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ÖZET 
 
 

FARKLI İKLİM KOŞULLARI ALTINDA 
 OLUŞMUŞ TOPRAKLARIN  

BAZI ÖZELLİKLERİNİN MESAFEYE 
  BAĞLI DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ 

 
Yener Kortan TOSUN 

 
 
 
 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Toprak Ana Bilim Dalı 

 
 
 
 

Yüksek Lisans Tezi 

2007, 60 sayfa 

 

   Danışman:Doç.Dr. Kenan KILIÇ 

 Jüri: Yrd.Doç.Dr. Hakan Mete DOĞAN 

 Jüri: Yrd.Doç.Dr. Tekin ÖZTEKİN 

  
 

Toprak özellikleri iklimin etkisiyle fiziksel ve kimyasal olarak değişiklik gösterirler. Bu 
araştırmanın amacı, bir iklim gradienti boyunca mesafe ve derinliğe bağlı olarak toprak 
özelliklerinin fiziksel ve kimyasal değişimlerinin istatistik ve jeoistatistik metotlarla 
belirlenmesidir. Toprak örnekleri üç farklı derinlikten alınmıştır. Alınan toprak 
örneklerinde tekstür, organik madde, pH, KDK, EC, değişebilir K ve Na, değişebilir 
Ca+Mg ve kireç parametreleri belirlenmiştir. Belirlenen parametrelerde varyasyon 
katsayısı değerlerine göre 0-20 cm ve 20 - 40  cm’de Na yüksek değişkenlik gösterirken, 
40- 60 cm derinlikte ise EC yüksek değişkenlik göstermiştir. Tüm derinliklerde pH en az 
değişkenlik göstermiştir. 0–20 cm derinlikte en yüksek range 6400 metre ile doğrusal 
olarak modellenen KDK’ya aitken, 20 – 40 cm derinlikte en yüksek range 8510 metre ile 
küresel modellenen kil’e, 40-60 cm derinlikte ise range 17310 metre ile üssel olarak 
modellenen kum’a ait bulunmuştur. 
 
 
 
Anahtar Kelime: jeoistatistik, varyasyon katsayısı, iklim 
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ABSTRACT 
 

ASSESSMENT OF SPATIAL VARIABILITY IN SOME PROPERTIES OF SOILS 
FORMED UNDER DIFFERENT CLIMATE CONDITIONS 

 
 
 
 
 

Yener Kortan TOSUN 
 
 

Gaziosmanpasa University 
Graduate School of Natural and Applied Science 

Department of Soil Science 
 

Master Thesis 

2007, 60 pages 

 

   Supervisor:  Doç.Dr. Kenan KILIC 

 Jury:  Yrd.Doç.Dr. Hakan Mete DOGAN 

 Jury: Yrd.Doç.Dr. Tekin OZTEKIN 

 

Physical and chemical soil properties are changed with the effect of climate. The aims of 
this study were to determine the physical and chemical variation of the soil properties with 
statistical and geostatistical methods as related to the distance and soil depth along a climate 
gradient. Soil samples were taken from three different depths of the soil (0-20 cm, 20-40 cm, 40-60 
cm). The parameters of CEC, exchangeable Ca+Mg, Na, K, EC, pH, lime, organic matter and 
texture of the sampled soils were determined. According to the variation coefficients, the Na 
content among the parameters showed the highest variability at both 0-20 cm and 20-40 cm soil 
depths, the highest variability at the 40-60 cm soil depth was found for the EC content. The soil pH 
was found as the least variable soil property in all soil depths. The highest range with 6400 m 
belong to the CEC having linear model  at the 0-20 cm soil depth; clay having spherical model with 
8510 m at the 20-40 cm soil depth, and sand having exponential model with 17310 m at the 40-60 
cm soil depth were found. 

 
Keywords: geostatistic, variation coefficient, climate 
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1.GİRİŞ 

 

 

 

Toprak bilimcileri toprağı şöyle tanımlarlar: “Toprak; bitkilere durak yeri olan, 

onlara besin maddesi ve diğer gelişme şartlarını sağlayan, iklim ve canlıların belirli 

topografik şartlar altında zamanla ana materyal üzerine yaptıkları ortak etkilerle oluşmuş, 

karakteristiklere sahip, dinamik, üç fazlı, yer - zaman sistemi olarak dört boyutlu ve doğal 

bir bütündür” (Fanning and Fanning, 1989). 

 

Toprak, kayaların parçalanması sonucu oluşan kum, kil, silt, humus ve mineral 

maddelerden oluşmaktadır. Gündüz ısınan kayalar genleşir, akşam sıcaklık düştüğünde ise 

tekrar büzülür. Bu olay kayaların üzerinde çatlaklar oluşturur. Çatlakların içerisine giren 

su, soğuk mevsimlerde donar ve çatlağı genişletir. Milyonlarca yıldır tekrarlanan bu olay, 

sonunda kayaları taşlara, taşları da toprağa dönüştürmektedir. 

 

Toprak oluşumu ya progresiv (ilerleyen) ya da regresiv (gerileyen) seyir eder. 

Progresiv olaylar horizonlaşma, profil gelişimi, ve yeniden oluşumlar, regresiv olaylar ise 

taşınmalar, yer değiştirmeler, değişimler, melanizasyon, bitki besin elementleri döngüsü ve 

pedoturbasyonun toprak profilini gençleştirmeye yönelik yönleridir (Johnson and Stegner, 

1987). 

Toprak oluşumu üzerinde etkili olan iklim özellikleri sıcaklık ve yağıştır. Sıcaklık 

faktörü, kayaların fiziksel ve kimyasal ufalanmalarını etkiler. Bunda da en çok, gece ile 

gündüz arasındaki sıcaklık farkı etkilidir. Gece - gündüz arasındaki sıcaklık farkı, karasal 

iklimin etkili olduğu yerlerde daha fazladır. Bu sebeple yeryüzündeki kurak ye yarı kurak 

bölgelerde fiziksel ufalanma çok yaygındır. Fiziksel ufalanmanın sürekli olarak devam 

etmesi sonucu, ana kaya giderek ufak parçalara ayrılır. Sıcaklık ayrıca, topraktaki kimyasal 

olayların da hızını artırarak topraklaşma (pedojenez) sürecini hızlandırır. İklimin, toprak 

oluşumunu etkileyen ikinci elemanı olan yağış (ya da nem), ana kayanın kimyasal 

ufalanmasına (çözünmesine) neden olur. Toprak içindeki nemin etkisi, kimyasal ufalanma 



 2

ile sınırlı kalmaz. Aynı, zamanda üst katmandaki çözünebilen maddeleri alt katlara taşır. 

Üst katları yıkar, yıkanan bu maddelerin alt katlarda birikmesini sağlar (Anonim, 2006). 

 

Topraktaki bu yıkanmaları sağlayan suyun kaynağı yağışlardır. Boşluklardan 

toprağa giren su, tabana sızarak, belirli bir seviyeye kadar toprağı doygun hale getirir. 

Yüzeyden ısınmaya bağlı olarak görülen buharlaşma sonucu, altlardaki su, kılcal borular 

aracılığıyla toprağın üst katına çıkar. Böylece toprak içindeki su, dikey yönde hareket 

etmiş olur. Ayrıca toprakta fazla miktarda bulunan su, eğimi takip ederek yatay yönde de 

hareket etmektedir (Anonim, 2006). 

 

Ülkemizde birbirinden farklı başlıca üç iklim hüküm sürer. Bu iklimlerin sıcaklık 

ve yağış özellikleri, toprak oluşumuna da farklı şekillerde yansır.  

 

Bu iklimlerden Karadeniz ikliminin toprak oluşumuna etkisi, kendini en çok 

yağışın fazlalığı ve sürekliliği yönünden hissettirir. Yağışlarla yere düşen bol miktardaki 

su, toprağın üst katlarının yıkanmasına (çözünebilen tuz ve minerallerin alt katlara 

taşınmasına) neden olur. Bunun dışında ayrıca karbonatlar ve bazı bitki besin maddeleri 

topraktan tamamen ayrılır. Onun için Karadeniz Bölgesi toprakları, asit karakterlidir. Bu 

yüzden topraktaki kimyasal olaylar, hızla devam etmektedir. Bunun sonucu olarak da, 

Karadeniz Bölgesi’ndeki toprakların kalınlığı, diğer bölgelerdekine göre daha derindir. 

Karadeniz Bölgesi’ndeki topraklara, üzerindeki çam türü ağaçlardan bol miktarda iğne 

yapraklar ve bitkisel artıklar dökülür. Sıcaklığın ve yağışın da yeterli olması sonucu bu 

organik artıklar ayrışarak toprağa karışır. Bu nedenle bölgede yüksek olmayan kesimlerde 

(1000 m nin altında) koyu renkli topraklar vardır. Ancak yüksek yerlerde sıcaklığın düşük 

olması sonucu, organik maddeler geç ayrışmakta ve uzun süre toprak üzerinde kalmaktadır 

(Anonim, 2006a). 

 

Dinç ve ark., (1987), fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylarla çok uzun zamanda 

oluşan, ancak yanlış kullanım sonucu kolayca bozulabilen toprağın, verimlilik 

kapasitesinin seneler süren iyi tarım uygulamaları aracılığı ile korunabilir ve arttırılabilir 

olduğunu ve bu kapasite düşürüldüğü veya bozulduğu durumlarda ise toprağın eski haline 
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getirilebilmesinin asırlar sürebileceğini bildirmişlerdir. Toprağın içerdiği karakteristikler, 

onun tarım, ormancılık veya diğer amaçlarla kullanılmaya uygun olup olmadığını tayin 

etmektedir. 

 

Tüm bunların yanında toprağın oluşumunda doğal etmenlerin etkisi her ne kadar 

önem arz etmekte ise de hızlı nüfus artışı ve sanayileşmenin yaşandığı günümüzde; insan 

ihtiyaçlarını karşılamada doğal kaynakların plansız, düzensiz ve israflı bir şekilde 

kullanılması da toprak oluşumu üzerinde bir o kadar etkilidir. Bunun sonucunda insanlığın 

geleceğini önemli ölçüde etkileyen çevre ve beslenme sorunları ortaya çıkmaktadır.  

 

Ülkemizde kırsal ve kentsel gelişmeler yeterli planlamalara dayandırılmadan, 

genellikle gelişi güzel devam ettiğinden verimli tarım arazileri tarım dışı amaçlarla 

kullanılmakta hatta devletin büyük harcamalar yaptığı sulama ve diğer tarımsal iyileştirme 

proje alanlarındaki ıslah edilen, üretim artışı sağlanan alanların tarım dışı amaçla kullanımı 

sonucu yapılan harcamalar ölü yatırım haline gelmektedir. Kırsal kesim arazi kullanım 

planlamalarında toprak haritaları ve bunlara dayalı kuru ve sulu arazi sınıflamalarından 

çiftçilerimizce kısmen yararlanılmasına karşılık, kentsel ve endüstriyel gelişme 

alanlarında; mevcut yasaların zorlayıcı ve bağlayıcı hükümlerinin olmaması nedeniyle, 

toprak ve arazi durumu yeterince dikkate alınmamaktadır. Bunun sonucunda da verimli 

tarım arazileri bazı girişimcilerce amaç dışı kullanımlara ayrılmaktadır (Anonim, 2004). 

 

Bu araştırma, farklı iklim koşulları altında oluşmuş toprakların bazı fiziksel (kum, 

silt ve kil) ve kimyasal özelliklerine (OM, KDK, pH, EC, değişebilir katyonlar, kireç 

miktarı) yağışın ve sıcaklığın etkilerini tespit etmek ve aynı zamanda bu özelliklerin 

değişimlerinin kaçıncı metreden sonra olduğunu da ortaya koymaktadır. 

 

Bu araştırma, iklimin toprak oluşumuna etkisi ve iklim tarafından etkilenmiş olan 

toprak özelliklerinin mesafeye bağlı değişimlerinin irdelenmesi ve derinliğe bağlı olarak 

toprak özelliklerinin değişimlerinin belirlenmesi ile arazi kullanma ve toprak oluşumu 

açısından öneriler getirmesi bakımından önemlidir. 
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Ayrıca araştırma sahasındaki topraklar güney ve kuzey bakılarda yer almakta ve 

arazinin rakımı kısa mesafelerde çok hızlı bir artış gösterdiğinden 10 km’lik kısa bir 

mesafede iklim çok fazla değişiklik göstermektedir. İklim, toprak özelliklerini ve toprak 

özelliklerinin değişimini etkileyen en önemli toprak oluş faktörlerinden birisidir. İklimin 

etkisiyle toprakların morfolojik, fiziksel ve kimyasal özelliklerinde önemli değişimler 

olmaktadır. Bu değişimler toprakların profillerinin ve horizonların farklılaşmasına neden 

olmaktadır. İklim öğelerinden özellikle yağışın etkisiyle toprak profili içerisinde yer 

değiştirmeler, taşınmalar ve kimyasal reaksiyonlar oluşmaktadır. Bu olaylar sonucunda 

toprak profilinde derinliğe bağlı olarak toprak özellikleri değişmekte ve farklılaşmaktadır. 

Bu araştırma kapsam ve tasarım bakımından arazinin, teknolojinin de kullanılacağı bir 

araştırma olarak aynı zamanda toprak özelliklerinin arazideki değişimlerinin bilgisayar 

ortamında tahmin edilmesine yönelik de bir çalışmadır.Bu çalışmanın amacı bir iklim 

gradienti boyunda mesafe ve derinliğe bağlı olarak toprak özelliklerinin değişimlerinin 

geleneksel istatistik ve jeoistatistik yöntemler kullanarak belirlenmesidir. 
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2. LİTERATÜR ÖZETLERİ 

 

 

 

Birkeland (1984)’a göre toprak; iklim, ana materyal, topografya, vejetasyon ve 

zaman gibi toprak oluşum faktörlerinin etkisi altında toprak yüzeyine katılmalar, toprak 

profili içerisindeki yer değiştirmeler, değişimler ve topraklardan uzaklaşmalar şeklinde 

cereyan eden olaylar sonucunda oluşur. 

 

İklim, toprak özelliklerini etkileyen en önemli toprak oluşum faktörlerinden 

birisidir. İklimin toprakların özelliklerini etkileyen iki öğesi yağış ve sıcaklıktır (Jenny, 

1994).  

 

Sıcaklık ve yağış fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemleri, toprak profili içerinde 

oluşan ayrışma, yer değiştirme, değişim ve yıkanma olaylarını etkiler (Buol et al. 1973).  

 

Organik madde; topraklarda strüktür oluşumunda, toprakların havalanmasında, su 

tutma ve ısı kapasitesinin artırılmasında, katyon değişim kapasitelerinin yüksek olması 

nedeniyle besin elementlerinin tutulmasında ve potansiyel olarak toksik olan bazı organik 

maddelerin toprakta tutulmasında önemli işlevlere sahiptir (Sposito, 1989). 

 

Organik maddenin birikimi ve ayrışması, kil miktarı ve tipi, toprakların rengi, 

kirecin varlığı ve yıkanma derinliği, tuzların varlığı ve yıkanma derinlikleri iklim ile 

ilgilidir (Parfitt and Kimble, 1989).  

 

Günümüz iklim koşullarının başlamasıyla toprak oluşum süreçleri iklim bölgelerine 

göre değişmeye başlamıştır. Yağışların fazla olduğu ve sıcaklık koşullarının orta derecede 
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olduğu Karadeniz kıyı kuşağında asitleşmenin ön planda olduğu toprak oluşum süreci 

görülmektedir (Anonim, 2005). 

 

Toprak oluşumuna iklimin etkisinin araştırıldığı birçok çalışma yapılmıştır. Reheis 

(1990), daha ıslak alanlarda oluşmuş toprakların B ve C horizonlarının gelişiminin 

logaritmik arttığını, bunun tam tersine kurak bölgelerde oluşmuş toprakların gelişiminin 

lineer arttığını ve yıkanmanın toprak gelişimini çok az etkilediğini belirlemiştir. Pedojenik 

kil ve kirecin derinlikleri yağışın artması ve evapotransprasyonun azalması ile artar 

(Reheis, 1987). Aynı araştırıcı yağışı fazla olan koşullarda yaptığı başka bir çalışmada 

tekstür, renk ve kil filmlerinin gelişiminin logaritmik arttığını, pH’nın ise doğrusal 

azaldığını belirtmiştir (Reheis, 1987).  

 

Anil et. al. (1996), Hindistan’da Haryana aluviyal platosunda pH, EC ve silt + kil 

kapsamının konumsal bağımlılığını test etmek amacıyla çalışma yapmışlardır. Üç farklı 

nem rejim zonunda 24 büyük grupla kombinasyonda 10x10 km’lik hücre kareler ağı 470 

adet örnek alınmıştır. Varyasyon katsayısı % 7,10 ile % 29,40 arasında değişmiştir. 

Yapılan jeoistatistik değerlendirme sonucunda silt + kil kapsamı ve pH tüm uzaklıklar için 

uyumlu olurken, EC ölçümleri 225 km mesafe ile uyum göstermiştir 

 

Kurak bölgelerdeki toprak gelişimi ile ilgili yapılan bir çalışmada pleistosenden 

holosene geçiş iklim değişiminde yıkanma derinliğinin azaldığı ve karbonatların daha sığ 

derinliklerde biriktiği bulunmuştur (McFadden and Tinsley, 1985). 

 

Toprakta agregat oluşumu ve stabilitesi üzerine yapılan bir çalışmada, toprakların 

kil tipi ve miktarı, toprak organik maddesi, toprakların kireç (CaCO3) içeriği, katyon 

değişim kapasitesi, ıslanma-kuruma, mikroorganizmalar vb unsurların toprakta yapısal 

çeşitlilik meydana getirdiği ve bu unsurların toprak yapısal değişimi üzerine etkilerinin 

birbirinden farklı olduğu ortaya konulmuştur (Yılmaz ve ark., 2005). 
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Nemli iklim bölgelerinde toprağın A zonunda kuvvetli yıkanma egemendir. Bitki 

örtüsünün yoğunluğu nedeniyle bu üst zon zengin organik kırıntı ve humus içerir. B zonu 

(birikim zonu) ise alüminyum ve demir bileşikleri bakımından zengindir. Bu nedenle nemli 

iklim bölgesindeki topraklar pedalfer olarak adlandırılır. Üst zondaki yıkanmanın niteliği 

nedeniyle soğuk-nemli ve sıcak-nemli iklim bölgesi pedalferleri farklılık sunar. Sıcak 

iklimde lateritleşme, soğuk iklimde ise podzollaşma egemendir. Podzolik topraklarda üst 

zonda silis oranı yüksektir. Buna karşın lateritik topraklarda ise düşük değerdedir. Sıcak-

nemli iklim koşullarında meydana gelmiş topraklarda humus birikimi gelişmez (Dirik, 

2006). 

 

Warrance et al., (2002) tekstürün, toprağın permeabilite, infiltrasyon, yarayışlı su 

kapasitesi, KDK gibi özellikleri ile yakından ilişkili olduğunu bildirmişlerdir (Yakupoğlu 

ve Özdemir, 2006). 

 

Akgül ve ark. (1995), Atatürk Üniversitesi çiftliği topraklarında bünyeye ilişkin 

değişimin jeoistatistiksel yöntemler kullanılarak değerlendirilmesi ve dağılım desenlerinin 

belirlenerek haritalanması amacıyla yaptıkları araştırma sonucunda, toprakların kil, kum ve 

çakıl miktarlarının dağılım paternlerinin topoğrafya ile belirgin bir ilişki gösterdiğini 

saptamışlardır.  

 

Keck et. al. (1993), ABD güneydoğu Montana’da maden yataklarında toprak 

özelliklerinin konumsal dağılımlarını modellemek amacıyla araştırma yürütmüşlerdir. 

Toprak özelliklerinin konumsal bağımlılıklarının belirlenmesi amacıyla jeoistatistiksel 

yöntemler uygulanmıştır. Maden ocağı toprakları 100 m örnekleme aralığıyla düzensiz bir 

şekilde toplanmıştır. Alt-üst edilen toprak katlarında bulundukları derinlik, toprak tekstürü, 

pH ve EC ölçümleri yapılmıştır. Toprak analiz sonuçları 100 m örnekleme aralığı için her 

toprak özelliğinde konumsal bağımlılık oluşmamıştır. Yazarlar konumsal bağımlılığın 

olmadığı durumlarda, geleneksel istatistik tekniklerinin (örneğin regresyon analizi) 

kullanılması daha uygun olduğunu bildirmişlerdir.  
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Son Buzul Çağı’nda toprak oluşumu önemli ölçüde durmuştur. Bunun esas nedeni, 

Anadolu’nun iç kesimlerinde soğuk ve kurak iklim koşullarının hüküm sürmesidir. Toprak 

oluşum süreci, kıyı bölgelerindeki kısmen nemli iklim koşullarında devam etmiştir. 

Anadolu genelinde hüküm süren soğuk ve kurak iklim koşullarında rüzgâr faaliyetleri etkin 

olmuştur (Atalay, 1989). 

 

Tuncay (2004)’ın Çiçekdağ-Kırşehir Tarım İşletmesi Topraklarının Detaylı Toprak 

Etüt ve Haritalanması çalışmasında, Coğrafi Bilgi Sistemleri etkin ve başarılı bir şekilde 

uygulamıştır (Tuncay, 2004). 

 

Toprakların organik madde içerikleri iklim koşulları ve arazinin kullanım 

durumuna bağlı olarak değişkenlik göstermekte olup tarım topraklarında yaklaşık %1–6 

arasında bulunmaktadır. Topraktaki organik maddenin miktarı düşük olarak görünse de 

fiziksel ve kimyasal aktiviteler açısından oldukça önemlidir. Toprak agregatlarını bir arada 

tutan dengeleyici materyallerden önemli bir kısmı organik maddenin ayrışmasıyla 

meydana gelmektedir. Yapılan çeşitli araştırmalar şunu göstermiştir ki; organik maddenin 

parçalanması ile önce enerji ve protein daha sonra besin elementleri ve yapışkan sıvılar 

açığa çıkmaktadır. Bu yapışkan sıvılar toprak parçalarını birbirine bağlayarak stabil 

agregatları meydana getirmektedir. Yapışkan özellik ayrışma sırasında açığa çıkan humik 

ya da ulmik asitlerden veya bunlara benzer bileşiklerden ya da organik maddenin ayrışması 

sırasında oluşan belirli polisakkarit ve poliüronidlerin varlığı ile de ilişkili olabilmektedir 

(Öztürk ve Özdemir, 2006). 

 

Podzolizasyon, podzol toprakların oluşumuna neden olan bir işlemdir. Bu işlemde 

Fe, Al, kil ve organik madde üst horizonlardan ayrılarak alt horizonlarda birikmektedir. Bu 

işlemlerin oluşabilmesi için yağışı fazla, asidik özelliğe sahip, orman örtüsünün 

bulunduğu, ana materyali az kalkerli ve kaba tekstürlü ve drenajı iyi olan bir ortamın 

olması gereklidir (Fanning and Fanning, 1989). 
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Sayısal yükselti modelinden (DEM) elde edilen sonucun kesinliği birkaç faktöre 

bağlıdır ve yükseltinin kaynağıdır. Farklı kaynakların 10 – 30 m yatay ve 0,1 – 1 m dikey 

hassasiyetle grid tabanlı olarak tespit edilmesi için önemlidir (Thompson et. al., 2001).  

 

Florinsky et.al., (2002), Kanada bozkırlarının, tarımsal alanlarının, toprak 

özelliklerinin (toprak nemi, fosfor, toprak kalınlığı, kalsiyum karbonat derinliği ve organik 

karbon konsantrasyonu) uzaysal dağılımının tahmini ve büyük alanların analizi için iki yol 

olduğunu belirtmişlerdir. Birinci yolun temelinin topoğrafik verilerin,  toprağın regresyon 

analizinin ve sayısal bölge modeli (DTMs) nin dokuz tipinin yerine getirilmesi olduğunu 

ifade ederken, ikinci yolda ise toprak yüzeyindeki bölgesel dağılma ve yığılmanın 

kullanımını bir fikir olarak bildirmişlerdir. 

 

Ekberli ve Kerimova (2005), yaptıkları bir araştırmada Toprakların pH, değişebilir 

Na, bazı değişebilir bazik katyonların (Na, Ca.Mg) toplamı (DKT), humus ve <0.001mm 

fraksiyonları arasında fonksiyonel ilişkiler bulmuşlardır. 

 

Öztaş (1995), bir çalışmasında,  jeoistatistiksel metotlardan semivariogram analizi, 

incelenen toprak özelliğinin konumsal (spatial) bağımlılık derecesini yani ölçüm yapılan 

noktalar arasındaki konumsal bağımlılığı belirlemede, kriging analizi ise ölçüm 

yapılmayan nokta veya alanlardaki özelliklerin tahmin edilmesinde yaygın olarak 

kullanıldığından bahsetmektedir (Öztaş, 1995). 
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3.ÇALIŞMA ALANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.1. Çalışma alanının konumu ve toprak örnekleme noktaları 

 

Çalışma alanı 40O35’14.17’’ kuzey paralelleri ile 37O20’22.21’’ doğu meridyenleri 

ve 40O 41’34.78’’ kuzey paralelleri ile 37O22’55.21’’ doğu meridyenleri arasında yer 

almaktadır. 
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4. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

 

 

4.1. Materyal 

 

 

Bu çalışmada Tokat-Reşadiye ilçesi Bozçalı kasabası ile Perşembe yaylası arasında 

kalan yaklaşık 10 km lik bir banttaki topraklar materyal olarak kullanılmıştır.  

 

 

4.1.1. Çalışma Alanının Coğrafik özellikleri 

 

 

Bölgede yükseklik 800 – 1700 metre arasında değişmektedir ve Karadeniz 

kıyısından 73 km içeridedir.  Bölge Tokat’ın kuzeyinde, Ordu’nun güneyinde yer 

almaktadır Doğusunda Gölköy, batısında Korgan, kuzeyinde Aybastı ve güneyinde 

Reşadiye ilçeleri yer alır. Reşadiye - Aybastı ortak bölgede Ağuderbent ormanı yer 

almaktadır (Anonim, 2005a).  

 

Bölge coğrafyasında dağlar hakim olup, toprak oluşumları genelde 3. jeolojik 

dönemde oluşmuş, fliş ana materyali üzerindeki topraklardır (Anonim, 2005a).  

 

Alanda orman örtüsü olarak genellikle çam ağaçları, meşe gürgen, ardıç ve doğal 

çayır - mera mevcut ve toprak işlemesi fazla yapılmamaktadır. 
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Çalışma Alanı 

Şekil 4.1. Çalışma alanı uydu görüntüsü (Google Earth, 2007) 

 

 
Şekil 4.2. Çalışma alanı kareler ağı yükselti haritası 
                  :  yol                 : Örnekleme Noktaları  
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4.1.2. Çalışma Alanının Jeolojisi 

 

 

Bölge jeolojisi üzerine yapılmış bir çalışmada jeolojik gelişiminin “Canik 

volkanitleri / Neojen-Kuvaterner yaşlı Danışment Grubunun bir formasyonu olup Üst 

Kretase yaşlı Mesudiye-Reşadiye Formasyonu; Paleosen yaşlı Gölköy Formasyonu; Eosen 

yaşlı Yeşilce Grubunun, Selecik Formasyonu (Alt Lütesiyen), Hatipli volkanodetritikleri 

(Orta-Üst Lûtesiyen) ve Hasanşeyh Formasyonu (Üst Lûtesiyen-Priyaboniyen) üzerinde 

uyumsuz olarak yer aldığı bildirilmektedir. Yaklaşık 450 m bir kalınlığa sahip olan Canik 

volkanitleri, Gölköy-Aybastı hattının güneyindeki Canik dağlarında, Gölköy güneyinde, 

Yeşilce kuzeyindeki Orta Tepe ve dolayında, Aybastı güneybatısında Perşembe yayla 

dolayında ve ayrıca Işıklar (G 38~c4), Bozçalı (G 3S-c4), Hebüllü (G 38-c3) ve Kuyucak 

(G 39-d4) köyleri kuzeyinde geniş yayılımlı olarak gözlenmektedir. Bu birimi oluşturan 

volkanik faaliyetin, birimin inceleme alanındaki diğer birimlerle olan ilişkisinden 

yararlanılarak, Pliyosende geliştiği söylenebilir” şeklinde olduğu bildirilmiştir (Terzioğlu, 

1987). 

 

 
Şekil 4.3. Çalışma alanının jeolojik haritası  

 
Qy: Holosen yeni alüvyon; Cr: Metamorfik seri ayrılmamış; jkr: Jura, Kretase; Mr: Mermer, Kristalize Kalker, 

Dolomit; ef: Eosen, Filiş; olmj: Oligo-Miosen,  Jipsli Fasies; Mof: Mesozoik, Ekseriya Kretase; n: Neojen, Karasal, 

Ayrılmamış; krüv: Üst Kretase.  
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4.1.3. Çalışma Alanının İklim Özellikleri  

 
 

Ülkemizin kuzeyinde yer alan Karadeniz kıyılarında görülen bu iklim, her mevsim 

yağışlı, denizel termik özellikler gösteren ılıman karakterli bir iklim tipidir. Bu iklimde 

yağışlar barometre minimumları ile orografik şartlara bağlı olarak karşımıza çıkar. Bu 

iklim tipinde yıl boyunca az görülen don olaylarına karşılık sis olayı ise yer yer yoğun 

olmak üzere etkili olur. Ancak bu tip bütün kuzey kıyılarımız boyunca aynı özelliği 

göstermez. Doğu, orta, batı ve iç kesimlerde sıcaklık ve yağış şartlarına bağlı olarak farklı 

karakterlerde karşımıza çıkar. Doğu Karadeniz’deki yağışları fazla (2500 mm) yüksekliğe 

çıkıldıkça daha fazla (3000 mm) kışları ılık yazları sıcak geçen özelliklere karşılık Batı 

Karadeniz de yağışları daha az (1000-1200 mm) sıcaklık değerleri yaz ve kış olarak 

doğudan daha düşük olan bir iklim tipi ile karşılaşılır. Orta Karadeniz’de ise yağışlar doğu 

ve batıdan daha az (750-800 mm) ve düzensiz sıcaklık değerleri daha düşük bir iklim tipi 

dikkati çeker. Kıyı ardında diğer bir değişle iç kesimlere bakan yamaçlarda ve vadi 

boylarında iç bölgelere geçiş özelliği gösteren bir iklim tipi ile karşılaşılır. Kıyı dağlarının 

gerisinde vadi oluklarında ve depresyonlarda (Kastamonu, Bolu, Tokat, Amasya, 

Şebinkarahisar, Gümüşhane) yağış değerleri az, yağış maksimumu kış ile ilkbahara 

kaymış, sıcaklık değerleri düşük bir iklim tipi hakimdir (Terzioğlu, 1987). 
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İnceleme alanının ilgili bazı iklim özellikleri Reşadiye ve Aybastı meteoroloji 

istasyonu veri kayıtları esas alınarak çizelge 4.1.’de verilmiştir.  

 
Çizelge 4.1. Reşadiye’nin ortalama sıcaklık, ortalama düşük sıcaklık, ortalama yüksek sıcaklık ve 
ortalama yağışın aylara göre dağılışı  (MGM,2006) 

 
 

Reşadiyenin yıllık ortalama toplam yağış miktarı 444,7 mm ve yıllık ortalama 

sıcaklığı 12,7 oC dir (MGM, 2006). 

 
Çizelge 4.2. Aybastı’nın ortalama sıcaklık, ortalama düşük sıcaklık, ortalama yüksek sıcaklık ve 
ortalama yağışın aylara göre dağılışı  (MGM,2006) 

 
 

Aybastı’nın yıllık ortalama toplam yağış miktarı 1007,5 mm ve yıllık ortalama 

sıcaklığı 9,85 oC dir (MGM, 2006). 

 

 

İklim ve bitki örtüsü Orta Karadeniz iklimine benzer, yüksek kısımlarında ise 

kısmen İç Anadolu Bölgesi’nin iklimi hüküm sürer ve Karadeniz bitki örtüsüne sahiptir 

(Anonim, 2005a). 
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Şekil 4.4.  Aybastı 12 aylık sıcaklık ve yağış değerleri 
 

Şekil 4.4.’te görüldüğü gibi Aybastı meteoroloji istasyonuna ait veriler dikkate 

alınarak oluşturulmuş grafikte, 12 aylık sıcaklık ve yağış değerleri,  bölgede herhangi bir 

zamanda kuraklık olmadığını göstermektedir. 
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Şekil 4.5.  Reşadiye 12 Aylık Sıcaklık ve Yağış Değerleri 
 

Şekil 4.5. de ise Reşadiye meteoroloji istasyonunun uzun yılların verileri dikkate 

alınarak oluşturulmuş olan grafikte, 12 aylık sıcaklık ve yağış değerleri,  bölgede 2,5 aylık 

bir zamanda kuraklık olduğunu göstermektedir (taralı alan). 

 

 

4.2. Yöntem 

 

 

4.2.1 Toprak Örneklerinin Alınması 

 

 

Toprak örnekleri, arazi üzerinde kuzey güney doğrultusunda her 400 metrede bir 

olacak şekilde 23 noktadan toprak burgusu kullanılarak alınmıştır.  Örnekleme hattının 

başlangıç ve son kısımlarından (kuzey ve güney doğrultusunda) 100 metrede bir olmak 

üzere ara örnekleme yapılarak 11 noktadan örnek alınmıştır. Ara örnekleme çalışma 

alanında değişimi yakalamak için yapılmıştır. 
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Toprak örneklerinin alındığı noktalarda, 0-20cm, 20-40cm, 40-60cm olmak üzere 

üç farklı derinlikten (400m olan kısımda 69adet ve 100m olan kısımda 33 adet olmak 

üzere) toplam 102 örnek alınarak ve etiketlenerek 5 kiloluk saklama poşetlerine 

konulmuştur.    

 

 
Şekil 4.6. Çalışma alanı topoğrafik haritası ve örnekleme noktaları 
                  :  Yol                 : Örnekleme noktaları  
 

 

4.2.2. Toprak Örneklerinin Analizlere Hazırlanması 

 

 

Alınan toprak örnekleri gölgede kurutulmak üzere laboratuar deposuna getirilerek 

kurutma kağıtlarının üzerine serilmiştir. Bir hafta bu kağıtlar üzerinde kurutulan toprak 

örnekleri tahta çekiç yardımıyla dövüldükten sonra 2mm’lik (10 mesh) elekten ayrı ayrı 

elenerek tekrar plastik torbalara konulmuş ve elenen kısım etiketlenerek analizi yapılmak 

üzere laboratuarda oda sıcaklığında muhafaza edilmiştir. 
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4.2.3. Toprak Analiz Metotları 

 

 

Laboratuar’da toprak analizleri yapılırken Kacar (1994)’den faydalanılmış ve 

aşağıdaki yöntemler kullanılmıştır..  

 

Kireç Miktarının Belirlenmesi (%): Scheibler kalsimetresi ile Hızalan ve Ünal 

(1956)’ya göre volumetrik  (hacimsel) olarak tayin edilmiştir.  

 

Toprak Tekstürü (%):  

Bouyoucous (1951), hidrometre yöntemi kullanılarak toprakların kum, kil ve silt 

yüzdeleri bulunmuştur.  

 

Değişebilir Katyonlar (me/100g): Thomas (1982)’a göre amonyum asetat 

(NH4CH3COO) ile ekstrakte edilebilen sodyum ve potasyum miktarı alev fotometresi ile 

belirlendikten sonra matematiksel hesaplamayla bulunmuştur.  

 

Katyon Değişim Kapasitesi (me/100g): Jackson (1960)’a göre sodyum doyurma 

yöntemi ile belirlenmiştir. Yöntemin esası, toprağın değişim komplekslerindeki negatif 

yüklerin 1N NaCH3COO (sodyum asetat) çözeltisindeki Na ile doyurulmasından ve çözelti 

fazlasının yıkanıp giderilmesinden sonra adsorbe edilmiş sodyum miktarını, nötr 1 N 

NH4CH3COO (amonyum asetat) çözeltisindeki NH4 ile yer değiştirerek belirlemektir. 

Sodyum miktarı alev fotometresi ile belirlenmiştir. 

 

Elektriksel iletkenlik (μs/cm): Elektriksel iletkenlik, USDA (1969)’de belirtilen 

metotla, 1:2 süspansiyondan elde edilen çözeltilerin iletkenlik ölçer aleti 

(Kondaktivimetre) ile ölçülmesiyle saptanmıştır.  

 

Toprak reaksiyonu (pH): Hazırlanan 1:2 toprak-su süspansiyonundan ve 1:2 

toprak – KCl süspansiyonundan pH metre ile ölçme yapılmasıyla belirlenmiştir.  
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Organik madde (%): Değiştirilmiş Walkey-Black (1947)’e göre ve Nelson-

Somners (1982)’e göre yapılmıştır.  

 

 

4.2.4. Yapılan Diğer Analizler ve Uygulamalar 

 

  

10 metre yatay ve 0,1-1 metre yükseklik ölçüm hassasiyetindeki GPS yardımıyla 

örnek alınan her bir noktanın rakım ve koordinat değerleri belirlenmiştir. Alınan 

koordinatlar yardımıyla ArcMAP 9.0 programına örnekleme noktaları işaretlenmiştir. Yine 

aynı programla alanın topoğrafik haritası oluşturularak örnekleme noktaları harita üzerine 

oturtulmuştur. 

 

Analiz edilen örnekler Excel programına aktarılarak dbase II formatına çevrilmiş, 

buradan da SPSS (yazılım sürümü 15) istatistik programına aktarılmıştır. Daha sonra Excel 

deki veriler GS+ programına aktarılarak semivariogramları çıkartılmıştır. 

 

 

4.2.5. İstatistiki Analiz Metodları 

 

 

Çalışma alanındaki her bir derinlik için (0-20 cm ,20-40 cm ve 40-60 cm) çalışılan 

özelliklere ait  tanımsal veri analizi, SPSS paket programı ile yapılmıştır (SPSS 2007). 

Tanımsal veri analizinde her bir özellik için aritmetik ortalama, minimum, maksimum, 

standart sapma, varyans, çarpıklık, basıklık ve varyasyon katsayısı değerleri belirlenmiş ve 

sonuçlar her bir derinlik için ayrı ayrı verilmiştir. Tanımsal veri analizde her bir derinliğe 

ait veri setlerinden hiçbir veri çıkarılmadan değerlendirme yapılmıştır. Minitab paket 

programında yükseklik - yıllık ortalama yağış ve yükseklik yıllık ortalama sıcaklık 

değerleri aralarında regresyona tabii tutulmak suretiyle nasıl bir ilişki olduğu formüle 
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edilmiş, sonrada bu formülden ve alınan GPS değerlerinden faydalanılarak örnekleme 

noktalarının yağış ve sıcaklık ortalamaları hesaplanmıştır. 

 

 Çalışmanın ikinci amacı olan jeoistatistiksel modelleme ve haritalama için GS+  

paket programı kullanılmıştır. Her bir derinlik için çalışılan değişkenlere ait izotropik 

semivariogramlar modellenmiş ve modellere ait nugget (Co), sill (Co+Cs) ve range 

değerleri ve modelin uygunluğunu gösteren r2 ve RSS (hata kareler toplamı) değerleri 

çıkarılmıştır.  
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5. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 
 
 

5.1. Çalışma Alanındaki Toprakların İstatistiki Değerlendirmesi 

 
 

Çalışma alanına ait veriler Shapiro-Wilks normalite testine tabii tutulmuş, normalite 
testi sonucunda verilerin normal dağılım gösterdiği saptanmıştır. 

 

5.1.1. Tanıtıcı İstatistik Sonuçları 

 
 

Çalışma alanında 0-20cm, 20-40cm ve 40-60 cm derinlikten alınan toprak 
örneklerinde yapılan fiziksel ve kimyasal analizler sonucu elde edilen değerlerin tanımsal 
veri analizi yapılmış sonuçlar Çizelgeler 5.1., 5.2., ve 5.3.’de verilmiştir. 
 
Çizelge 5.1. 0 – 20 cm Derinlik İstatistik Değerleri 

 
 N Range Min. Max. % 

V.K. Ortalama Std. 
Sapma Varyans Çarpıklık Basıklık

pH KCl 34 2.16 4.43 6.59 13.211 5.3144 0.70213 0.493 0.399 -1.263 

EC 34 410 31 441 44.300 255.26 113.081 12787.352 0.089 -0.952 

KDK 34 25.85 19.21 45.06 20.600 33.0079 6.82396 46.566 -0.015 -0.736 

Kireç 34 2.95 0.41 3.36 67.100 0.9138 0.61362 0.377 2.369 6.996 

O.M. 34 5.08 1.21 6.29 21.800 4.8262 1.05445 1.112 -1.481 2.868 

pH 34 2.03 5.54 7.57 10.039 6.4353 0.64610 0.417 0.312 -1.178 

Kil 34 43.75 1.25 45.00 54.632 18.4191 10.06282 101.260 0.485 0.397 

Silt 34 35.00 10.00 45.00 24.141 31.4338 7.58869 57.588 -0.912 1.343 

Kum 34 50.00 22.50 72.50 22.427 50.1471 11.24690 126.493 -0.289 0.546 

K 34 1.72 0.64 2.36 38.011 1.2862 0.48892 0.239 0.722 -0.302 

Na 34 0.79 0.01 0.80 78.707 0.2847 0.22408 0.050 0.635 -0.895 

Ca+Mg 34 25.01 18.36 43.37 21.908 31.4397 6.88806 47.445 0.019 -0.771 
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Varyasyon katsayısı farklılığın ölçüsüdür. Veriler incelendiğinde yüzey toprakta (0-

20 cm) en fazla değişkenlik gösteren toprak özelliği sodyum iken (%72,50), en düşük 

değişkenlik gösteren ise pH (% 10,039) dır. Değişik araştırıcılar  toprak özelliklerindeki 

değişkenliği % varyasyon katsayılarına göre üç gruba ayırmışlardır (Upchurch et al., 1988; 

Wilding et al., 1994; Mulla and Mc Bratney, 2000). Yüzde varyasyon katsayısı 15’den 

küçük olanlar düşük derecede değişken, 16 ile 35 arası olanlar orta derecede değişken ve 

36’dan büyük olanlar ise yüksek derecede değişken olarak sınıflandırılmışlardır. 

 

Çarpıklık değeri, dağılımların simetrisini göstermekte ve normal dağılım simetrik 

olup çarpıklık değeri sıfıra eşittir. Pozitif çarpık değişken dağılımı daha uzun sağ kuyruğa, 

negatif çarpık değişken ise daha uzun sol kuyruğa sahiptir ve kuyruğun merkeze göre 

ağırlığı çarpıklığın şiddetinin bir göstergesidir. Basıklık değerleri ise değişkenin 

dağılımının normal dağılıma göre basıklık durumunu gösterir. Negatif basıklık değerleri 

normal dağılıma göre daha basık, pozitif basıklık değerleri ise normal dağılıma göre daha 

sivri olduğunun göstergesidir. 

 

Katyon değişim kapasitesi (KDK), organik madde (O.M.), silt ve kum negatif 

çarpıklık değerlerine sahip olup; silte ait çarpıklık değeri (-0.912) diğerlerine göre daha 

yüksektir. 

 

KCl çözeltisindeki pH (Ph KCl), EC, kireç, ph, kil, potasyum (K), sodyum (Na), 

kalsiyum ve magnezyum iyonları (Ca+Mg), pozitif çarpıklık değerlerine sahip olup; 

potasyuma ait çarpıklık değeri (0.722) en yüksektir. 

 

Analiz sonuçlarında kireç, organik madde, kil, silt, kum, pozitif basıklık değerlerine 

sahip olup kireç ve organik madde de basıklık değeri daha yüksektir. 

 

 

 

 

 



 24

Çizelge 5.2. 20 – 40 cm Derinlik İstatistik Değerleri  

 

 

 
 N Range Min. Max. % 

V.K. Ortalama Std. 
Sapma Varyans Çarpıklık Basıklık

pH 
KCl 34 2.58 3.90 6.48 13.770 4.8891 0.67368 0.454 0.947 0.123 

EC 34 442.00 40.00 482.00 53.797 206.3529 111.0134 12323.993 0.721 -0.054 

KDK 34 31.45 13.40 44.85 28.490 28.9476 8.24743 68.020 -0.097 -0.712 

Kireç 34 0.85 0.41 1.26 36.310 0.8247 0.29945 0.090 0.005 -1.129 

O.M. 34 4.99 0.98 5.97 41.738 3.8285 1.59795 2.553 -0.121 -1.701 

pH 34 2.34 5.32 7.66 10.112 6.1656 0.62348 0.389 0.826 -0.220 

Kil 34 52.50 2.50 55.00 55.118 22.4412 12.3691 152.996 0.197 0.191 

Silt 34 27.50 17.50 45.00 19.817 31.2500 6.19292 38.352 -0.235 0.073 

Kum 34 55.00 20.00 75.00 29.834 45.7353 13.6449 186.185 0.301 -0.471 

K 34 1.87 0.37 2.24 42.071 1.1097 0.46687 0.218 0.870 0.185 

Na 34 0.69 0.01 0.70 82.896 0.2579 0.21379 0.046 0.652 -0.796 

Ca+Mg 34 31.20 12.38 43.58 30,250 27.5835 8.34409 69.624 -0.106 -0.758 

 
 

Veriler incelendiğinde 20-40 cm derinlikteki toprakta  en fazla değişkenlik gösteren 

toprak özelliği sodyum iken (%82.896), en düşük değişkenlik gösteren ise pH (%10,112) 

dır.  
 
Katyon değişim kapasitesi, organik madde, silt, Ca+Mg negatif çarpıklık 

değerlerine sahip olup; silte ait çarpıklık değeri (-0.235) diğerlerine göre daha yüksektir. 

 
KCl çözeltisindeki pH, pH, EC, kireç, kil, kum, potasyum, sodyum, pozitif 

çarpıklık değerlerine sahip olup; KCl çözeltisindeki pH nın çarpıklık değeri (0.947) en 

yüksektir. 

 
Kil pozitif basıklık değerine sahip ve en yüksek değer olarak (0.191), O.M. ise en 

düşük negatif basıklık değere (-1.701) sahip olduğu bulunmuştur. 
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Çizelge 5.3. 40 – 60 cm Derinlik İstatistik Değerleri 

 

 

 
 N Range Min. Max. % 

V.K. Ortalama Std. 
Sapma Varyans Çarpıklık Basıklık

pH  
KCl 32 2.83 3.34 6.17 13.494 4.7225 0.63728 0.406 0.723 0.551

EC 32 435 26 461 59.362 191.50 113.680 12923.161 0.626 -0.229

KDK 32 29.98 10.08 40.06 34.671 24.3784 8.45226 71.441 -0.049 -0.933

Kireç 32 0.83 0.41 1.24 28.542 0.7581 0.21638 0.047 -0.226 -0.393

O.M. 32 5.06 0.35 5.41 51.811 2.9672 1.53735 2.363 -0.048 -1.234

pH 32 2.17 5.45 7.62 8.912 6.2022 0.55280 0.306 0.820 0.107

Kil 32 67.50 2.50 70.00 52.384 25.4687 13.34163 177.999 1.087 3.112

Silt 32 32.50 15.00 47.50 21.137 32.2656 6.82025 46.516 -0.200 0.457

Kum 32 52.50 15.00 67.50 30.985 42.2656 13.09641 171.516 -0.025 -0.002

K 32 1.61 0.36 1.97 45.033 0.8713 0.39238 0.154 1.194 1.464

Na 32 0.78 0.02 0.80 17.594 0.1744 0.20663 0.043 2.001 3.655

Ca+Mg 32 30.82 8.08 38.90 37.074 23.3366 8.65194 74.856 -0.089 -0.919

 

Çizelge 5.3’ün varyasyon katsayıları incelendiğinde en fazla farklı dağılım gösteren 

EC (%52.384), en düşük değişkenlik gösteren ise pH (8.912) dır. 

 

Analiz sonuçlarına göre EC, pH, kil, K, Na, KCl çözeltisindeki ph sırasıyla  0.626, 

0.820, 1.087, 1.194, 2.001, 0.723 ile pozitif çarpıklık göstererek sağa kuyruğa sahiptir. 

Diğer parametreler ise sırasıyla kum, O.M., KDK, kireç,  silt,  Ca+Mg negatif çarpıklığa 

sahiptir. 

 

Basıklık değerlerinde pozitif basıklık değerine sahip en yüksek değer (3.655) Na ve 

kil (3.112), en düşük negatif değer bulunan ise -1.234 ile O.M. dir. 
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Şekil 5.1. Çalışma alanına ait toprak özelliklerinin derinliğe göre değişimi 

 

Organik madde 40-60 cm de en düşük düzeyde iken yüzeye doğru artmaktadır. Ph 

0-20 ile 20-40 cm arasında düşüş gösterirken 40-60 cm arasında yükselme göstermektedir. 

KDK ve kireç alt horizonlara doğru düzenli bir düşüş gösterirken kil düzenli şekilde 

yükselme göstermektedir. Çalışma alanında ilk örnekleme noktasından itibaren mesafeye 

bağlı olarak yağışın artması pH’nın düşmesine, kil yakınma derinliğinin artmasına, 

derinliğe bağlı olarak KDK’nın düşmesine ve kireç’in yıkanmasına neden olmuştur. Aynı 

zamanda K, Na, Ca+Mg miktarı da  yağışın artması ile azalmıştır. 
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5.1.2.Korelasyon Analizi 

 
 

Çalışma alanından alınan örneklerde her bir derinlikte toprak özellikleri arasındaki 

ilişkileri görmek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Sonuçlar  Çizelge 5.4., 5.5. ve 

5.6.’da verilmiştir.  

 

 

Çizelge 5.4. 0-20 cm derinlik için özellikler arası korelasyon analiz sonuçları 
 
 

pH KCl EC KDK KİREÇ Org. 
 Mad. pH Kil Silt Kum K Na Ca+Mg

pH KCl 1,000            
EC 0,641(**) 1,000           
KDK 0,080 -0,109 1,000          
KİREÇ 0,151 -0,022 0,077 1,000         
Org. Mad 0,089 -0,172 0,776(**) 0,114 1,000        
pH 0,909(**)0,551(**) -0,017 0,242 -0,046 1,000       
Kil 0,123 0,393(*) -0,216 -0,089 -0,456(**) 0,138 1,000      
Silt -0,099 -0,214 0,146 -0,141 0,152 -0,160 -0,088 1,000     
Kum -0,030 -0,148 0,130 0,104 0,318(*) -0,031-0,737(**)-0,538(**) 1,000    
K 0,028 -0,040 -0,108 -0,356(*) 0,030 -0,093 0,051 -0,082 0,021 1,000   
Na 0,005 0,230 0,169 0,070 0,112 -0,131 0,086 -0,121 -0,043 0,090 1,000  
Ca+Mg 0,101 -0,116 0,993(**) 0,115 0,761(**) 0,017 -0,238 0,140 0,151 -0,1850,129 1,000 
**  0.01 seviyesinde önemli 
*    0.05 seviyesinde önemli 

 

 

Korelasyon analiz sonuçlarına göre 0-20 cm derinlikte değişkenler arası 9 tane 

korelasyon katsayısı 0,01 önem seviyesinde önemli çıkmıştır. Bu özelliklerden 3 tanesi 

negatif, 6 tanesinde de pozitif ilişki vardır. EC – pH KCL, pH – pH KCl, pH – EC, O.M. - 

KDK, Ca+Mg – KDK ve Ca+Mg – O.M. arasında 0,01 seviyesinde pozitif ilişki varken, 

kil – O.M., kum – kil ve kum - silt arasında 0,01 seviyesinde negatif bir ilişki vardır.  
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Çizelge 5.5. 20-40 cm derinlik için özellikler arası korelasyon analiz sonuçları 
 
 

pH KCl EC KDK KİREÇ Org. 
 Mad. pH Kil Silt Kum K Na Ca+Mg

pH KCl 1,000            

EC 0,683(**) 1,000           
KDK 0,212 0,048 1,000          
KİREÇ 0,267 0,428(**) 0,052 1,000         

Org. Mad 0,136 -0,136 0,850(**) -0,034 1,000        
pH 0,889(**)0,696(**) 0,044 0,305(*) -0,031 1,000       

Kil -0,101 0,475(**) -0,265 0,076 -0,542(**) 0,057 1,000      
Silt -0,216 -0,155 -0,179 0,185 -0,303(*) -0,199 0,089 1,000     
Kum 0,187 -0,328(*) 0,372(*) -0,205 0,657(**) 0,073 -0,843(**)-0,507(**) 1,000    

K -0,168 -0,015 -0,178 0,070 -0,110 -0,126 0,049 -0,232 -0,038 1,000   
Na 0,024 0,184 0,059 0,287(*) -0,130 0,159 0,234 0,227 -0,337(*) -0,1781,000  

Ca+Mg 0,202 0,032 0,994(**) 0,044 0,851(**) 0,023 -0,281 -0,180 0,384(*) -0,2350,037 1,000 

**  0.01 seviyesinde önemli 
*    0.05 seviyesinde önemli 

 

İkinci derinlikte değişkenler arası 12 tane korelasyon katsayısı 0,01 önem 

seviyesinde önemli çıkmıştır. Bu özelliklerden 9 tanesi pozitif ilişki gösterirken 3 tanesi 

negatif ilişki göstermektedir. EC – pH KCl, Kireç – EC, O.M. – KDK, pH – EC, pH – pH 

KCl, kil – EC, kum – O.M., Ca+Mg – KDK, Ca+Mg ve O.M. arasında pozitif iliski 

varken, kil - org. mad., kum – kil ve kum - silt arasında 0,01 seviyesinde negatif ilişki 

vardır. 
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Çizelge 5.6. 40-60 cm derinlik için özellikler arası korelasyon analiz sonuçları 
 
 

pH KCl EC KDK KİREÇ Org. 
 Mad. pH Kil Silt Kum K Na Ca+Mg

pH KCl 1,000            
EC 0,507(**) 1,000           
KDK 0,115 -0,047 1,000          
KİREÇ 0,396(*) 0,406(*) 0,089 1,000         
Org. Mad 0,040 -0,191 0,807(**) 0,005 1,000        
pH 0,592(**) 0,447(**) -0,012 0,254 -0,089 1,000       
Kil 0,078 0,557(**) -0,034 0,179 -0,371(*) 0,214 1,000      
Silt -0,115 -0,167 0,130 0,124 0,103 0,022 -0,072 1,000     
Kum 0,034 -0,387(*) 0,005 -0,138 0,329(*) -0,194-0,875(**) -0,332(*) 1,000    
K -0,372(*) 0,075 -0,324(*) -0,114 -0,283 -0,203 0,094 -0,426(**) 0,094 1,000   
Na -0,083 -0,011 -0,205 -0,087 -0,197 0,031 0,166 0,213 -0,197 -0,036 1,000  
Ca+Mg 0,152 -0,042 0,996(**) 0,084 0,819(**) 0,008 -0,070 0,131 0,033 -0,363(*) -0,208 1,000 

**  0.01 seviyesinde önemli 
*    0.05 seviyesinde önemli 

 

Üçüncü derinlikte değişkenler arası 9 tane korelasyon katsayısı 0,01 önem 

seviyesinde önemli çıkmıştır. Bu özelliklerden 7 tanesi pozitif ilişki gösterirken 2 tanesi 

negatif ilişki göstermektedir.  EC – pH KCl, O.M. – KDK, pH – pH KCl, pH – EC, kil – 

EC,  Ca+Mg ile KDK ve Ca +Mg – O.M. arasında pozitif ilişki varken, kum – kil, K – silt,  

arasında 0,01 seviyesinde negatif ilişki vardır. 
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5.2. Çalışma Alanındaki Toprakların Jeoistatistiksel Değerlendirmesi 

 
 

Çalışma alanında her bir derinlik için jeoistatistiksel değerlendirme yapılarak her 

bir toprak özelliğine ait izotropik semivariogram GS+ paket programı kullanılarak 

modellenmiştir. Her bir toprak özelliği için nugget, sill, range, r2, rss gibi değerler 

hesaplanarak derinliğe bağlı değişim gözlemlenmiştir. Tüm toprak derinlikleri ve her bir 

toprak özelliği için ayrı modelleme yapılmıştır. 
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5.2.1. Değişebilir Ca + Mg 

 
 

Yapılan izotropik semivariogram modelleme sonuçları şekil 5.2. ve parametreleri 

çizelge 5.7.’de verilmiştir. Birinci ve üçüncü derinlikte doğrusal model tanımlanırken 

ikinci derinlikte küresel model tanımlanmıştır. Ayrıca en düşük range 820 metreyle ikinci 

derinlikte belirlenmiştir. 

 

 
Şekil 5.2. Ca+Mg için üç farklı derinlikteki izotropik semivariogramlar 

 
 
Çizelge 5.7. Ca+Mg için izotropik semivariogram parametreleri 

 
 Model Nugget 

(Co) 
Sill 

(Co+c) Range Effective 
range 

Proportion 
(C/(Co+C)) R2 RSS 

0-20  

cm Doğrusal 45,29130 45,29130 6400,0000 6400,0000 0,000 0,069 833 

20-40 

cm 
Küresel 12,00000 79,09000 820,0000 820,0000 0,848 0,313 1655 

40-60 

cm Doğrusal 71,19953 71,19953 6423,0769 6423,0769 0,000 0,116 3570 
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5.2.2. KDK 

 
  

İzotropik semivariogram modelleme sonuçları şekil 5.3. ve parametreleri çizelge 

5.8.’de verilmiştir. Birinci ve üçüncü derinlikte doğrusal model tanımlanırken ikinci 

derinlikte küresel model tanımlanmıştır. Ayrıca en düşük range 870 metreyle ikinci 

derinlikte belirlenmiştir. 

 

 
Şekil 5.3. KDK için üç farklı derinlikteki izotropik semivariogramlar 

 

Çizelge 5.8. KDK için izotropik semivariogram parametreleri 

 Model Nugget 
(Co) 

Sill 
(Co+c) Range Effective 

range 
Proportion 
(C/(Co+C)) R2 RSS 

0-20 

 cm Doğrusal 44,76443 44,76443 6400,0000 6400,0000 0,000 0,068 916 

20-40 

cm Küresel 12,20000 78,03000 870,0000 870,0000 0,844 0,302 1915 

40-60 

cm 
Doğrusal 68,47074 68,47074 6423,0769 6423,0769 0,000 0,110 3667 
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5.2.3. EC 

 
 

EC’ye ait izotropik semivariogram modelleme sonuçları şekil 5.4. ve parametreleri 

çizelge 5.9.’da verilmiştir. Her üç derinlikte de küresel model tanımlanmıştır. Ayrıca en 

düşük range 530 metreyle üçüncü derinlikte belirlenmiştir. 

 

 
Şekil 5.4. EC için üç farklı derinlikteki izotropik semivariogramlar 

 

Çizelge 5.9. EC için izotropik semivariogram parametreleri 

 Model Nugget 
(Co) 

Sill 
(Co+c) Range Effective 

range 
Proportion
(C/(Co+C)) R2 RSS 

0-20 

 cm Küresel 0,00230 0,01340 1130,0000 1130,0000 0,828 0,309 8,471E-05 

20-40 

cm Küresel 0,00268 0,01486 1060,0000 1060,0000 0,820 0,356 8,739E-05 

40-60 

cm 
Küresel 0,00178 0,01366 530,0000 530,0000 0,870 0,036 1,183E-04 
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5.2.4. pH 

 

 

Yapılan izotropik semivariogram modelleme sonuçları şekil 5.5. ve parametreleri 

çizelge 5.10.’da verilmiştir. Birinci ve üçüncü derinlikte küresel model tanımlanırken 

ikinci derinlikte üssel model tanımlanmıştır. Ayrıca en düşük range 90 metreyle ikici 

derinlikte belirlenmiştir. 

 
Şekil 5.5. pH için üç farklı derinlikteki izotropik semivariogramlar 

 

Çizelge 5.10. pH için izotropik semivariogram parametreleri 

 Model Nugget (Co) Sill (Co+c) Range Effective range Proportion 
(C/(Co+C)) R2 RSS 

0-20 

 cm 
Küresel 0,00100 0,38300 640,0000 640,0000 0,997 0,101 0,0990 

20-40 

cm Üssel 0,04400 0,38100 90,0000 270,0000 0,885 0,004 0,0146 

40-60 

cm Küresel 0,01300 0,29800 320,0000 320,0000 0,919 0,000 0,0424 
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5.2.5. Organik Madde 

 
 

Organik Madde için izotropik semivariogram modelleme sonuçları şekil 5.6. ve 

parametreleri çizelge 5.11.’de verilmiştir. Her üç derinlikte de üssel model tanımlanırken 

en düşük range 240 metreyle ikinci derinlikte belirlenmiştir. 

 

 
Şekil 5.6.  Organik Madde için üç farklı derinlikteki izotropik semivariogramlar 
 

Çizelge 5.11. O.M. için izotropik semivariogram parametreleri 

 Model Nugget 
(Co) 

Sill 
(Co+c) Range Effective 

range 
Proportion 
(C/(Co+C)) R2 RSS 

0-20  

cm Üssel 0,40800 1,26300 580,0000 1740,0000 0,677 0,067 2,24 

20-40 

cm 
Üssel 0,43100 2,65300 240,0000 720,0000 0,838 0,171 1,22 

40-60 

cm Üssel 1,77100 3,63200 7720,0000 23160,0000 0,512 0,461 1,16 
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5.2.6. Kil 

 
 

Kil için izotropik semivariogram modelleme sonuçları şekil 5.7. ve parametreleri 

çizelge 5.12.’de verilmiştir. Birinci ve üçüncü derinlikte üssel model tanımlanırken ikinci 

derinlikte küresel model tanımlanmıştır. Ayrıca en düşük range 1160 metreyle birinci 

derinlikte belirlenmiştir. 

 
 

 
Şekil 5.7. Kil için üç farklı derinlikteki izotropik semivariogramlar 
 
 
Çizelge 5.12. Kil. için izotropik semivariogram parametreleri 

 Model Nugget 
(Co) 

Sill  
(Co+c) Range Effective 

range 
Proportion 
(C/(Co+C)) R2 RSS 

0-20  

cm Üssel 53,7000 118,7000 1160,000 3480,000 0,548 0,085 21015 

20-40  

cm Küresel 107,0000 223,3000 8510,000 8510,000 0,521 0,434 14122 

40-60 

 cm Üssel 116,0000 625,8000 15000,000 45000,000 0,815 0,249 88925 
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5.2.7. Silt 

 
 

İzotropik semivariogram modelleme sonuçları şekil 5.8. ve parametreleri çizelge 

5.13.’de verilmiştir. İkinci ve üçüncü derinlikte üssel model tanımlanırken birinci 

derinlikte küresel model tanımlanmıştır. Ayrıca en düşük range 170 metreyle ikinci 

derinlikte belirlenmiştir. 

 

 
Şekil 5.8. Silt için üç farklı derinlikteki izotropik semivariogramlar 

 
 

Çizelge 5.13. Silt. için izotropik semivariogram parametreleri 

 Model Nugget 
(Co) 

Sill 
(Co+c) Range Effective 

range 
Proportion 
(C/(Co+C)) R2 RSS 

0-20  

cm 
Küresel 9,6000 65,1000 630,0000 630,0000 0,853 0,085 2479 

20-40 

 cm Üssel 6,8000 40,6200 170,0000 510,0000 0,833 0,023 908 

40-60 

 cm Üssel 8,7000 49,6600 200,0000 600,0000 0,825 0,024 2332 
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5.2.8. Kum 

 
 

İzotropik semivariogram modelleme sonuçları şekil 5.9. ve parametreleri çizelge 

5.14.’de verilmiştir. Üçüncü derinlikte üssel model tanımlanırken birinci ve ikinci 

derinlikte küresel model tanımlanmıştır. Ayrıca en düşük range 320 metreyle birinci 

derinlikte belirlenmiştir. 

 
 

 
Şekil 5.9. Kum için üç farklı derinlikteki izotropik semivariogramlar 

 

Çizelge 5.14. Kum. için izotropik semivariogram parametreleri 

 Model Nugget 
(Co) 

Sill 
(Co+c) Range Effective 

range 
Proportion
(C/(Co+C)) R2 RSS 

0-20  

cm 
Küresel 8,700 125,9000 320,000 320,000 0,931 0,000 7603 

20-40 

 cm Küresel 15,500 191,3000 350,000 350,000 0,919 0,000 10484 

40-60  

cm Üssel 124,000 458,9000 17310,000 51930,000 0,730 0,364 18918 
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5.2.9. Kireç 

 
 

Kireç toprak özelliğinde izotropik semivariogram modelleme sonuçları şekil 5.10. 

ve parametreleri çizelge 5.15.’de verilmiştir. Birinci derinlikte üssel model, ikinci 

derinlikte küresel model tanımlanırken üçüncü derinlikte ise doğrusal model 

tanımlanmıştır. Ayrıca en düşük range 300 metreyle birinci derinlikte belirlenmiştir. 

 

 
Şekil 5.10. Kireç için üç farklı derinlikteki izotropik semivariogramlar 
 

Çizelge 5.15. Kireç. için izotropik semivariogram parametreleri 

 Model Nugget 
(Co) 

Sill 
(Co+c) Range Effective 

range 
Proportion 
(C/(Co+C)) R2 RSS 

0-20  

cm Üssel 0,0880 0,42000 300,000 900,000 0,790 0,048 0,211 

20-40 

 cm Küresel 0,0102 0,09440 490,000 490,000 0,892 0,120 9,008E-04 

40-60 

 cm Doğrusal 0,0417 0,04175 6423,076 6423,076 0,000 0,044 9,947E-04 
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5.2.10. pH KCl 

 
 

KCl çözeltisi ile ölçülen pH için izotropik semivariogram modelleme sonuçları 

şekil 5.11. ve parametreleri çizelge 5.16.’da verilmiştir. Birinci ve üçüncü derinlikte üssel 

model tanımlanırken ikinci derinlikte küresel model tanımlanmıştır. Ayrıca en düşük range 

520 metreyle birinci derinlikte belirlenmiştir. 

 

 
Şekil 5.11. Ph KCl için üç farklı derinlikteki izotropik semivariogramlar 

 

Çizelge 5.16. Ph KCl için izotropik semivariogram parametreleri 

 Model Nugge
t (Co) 

Sill 
(Co+c) Range Effective 

range 
Proportion 
(C/(Co+C)) R2 RSS 

0-20  

cm 
Küresel 0,0010 0,45200 520,000 520,0000 0,998 0,115 0,0452 

20-40  

cm Doğrusal 0,4443 0,44436 6400,000 6400,0000 0,000 0,159 0,0184 

40-60 

 cm Küresel 0,0160 0,39200 390,000 390,0000 0,959 0,006 0,0412 
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5.2.11. K (Potasyum) 

 
K toprak özelliğinde izotropik semivariogram modelleme sonuçları şekil 5.12. ve 

parametreleri çizelge 5.17.’de verilmiştir. Üçüncü derinlikte doğrusal model tanımlanırken 

birinci ve ikinci derinlikte küresel model tanımlanmıştır. Ayrıca en düşük range 410 

metreyle ikinci derinlikte belirlenmiştir. 

 

 
Şekil 5.12. K için üç farklı derinlikteki izotropik semivariogramlar 
 

Çizelge 5.17. K. için izotropik semivariogram parametreleri 

 Model Nugget 
(Co) 

Sill 
(Co+c) Range Effective 

range 
Proportion 
(C/(Co+C)) R2 RSS 

0-20 

 cm Küresel 0.0221 0.24520 430.000 430.000 0.910 0.013 0.0197 

20-40 

 cm Küresel 0.0167 0.21940 410.000 410.000 0.924 0.010 0.0133 

40-60 

 cm Doğrusal 0.1461 0.14615 6423.076 6423.076 0.000 0.002 8.386E-03 
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5.2.12. Na (Sodyum) 

 
Na toprak özelliğinde izotropik semivariogram modelleme sonuçları şekil 5.13. ve 

parametreleri çizelge 5.18.’de verilmiştir. Üçüncü derinlikte doğrusal model tanımlanırken 

birinci ve ikinci derinlikte küresel model tanımlanmıştır. Ayrıca en düşük range 480 

metreyle birinci derinlikte belirlenmiştir. 

 

 
Şekil 5.13. Na için üç farklı derinlikteki izotropik semivariogramlar 
 

Çizelge 5.18. Na. için izotropik semivariogram parametreleri 

 Model Nugget 
(Co) Sill (Co+c) Range Effective 

range 
Proportion 
(C/(Co+C)) R2 RSS 

0-20  

cm Küresel 0.0055 0.05270 480.000 480.0000 0.869 0.066 4.693E-04 

20-40 

 cm Küresel 0.0075 0.05540 1020.000 1020.0000 0.865 0.468 7.274E-04 

40-60  

cm 
Doğrusal 0.0375 0.03751 6423.076 6423.0769 0.000 0.096 4.383E-04 
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6. SONUÇLAR VE TARTIŞMA  

 
 
 

Araştırma sonuçlarına göre ilk iki derinlikte (0-20cm ve 20-40 cm) varyasyon 

katsayısı en yüksek olan özellik değişebilir Na; üçüncü derinlikte ise (40-60cm) EC dir. 

Her üç derinlikte de pH en düşük varyasyon katsayısına ahiptir. Brubaker (1989)’da, 

toprak pH’sının değişkenliğinin en az olduğunu bildirmiştir. 

 

Derinliğe bağlı olarak KDK miktarında bir düşüş, kil miktarında ise bir artış olduğu 

görülmektedir. Yüksel ve ark., (2002), yaptıkları bir çalışmada üst toprakta KDK’nın 

yüksek olmasına karşılık derinlerde kil oranına bağlı olarak bir düşme olduğunu 

bildirmişlerdir.  

 

pH 6,35 ile 6,45 arasında değişmektedir. Yağışın yüksek olması nedeniyle kireç ve 

bazik katyonlar profilden oldukça fazla yıkanmış ve bunun sonucunda pH 0–40 cm’de hızlı 

bir düşme gösterirken, profilin daha aşağı bölümlerinde tekrar yükselme göstermiştir.  

İstatistiksel sonuçlara göre organik maddenin 40 -60 cm derinlikte diğer derinliklerden 

daha az olduğu ve kil miktarının derinlere gidildikçe arttığı buna bağlı olarak KDK nın ve 

pH nın düştüğü açıkça görülmektedir. Aynı zamanda K, Na, Ca+Mg miktarları da derinlik 

arttıkça düşmektedir. Bu organik maddenin azalmasından dolayı KDK miktarının 

düşmesinden kaynaklanmış olabilir. Aşkın (2005)’da Ordu bölgesinde yaptığı araştırmada 

benzer sonuçlar bulmuştur.  

 

Bu araştırmada EC tüm derinliklerde küresel modelle modellenmiştir. Al-Sanabani 

(1982),’de güney Arizona topraklarında 10 ha’lık alan içerisinde 101 tesadüfi örnekleme 

yapmıştır. Örnekler 0-30 cm derinlikten alınmış ve saturasyon ekstraktında elektriksel 

iletkenlik (EC) değerlerini ölçmüştür. EC değerlerinin 0,6-32 dS/m arasında değiştiği, 

ortalamasının 1,4, varyansının 0,7 ile yaklaşık logaritmik sıklıkta bir dağılım izlediği 

bulmuştur. Araştırıcı EC’nin variogramlarını küresel model ile modellemiştir.  
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Organik madde yüzey topraklarında yüzey altına göre daha yüksek bulunmuştur. 

Bunun nedeni üst topraklarında bitki popülasyonundan dolayı bitki artıklarının birikmesi 

ve ayrışmasıdır. Yalçın ve ark (2006), Amik Ovası topraklarında yaptıkları bir araştırmada 

organik maddenin profildeki dağılımına bakmışlardır ve üst horizonlarda organik madde 

içeriğinin en yüksek düzeyde olduğu ve derinlikle birlikte önemli ölçüde azaldığını tespit 

etmişlerdir. 

 

Bu çalışmada 0–20 cm derinlikte KDK ve değ. Ca+Mg doğrusal; organik madde, 

kil ve kireç üssel diğer tüm özellikler küresel olarak modellenmiştir. 20 – 40 cm derinlikte 

ise yalnızca pH KCl doğrusal olarak modellenmiş; pH, organik madde ve kil üssel ve diğer 

tüm parametreler küresel olarak modellenmiştir. 40-60cm derinlikte EC, pH, pH KCl 

küresel; organik madde, kil, silt, kum üssel ve diğer özellikler ise doğrusal olarak 

modellenmiştir. Ardahanoğlu ve ark., (2002), 0-30 cm de pH’yı doğrusal olarak 

modellemişler, range 1414 m den büyük ve  r2 ‘yi 0,901 olarak, EC’yi ise küresel model ile 

modellemişler ve range 809 m r2’yi de 0,931 olarak bulmuşlardır. Yine Cambardella and 

Karlen (1999) yaptıkları bir çalışmada pH’yı doğrusal model ile modellemişler ve range’i 

182 m’den büyük ve r2’yi 0,993 bulmuşlar, K için range 60 m küresel, Na için range 30m 

küresel olarak modellemişlerdir.  

 

Bağımlılığın mesafesi 0-20 cm için en az kireç (300 m) ve en fazla pH ile KDK için 

(6400 m) bulunmuştur. 20-40 cm için bağımlılığın mesafesi en az pH (90 m) ve en fazla kil 

için (8410 m) bulunmuştur. 40-60 cm derinlik için ise bağımlılığın mesafesi en az pH (320 

m) ve en fazla kum için (17310 m) bulunmuştur. Herhangi bir toprak özelliği için farklı 

yerlerde uzaysal bağımlılığın mesafesinin farklı olması toprak oluşum faktörlerinin toprak 

özellikleri üzerine etkilerinin farklı olması nedeniyle, toprak özelliklerinin kısa 

mesafelerde değişim göstermesine ve uzaysal olarak değişken olmasına bağlıdır 

(Goovaerts, 1999). 
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7. ÖNERİLER  

 
 
 

Bu çalışma toprak özelliklerinin, iklime ve mesafeye bağlı olarak, değişkenliğinin 

önemine ve bu değişkenliğin arazi kullanımı ve tarımsal uygulamalarla ilgili kararlar 

alınmasının gerekli olduğuna bir örnek teşkil etmiştir. 

 

Bu çalışmada toprakların farklı karakteristiklerinin jeoistatistiksel olarak 

değerlendirilmesi sonucu bu parametrelerin iklime ve mesafeye bağlı olarak nasıl 

değişebileceği, iklim ile toprak özellikleri arasındaki ilişkinin daha açık olarak 

anlaşılmasının sağlanabileceği gösterilmiştir. 

 

Toprak karakteristiklerindeki mesafeye bağlı değişimin değişkenlik gösterdiğini, bu 

parametrelerin uzun ve kısa mesafelerde değişiminin farklı olduğu gözlemlenmiştir. 

Toprak değişkenliği herhangi bir nedenle ilişkilendirilemeyen ve tahmin edilemeyen bir 

sisteme bağlı olmaması nedeniyle sistematiğin tam olarak bilinmesi jeoistatistiğin tam 

olarak kullanılmasında kolaylık sağlayacaktır. Bir toprak parametresinin 

karakteristiklerinin jeoistatistiksel parametreler uygulanmadan belirlenmesi mümkün 

değildir. Bu nedenle yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar bundan sonra yapılacak 

olan çalışmalara önderlik edebilecek ve çalışılacak alanın daha iyi analiz edilerek 

haritalanmasına imkan sağlayacaktır. Buna benzer çalışmalarda jeoistatistiğin kullanılması 

için örnek bir çalışma ve veri tabanı oluşturacaktır. 

 

Maliyetin tarımsal ve bilimsel faaliyetlerde yüksek olması ayrıca doğru bilgiye 

zamanında ve ucuz sahip olunması arzulanmaktadır. Bu nedenle jeoistatistiksel tekniklerin 

uygulanması zaruri hale gelmiştir. Bu çalışma jeoistatistiksel tekniklerin farklı iklim 

koşulları altında oluşmuş toprakların bazı özelliklerinin mesafeye bağlı değişimlerinin 

belirlenmesi bakımından örnek olmuştur. 
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