisteminin sınırları tam olarak 

ayırt edilememekte, hem de derin sondaj kuyularının açılması zaman almakta ve 

masraflı olmaktadır. Dolayısıyla, bu çalışmada kullanılan NLEAP veya benzeri 

modeller kullanılarak çalışma alanında yıkanmaya hassas bölgeler belirlenmeli ve daha 

sonra bu bölgelerdeki aküferlere yoğunlaşmak zaman ve paradan tasarruf edilmesini 

sağlayacaktır. 

Bu çalışmada, Serik Ovasında ciddi boyutlarda nitrat yıkanması olabileceği 

anlaşılmıştır. Bu nedenle oluşabilecek zarar ve riskin azaltılabilmesi için yetkililerin 

(karar vericilerin) ivedilikle harekete geçmesi gerekmektedir. Bölgedeki araştırmacılar, 

üreticiler ve otoritelere bu konuda önemli bir iş düşmektedir. Çiftçiler toprak analiz 

yapmadan gübreleme yapmamaları konusunda bilgilendirilmeli, nitrat yıkanmasının 

azaltılmasına yönelik “iyi tarım uygulamaları” nın benimsetilmesi sağlanmalıdır. 

Toprak laboratuvarlarında analizler yapıldıktan sonra sonuç raporunda tavsiye edilen 

gübre miktarlarına göre gübrelemenin yapılması takip edilmelidir. Topraklarda fazla 

miktarda residual NO3-N olduğunda uygulanacak azotlu gübre miktarı azaltılmalıdır. 

Gübre miktarı ile verim arasında üssel bir ilişki vardır. Yani bitkiye uygulanan N’lu 

gübre oranı arttıkça verim artmaktadır. Fakat bir noktadan sonra N’lu gübre oranı ne 

kadar artırılırsa artırılsın verim aynı seviyede kalmaktadır. Uygulanan N’lu gübre belirli 

bir seviyeden sonra ya yetiştirilen bitki tarafından alınarak yapraklarda birikecektir ki 

bu da sağlık açısından istenen bir durum değildir ya da bitki tarafından alınmadan 

toprakta birikmektedir. Biriken bu NO3-N’u ağır yağışlar ve sulama altında ise yeraltı 

suyuna doğru hareket etmektedir. 

Çiftçilerin, aşırı gübrenin verimi artırmak yerine içme sularını kirlettiği gerçeği 

konusunda farkındalığı son derece önemlidir. Bölgede iyi bir azot-sulama suyu 

amenajmanının yaygınlaşması nitrat kirliliğinin önlemesi açısından son derece 

önemlidir. Çalışmalar, sulama suyunun salma sulama yerine yağmurlama şeklinde 

uygulanmasının azot yıkanmasını %95 azalttığını göstermiştir. Yağmurlama sulama 

yapıldığında, yağmurlayıcıların debisi toprağın gerçek infiltrasyon hızının daima altında 
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olacak şekilde ayarlanmalı, yani toprak üzerinde suyun göllenmesine izin 

verilmemelidir. Diğer bazı çalışmalar ise azotlu gübrenin bir kerede değil de bölünerek 

farklı zamanlarda uygulanması ile yıkanan gübre azotunun önemli miktarlarda 

azalttığını göstermektedir. Bu gerçekler bölgede yapılacak sulama ve gübreleme 

çalışmalarında mutlaka dikkate alınmalıdır. Aksi taktirde, nitrat ile kirlenmiş bir 

aküferin geri kazanılması, gerekli tedbirler alınsa bile, yüzlerce yıl alabilir. 
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EKLER 
EK 1. Çiftçi Anketi 
Örnek No  
Çiftçi Adı Soyadı  
Birinci Bitki  İkinci Bitki  
Hedeflenen verim :                                                      (son 5 yıldaki ortalama verim) 
Beklenilen iklim  
hedeflenen verime 
ulaşmak için beklenen 
şartları en iyi tanımlayan 
yağış tipi  

Ortalama  Yağışlı Kuru Şu anki 
 

Tahmin edilen verim Ortalama bir 
yağış yılı için 
geçmiş 
yıllardaki 
bitki verimi  
 
 

En iyi bir 
yağış yılı için 
geçmiş 
yıllardaki bitki 
verimi 

Kuru bir yağış 
yılı için 
geçmiş 
yıllardaki bitki 
verimi 

Yağışlı bir 
yağış yılı için 
geçmiş 
yıllardaki bitki 
verimi 
 

Ekim tarihi: ay/gün  
Hasat tarihi:Ay/gün  
P, k veya mikro element 
noksanlığı olup 
olmadığı  

Evet Hayır 

Yabancı otlar, zararlılar 
ve hastalıkların problem 
olup olmadığı 

Evet Hayır 

Ekim öncesi %anızla 
kaplılık 

Yüksek 
%50< 

Orta 
%50-30 

Düşük 
%30-15 

Temiz %15> 

Ekim sonrası %anızla 
kaplılık 

Yüksek 
%50< 

Orta 
%50-30 

Düşük 
%30-15 

Temiz %15> 

Hasat sonrası %anızla 
kaplılık 

Yüksek 
%50< 

Orta 
%50-30 

Düşük 
%30-15 

Temiz %15> 

Başlıca toprak işleme 
şekli  

Toprak 
işleme 
yok 

Kulaklı 
pulluk 

Kültivatör Şeritvari Diskaro Diğer 

Toprak işleme zamanı 
(ay/gün) 
Ürün rotasyonu              
Alt toprak işleme var 
mı?  

Evet Hayır 

Arazi teraslanmış mı? Evet Hayır 
Bitki /toprak işleme 
şeritvari mi? 

Evet Hayır 

Arazi drenaj kanalı veya 
yüzey altı drenaj var mı? 

Evet Hayır 

Sulama yapıldı mı? Evet  Hayır 
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EK 1. Çiftçi Anketi (devam) 
Sulamanın tipi Karık  Yağmurlama Damlama Diğer 
Sulama programı 
yapıldı mı? 

Evet  Hayır 

Sulama programının 
tipi 

toprak nem 
monitörü ile 

nem açığının 
takibi ile 

bilgisayarlı 
program ile 

Diğer 

Toprak tuzluluğu bir problem mi? Evet  Hayır 
Sulama suyunun tuzluluğu (mmhos/cm)  
1. Bitki anız 
uygulaması  
(üst veya 
köklere) 

Miktar  
(kg/ ha) 

Bitki tipi Tarih(ay/gün) 
 
 

2. Bitki anız 
uygulaması  
 (üst veya 
köklere) 

Miktar  
(kg / acre) 

Bitki tipi Tarih(ay/gün) 
 

N gübresi 
uygulaması 
 
 

Miktar  
(ıb / acre) 

Gübre 
Tipi 
 

Uyg.metodu 
1. Yüzeye  serpme                  
2. Şeritvari 
3. Damlama sulama  
4. Yüzeye karıştırma 
5. Banda karıştırma 
6. Üste ve yanlara 
7. Enjeksiyon ile 
8. diğer 

Tarih 
(ay/gün) 

Yağış 
1. 2 gün içinde      

>1cm 
2. 4 gün içinde 0-

0,6cm 
3. 7 gün içinde 

yağış yok 

1. uygulama      
2. uygulama      
3. Uygulama      
Çiftlik gübresi 
uygulaması  

Miktar 
(ton/acre)  

Gübre 
Tipi 

Uyg. Metodu 
1. Yüzeye Yüzeye 
2. Yüzeye karıştırma 
3. Enjeksiyon ile 
4. Yağmurlama 
sulama 
5. diğer 

Tarih 
(ay/gün) 

Organik atığın 
toprakla 
birleşeceği gün 
sayısı 
 

1. uygulama      
2. uygulama      
Organik atık 
uygulaması  
 

Miktar  
(ton/acre) 

C/N Uyg. Metodu 
1. Yüzeye Yüzeye 
2. Yüzeye karıştırma 
3. Enjeksiyon ile 
4. Yağmurlama sulama 
5. diğer 

Tarih 
(ay/gün) 

Organik atığın 
toprakla 
birleşeceği gün 
sayısı 

Nitrifikasyon inhibitorü kullanıldı mı? Evet                   Tarih: Hayır 
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