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ABSTRACT

Term Project

CROP SPECIFIC LAND SUITABILITY CLASSIFICATION BY FAO APPROACH
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Supervisor: Prof. Dr. Günay ERPUL

The objective of this term project is to explain a crop specific land suitability
classification by FAO methodology and to bring up its details with a sample solution.
FAO method could perform a land suitability classification by three different
approaches using the data of climate, topography, crop (vegetative cover) and soil
properties. These are “maximum limitation method”, “limitation method regarding
number and intensity of limitations” and “parametric method”, respectively. In each of
the classification systems, given the particular geographic region and climate, land
resources, land characteristics and land qualities, which would be the basis for the
physical land evaluation are described in detail. At the end, by taking the socioeconomical aspects of crop production into consideration, the method puts forth the land
use requirements together with land developments or improvements in order to make
land use planning.
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1. GİRİŞ
Arazi kaynaklarının bir öğesi olarak toprak en önemli doğal kaynaklardan bir tanesidir.
Günümüzde tarımsal amaçlı arazi bozmaları ile birlikte, birçok farklı insan faaliyetleri
sonucu arazi kaynaklarında ve özellikle toprak niteliklerinde önemli değişiklikler ortaya
çıkmaktadır. Arazi yetenek veya uygunluk sınıfları belirlenerek, arazi kullanım
planlamalarının yapılması sonucu, hem toprak ve su kaynaklarının sürekliliği
sağlanabilmekte hem de tarımsal üretimin devamlılığı mümkün olmaktadır. Doğal
kaynaklar, çevre ve tarımsal üretimin karşılıklı etkileşimlerin önemli boyutlara
ulaşması, arazi ile doğrudan ilişkili bilim adamları, araştırmacılar, uzmanlar ve
mühendisleri, arazilerin yeteneğine ve uygunluğuna göre kullanılması gerekliliği ve
önemi konularında bir dönüm noktasına getirmiştir.
Arazi kullanım amaçları ve bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli arazi kullanım
gereksinimleri çok değişken olabilmektedir; arazi kullanım planlaması, disiplinler arası
işbirliği ile sosyo-ekonomik, fiziksel ve çevresel değerlendirmeleri zorunlu kılmaktadır.
Artık, doğal kaynaklar kullanımımdan bağımsız ve çevresel sürekliliğin göz ardı
edildiği tarımsal üretim sistemlerinin planlanması pek olası görülmektedir. Diğer bir
deyişle tarımsal üretimde, arazi kavramı içerisinde toprak kaynakları ile birlikte diğer
fiziksel faktörler de (iklim, topografya vb.) üretimi doğrudan etkilemektedir. Öyle ki,
arazi kullanımına ilişkin kararların, ayrıntılı doğal kaynak verilerine dayalı olarak arazi
değerlendirme ve arazi kullanım planlaması çalışmaları sonuçlarına göre alınması ve
uygulanması günümüzde zorunlu bir hale gelmiştir (Tuğaç ve Torunlar, 2006). “Arazi
değerlendirme eylemi”, değişik tanımlanmış kullanımlara göre arazinin uygunluğunu
tahmin etme çalışmalarıdır (FAO 1976). Bu bağlamda, arazi yetenek sınıflandırma
sistemleri ve arazi uygunluk sınıflamaları (Sys and Frankart, 1971; Sys and Verheye,
1974; Sanchez et al., 1982; Sanchez et al., 2003), FAO (1973) tarafından önerilmiştir.
Bu çalışmada, FAO yaklaşımı ile ürün tabanlı arazi uygunluk sınıflandırması açıklanmış
ve bu yöntemin ayrıntılarını bir örnek çözüm ile verilmiştir. Ülkemizde bu tür
çalışmaların yapılmasının, ekonomik ve çevresel yönden sürdürülebilir kaynak
kullanımı konularında önemli sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir.
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2. KAYNAK ÖZETLERİ
Günümüzde

arazi

kullanım

planlamasına

yönelik

kararların

arazi

uygunluk

değerlendirmeleri ve arazi tahsisi çalışmaları sonuçlarına göre alınması ve uygulanması
gerekli hale gelmiştir. Arazi uygunluk değerlendirmesi çalışmalarında arazilerin ilgili
arazi kullanım şekillerine uygunluğu tahmin edilmekte ve arazi tahsisi ile her bir arazi
parçasına en uygun arazi kullanım şekli atanmaktadır (Yılmaz, 2005).
İdeal arazi kullanım planlamasını gerçekleştirebilmek için öncelikle arazi değerlendirme
çalışmalarını yapmak gereklidir (FAO 1977). Fiziksel arazi değerlendirmesi iklim, bitki
örtüsü, toprak (Dent and Young, 1981; Bouma et al. 1996; Soil Survey Staff, 1994;
Ziadat, 2007) ve topografya unsurlarının hep birlikte araştırılıp yorumlanması
işlemlerini içerir. Doğal olarak, sosyo-ekonomik ve ekolojik değerlendirmelerden
bağımsız

fiziksel

arazi

değerlendirmenin

uygulanıp

başarılı

olması

pek

beklenmemektedir (Janssen and Rietveld, 1985; Lunding et al., 1993; Martin and
Bracken, 1993). Bu yüzden, herhangi bir arazi kullanım türünün arazi istekleri
belirlendikten sonra, sosyo-ekonomik ve ekolojik değerlendirme analizlerinin
yapılmasına ihtiyaç vardır. Örneğin, Audsley (1993) iş gücü, mekanizasyon ve ürünü
göz önünde bulunduran bir planlama yöntemi ortaya koymuştur. Diğer yandan,
Rounsevell et al. (2005, 2006), arazi kullanım çalışmalarında biyo-fiziksel ve sosyoekonomik modellerin nasıl birlikte kullanılacağına dair araştırmalar yapmışlardır.
Bu dönem projesinde, arazi kullanım planlamasının fiziksel arazi değerlendirme yönleri
ele alınmıştır (Sys and Frankart, 1971; Sys and Verheye, 1974; Sanchez et al., 1982;
Sanchez et al., 2003; Van Ranst and Verdoodt, 2005). Bu yüzden, bu konuda yapılan
çalışmaların bir kısmı aşağıda kısaca incelenmiştir.
Fiziksel arazi değerlendirme çalışmalarından yararlanarak (Storie, 1933; Beek et al.,
1964; Beek and Bennema, 1972; Beek, 1975; Brinkman and Smyth, 1973; FAO, 1966,
1972, 1973, 1974, 1975), FAO arazi değerlendirme çalışmalarında bilgi alış verişine
imkan sağlamak ve eksiksiz arazi değerlendirme sistemlerinin hazırlanmasında yardımcı
olmak amacıyla 1976 yılında başlatılan çalışmalar sonucu bir “Taslak” yayımlamıştır
(FAO, 1976; Anonymous 1977). Bu çalışmada yeni bir arazi değerlendirme yöntemi
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ortaya konulmamıştır; buna karşılık arazi değerlendirme çalışmalarında izlenecek yol ve
dikkate alınacak ilkeler verilmiş ve oluşturulan kavramların tanımlaması açık bir şekilde
yapılmıştır. Öyle ki bu taslak belge (FAO, 1976), yapılan birçok arazi değerlendirme
çalışmalarında temel kaynak olmuştur (Zhang, 1989; Van Lanen, 1991; Ogunkunle,
1993; Rossiter, 1996; Triantafilis et al., 2001).
Sys (1985) toprak işlemeli tarıma uygun arazilerin değerlendirilmesinde toprak etüt ve
araştırma yorumlarının kullanım yöntemlerini tartışmıştır. Yayının ilk bölümünde arazi
kullanım tiplerinin tanımlanması, bunların ihtiyaç duyduğu arazi karakterleri ayrı ayrı
verilmiş, ikinci bölümde ise AKK sınıflaması ve FAO‟nun uygunluk sınıflaması çeşitli
kriterler dikkate alınarak kıyaslanmıştır. Arazi kullanım tipinin tanımlanmasının,
genelleştirme düzeyinde, planlama işleminin kademesine ve araştırma ayrıntısına göre
değişebileceği ortaya konulmuştur. Tanımlamaların disiplinler arası bir konu olmasının
yanında; son seçimler, çiftlik sistemlerini, özel mahsul üretimini, arazi idaresinin çeşit
ve düzeylerini temsil edecek şekilde yapılmasının gerektiğini belirtmiştir.
FAO (1987) üçüncü genel düzenlemesini yaptığı ve kullanıcılar için rehber haline
getirdiği çalışmasında ise mera için alan kullanımında dikkate alınacak toprak
özellikleri için göz önünde tutulacak ilkelerin ortaya konmasına çalışmıştır. Bu
rehberlerde, arazi kullanım şekilleri tarif edildikten sonra, çalışma alanı arazisinin
özelliklerine uygun sınıflama yapabilmek için çevirim tabloları geliştirilmiştir. Bunların
yardımı ile arazilerin mera‟ ya uygunlukları belirlenebilmektedir.
Arazi kullanım planlamasının gittikçe artan önemi ve yoğun arazi kullanım talepleri
sonucu, bu konularda yapılan çalışmalar gözden geçirilerek, planlamacılar için bir
rehber geliştirilmesi ihtiyaç halini almıştır. FAO (1989)‟un yayınladığı eser, bu tür
çalışmaların ürünü olan bir rehberdir. Arazi kullanım planlaması, kalkınmada bir araç
olarak ele alınıp, buna konunun sosyal, ekonomik, hukuksal ve çevresel yönleri de
eklenerek planlamanın her basamağı ayrı ayrı tanımlanmıştır. On ayrı basamaktan
oluşan planlama sürecinde, 5 ayrı basamak tamamen toprak ve toprak bilgileri ile
yakından ilgilidir. Arazinin kullanıma uygunluk sınıflaması ve bu sınıflamanın, bir
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yörenin sorunlarına yönelik alternatif kullanım şekilleri için yorumlanması, bu tür
çalışmanın temelini teşkil etmektedir.
Bilgisayar ortamında CBS ve UA teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak
niceliksel arazi değerlendirme yöntemleri daha da önem kazanmaya başlamıştır. Bu
yaklaşımlar daha çok arazinin ölçülebilen özelliklerini değerlendirmeye almaktadır
(Şenol ve ark. 1984; Van Lanen et al., 1992; Van Ranst and Verdoodt, 2005). Aynı
zamanda toprak haritaları sayısallaştırılarak haritalama birimlerinin karakteristikleri
bilgisayarda depolanmış, değişik amaçlı yorum ve değerlendirmeler için kullanılmıştır
(Burrough 1986). Şenol (1983), tarafından Anonymous (1977)‟ de verilen ilkeler
ışığında niceliksel arazi değerlendirme yöntemi geliştirilmiştir (Saygın vd., 2008).
Davidson et al. (1994), CBS teknikleri kullanarak toprak ve tarım ile ilgili konulu
haritalar üretmişlerdir. Çalışmalarında, öncelikle alana ait toprak araştırmaları, hava
fotoğrafları, arazi tespit çalışmaları ve toprak örneklerinden oluşan bir veri tabanı
oluşturmuşlardır. Toprak profillerinden alınan örneklerde kum, kil, silt, elektirik
iletkenliği, tuz, pH, kalsiyum ve organik madde analizleri yapılmıştır. Toprak kalite ve
karakteristik özellikleri ile arazi sınıflamasını FAO‟nun arazi değerlendirme sistem ve
prensiplerine göre uygulamışlardır. Yapılan değerlendirmede beş adet uygunluk sınıfı
oluşturulmuştur. Bunlar; yüksek derecede uygun, orta derecede uygun, marjinal uygun,
mevcut koşullar altında uygun olmayan ve sürekli olarak uygun olmayan araziler
şeklindedir.
CBS ve uzaktan algılama teknolojilerinin kullanıma ek olarak (Carver, 1991; Hall et al.,
1992; Davidson et al., 1994; Jankowski and Richard, 1994), günümüzde toprak etütleri,
arazi değerlendirme ve arazi kullanım planlamaları çok gelişkin matematiksel yöntemler
ile yapılabilmektedir. Bunların başında “bulanık” (fuzzy) mantık yaklaşımları ile toprak
profil ve topografya verilerinden arazi uygunluk çalışmaları gelmektedir (Burrough,
1989; . Burrough et al., 1992). Öyle ki, bu çalışmalar bilinen iklimlerde belirli arazi
kullanım türleri için, örneğin kuru tarım ile mısır üretimi (Tang and Van Ranst, 1992)
ve tropik bölgelerde kauçuk (Van Ranst et al., 1996) yetiştiriciliği amacıyla, başarı ile
yürütülmüştür.
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Değişik arazi değerlendirme modelleri, CBS ve UA yöntemleri kullanılarak ülkemizde
de benzer çalışmalar yürütülmektedir. Öncelikle arazilerin çeşitli kullanımlara
uygunluğunun bilgisayarda sayısal yöntemlerle belirlenmiş ve arazi kullanım
planlarının oluşturulmasına imkan veren Potansiyel Arazi Kullanım haritaları
hazırlanmıştır (Şenol ve ark. 1992) (Gündoğan ve ark. 1989) (Şenol ve ark. 1991).
Ayrıca, Tarımsal Kullanıma Uygunluk haritaları hazırlanmıştır (Şenol 1994).
Demirci et al. (2006), Küçükçekmece Gölü havzasında arazi kullanım değişiklikleri ile
su kalitesi arazındaki ilişkileri CBS yöntemleri ile ortaya koymaya çalışmışlardır.
Benzer şekilde, Kantürk (2006), Karacasu havzası ve çevresinde arazi kullanımında
1971 ile 2001 yılları arasında görülen değişimleri CBS yöntemleri kullanarak
araştırırken, Susam ve Oğuz (2006), CBS teknikleri ile Tokat ilinin arazi varlıklarının
eğim ve bakı özelliklerini belirlemiş ve tarımsal açıdan irdelemişlerdir. Antalya –
Altınova‟da gerçekleştirilen diğer bir çalışmada, yersel ölçümleme tekniklerine dayalı
klasik yöntemler yerine uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojisinden
yararlanılarak, sürdürülebilir arazi yönetim planı ve toprak koruma planının
oluşturulması amaçlanmıştır (Sönmez vd., 2007).
Dengiz ve ark. (2005), Kahramanmaraş Tarım İşletmesi topraklarının parametrik
yöntemle kalite durumlarının belirlenmesi adlı yapmış oldukları çalışmalarında; çalışma
alanının % 55,1‟nin tarımsal uygunluk açısından çok iyi ve iyi (S1, S2), %16,5‟un orta
uygun (S3), %27,9‟unun ise tarıma uygun olmadığını (N) tespit etmişlerdir. Tuğaç vd.
(2007), Tarım arazilerinin tarımsal kullanım uygunluklarının belirlenmesi üzerine
çalışmasında; Ankara ili, Haymana ilçe sınırlarında bulunan, Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği ile Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
arazilerinin % 16.24‟ü (157.2 ha) tarımsal değerlendirme açısından çok uygun (S1)
alanlar olduğunu % 34.3‟u (332.1 ha) orta derecede uygun (S2) alanlar ve % 30.27‟si
(293.1 ha) tarıma az elverişli (S3) alan olduğunu ve alanın % 12.04„ü (116.6 ha) ise
tarıma uygun olmayan (N) alanlardan oluştuğunu tespit etmişlerdir.
Saygın vd. (2008), Ankara İmrahor Vadisi ve yakın çevresinin tarımsal kullanıma
uygunluk sınıflarının belirlenerek haritalanması adlı çalışmalarında; Bölgede topografik
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harita ve uydu görüntüleri yardımıyla detaylı etüd ve haritalama çalışması
gerçekleştirilerek 4 farklı toprak serisi ve bu serilere ait 14 farklı haritalama birimi
tanımlanmıştır. Bölgede hali hazırda kullanılan ve kullanılması muhtemel tarımsal ve
tarım dışı olmak üzere 38 farklı arazi kullanım türü, toprak ve iklim istekleri
bakımından değerlendirilerek tanımlanmış ve bölgeye olan uygunlukları hesaplanarak
sınıflandırılmıştır. Sonuç olarak bahsedilen bu arazi kullanım türlerinin tanımlanan
alanlar için olan uygunluklarından yararlanarak tarımsal kullanıma uygunluk sınıfları
belirlenerek haritalanmıştır. Program sonuçlarına göre çalışma alanındaki toprakların
%2.83‟ü (63.69 ha) oldukça iyi tarım arazisi, %21.72‟ si (490.76 ha) sorunlu tarım
arazisi, %29.32‟ si (1042.32 ha) tarımda kullanımı sınırlı araziler ve %46.13‟ ü (662.38
ha) ise tarım dışı araziler olarak değerlendirilmiştir.
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3. MATERYAL VE YÖNTEM
3.1 Yöntem
3.1.1 Genel İlkeler
Arazi uygunluk sınıflandırması yöntemi Şekil 3.1‟de gösterilmiştir.
Şekil 3.1‟den ayrıntılı olarak görüleceği üzere, FAO ürün amaçlı arazi uygunluk
sınıflamasının yapılması 4 ana aşamadan oluşur:
1- Arazi kullanım gereksinimlerinin ve ilgili arazi özellikleri veya arazi niteliklerinin
belirlenmesi,
2- Arazi özelliklerinin veya arazi niteliklerinin belirlenmesi veya ölçülmesi,
3- Arazi kullanımı ile arazinin karşılaştırması, ve
4- Güncel ve potansiyel arazi uygunluk sınıfının belirlenmesi.
Özetlemek gerekirse, belirli bir kullanım türünün arazi istekleri ve bu arazi türüne ayırt
edilebilecek arazi biriminin fiziksel nitelikleri belirlendikten sonra, ki bu aşamada
ölçülebilir ve hesaplanabilir arazi özelliklerinin ayrıntılı bir şekilde ortaya konulması
gerekmektedir, tür istekleri ile arazi gerçeklerinin karşılaştırılması gerekmektedir.
Neticede,

bunların

eşleşmesi

veya

birbirlerine

elverişliliği

bir

yöntem

ile

değerlendirilerek güncel ve potansiyel arazi uygunluk sınıflaması yapılmaktadır (FAO,
1976; FAO, 1983).
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Amaçları
Arazi Kullanım Değişikliği

Arazi
Kullanım
Türleri

Arazi İyileştirmeleri

Arazi Kullanım
Gereksinimleri

Arazi Kaynakları

Arazi Özellikleri ve
Nitelikleri

Arazi Kullanımının Arazi ile
Karşılaştırılması
 Eşleşme (Uygunluk)
 Çevresel Etki
 Sosyo-Ekonomik Etki
 Saha İncelemesi

Güncel/Potansiyel Arazi Uygunluğu

Yeniden irdeleme
yeniden irdeleme

Nihai Sonuçların Sunumu

Şekil 3.1 Ürün amaçlı arazi uygunluk sınıflanmasının farklı aşamaları
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3.1.1.1 Arazi uygunluğunun sınıflandırılması
Belirli veya özel amaçlar için kullanılan arazinin kapsamlı performansı genellikle
uygunluk ya da verimlilik terimleri ile açıklanmaktadır. FAO, bir arazi uygunluk
sınıflandırmasının ordo, sınıf, alt-sınıf ve üniteler (birimler) şeklinde farklı kategorilerde
(nitel bölümlerde) sunmayı önermektedir.

3.1.1.1.1 Uygunluk ordoları
FAO, uygun (S: suitable) ve uygun değil (N: unsuitable) olmak üzere iki adet uygunluk
ordosu tanımlamıştır.
Uygun arazi, üzerinde belirli bir tarz içerisinde tanımlanmış sürdürülebilir bir kullanım
amacının, ilgili sahada veya komşu alanlardaki arazi kaynaklarına kabul edilemez
zararlara neden olmadan, girdilerin faydalar getireceği beklenilen arazidir.
Uygun olmayan arazi, belirli bir tarz içerisinde tanımlanmış sürdürülebilir bir kullanım
amacına ulaşmayı engelleyecek özelliklere sahip olan veya arazi uygunluk sınıflaması
evresinde kabul edilemez düzeyde arazi bakım ve/veya arazi muhafaza (koruma)
girdileri gerektiren arazidir.
Öyle ki, aşağıda verilen sebeplerden ötürü, herhangi bir arazi belirli bir kullanım için
uygunsuz olarak sınıflandırılabilir.
- Önerilen kullanım teknik olarak imkânsızdır,
- Kullanım ciddi çevresel bozulmalara sebep olabilir, veya
- Beklenen yararların değeri, ihtiyaç duyulan girdilerin tahmin edilen ederini
karşılayabilecek durumda değildir.
Ordo, çalışma alanı arazisi sadece bir ordo ile tanımlanmış olsa bile, sınıflandırma
simgesinde daima verilmelidir.
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3.1.1.1.2 Uygunluk sınıfları
Aslında FAO sınıflandırma taslağı, her bir ordo içerisinde sınıf sayısının
belirlenmesinde tam bir özgürlüğe veya esnekliğe izin vermektedir. Fakat, S ordosu
içerisinde yalnızca 3 sınıf ve N ordosunda yalnızca 2 sınıfın kullanılması
önerilmektedir.
Ordo içerisinde sınıf, ardışık Arap rakamları ile azalan uygunluğu gösterir ve bundan
dolayı ordolar içerisinde uygunluk derecelerini yansıtır. Yani sınıf sayısı yükseldikçe,
uygunluk azalmaktadır.

S1 = uygun
S2 = orta derecede uygun
S3 = çok az olarak (marjinal olarak) uygun
N1 = güncel şartlarda uygunsuz, potansiyel olarak uygun
N2 = güncel şartlarda ve potansiyel olarak uygunsuz
Sınıfları tanımlamak için kesin ve değişmez kıstaslar olmamasına rağmen, S1, S2 ve S3
uygunluk sınıfları arasındaki sınırlar genel olarak ihtiyaç duyulan girdiler ve elde edilen
verimlilik arasındaki ilişki tarafından tanımlanmaktadır. Öyle ki, sosyo–ekonomik
koşullardaki değişimler ile uygunluk sınıflarının ölçütleri de değişiklik göstermektedir.
Uygun olmayan arazi ordosunun N1 ve N2 sınıfları arasındaki ayırt edici özellik, esas
olarak teraslama ve drenaj gibi büyük ölçekli ıslah çalışmaları veya arazi
iyileştirmelerinin yapılabilir veya yapılamaz olduğunu gösterir ciddi fiziksel
sınırlamaların tanımlanmasına dayanmaktadır.
Çizelge 3.1, tarımsal arazi değerlendirmesinde her bir arazi özelliği için uygunluk
sınıflarını tanımlarken takip edilecek ana esasların genel taslağını verir.
Uygunluk sınıflarını ayırt eden verim yüzdeleri ekonomik koşullara göre değişmektedir.
Örneğin, optimum verimin % 40 azalması (Çizelge 3.1) asgari bir çiftçiye kabul
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edilebilir gibi gelse de, rekabetçi bir girişimci (teşebbüs sahibi) için kabul edilebilir
değildir.
3.1.1.1.3 Uygunluk alt sınıfları
Arazi değerlendirme raporları ve haritalarında, uygunluk sınıflandırma sembolünü,
sınırlandırma çeşitlerini veya temel arazi iyileştirme (ıslah) nevilerini ifade eden küçük
harfli hatırlatmaya yönelik işaretler takip eder.
Çizelge 3.1 Uygunluk sınıflarını tanımlamak için ana esaslar (FAO, 1983‟e
dayandırılmıştır)
Etki Derecesi
Uygunluk Sınıfı

Verimlilik

Gerekli Girdiler

S1

yüksek

S2

orta

40 – 80%

kullanışlı + yapılabilir

S3

çok az (marjinal)

20 – 40%

kullanışlı + sınırlı
yapılabilirlik

N1

güncel olarak uygun değil,
fakat potansiyel olarak
uygun

< 20%

büyük çaplı arazi
iyileştirmeleri fakat
potansiyel olarak uygun

N2

güncel ve potansiyel değil

< 20%

ne kullanışlı ne de
yapılabilir değil ve hiç
kapasitesi olarak uygun
değil

>80%

-

Alt-sınıfların sayısını en azda tutmak için, yalnızca en baskın sınırlama ve
sınırlamaların (eğer iki sınırlama eşit bir şekilde şiddetli ise) bildirilmesi tavsiye edilir.
Bu sınırlandırmaları temsil etmek veya simgelemek için kullanılan küçük harfler
Çizelge 3.2‟de özetlenmektedir.
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Çizelge 3.2 Arazi uygunluk alt-sınıfları simgeleri
Alt-sınıf simgesi

Yorumlama (anlamları)

c

iklim sınırlamaları

t

topografik sınırlamalar

w

ıslaklık sınırlamaları (drenaj, taşkın)

s

(toprak\su ilişkisi ve yönetimini etkileyen) fiziksel toprak
sınırlamaları

f

kolayca düzeltilemeyecek toprak verimlilik sınırlamaları

n

tuzluluk ve\veya alkalilik sınırlamaları

3.1.1.1.4 Uygunluk üniteleri (birimleri)
Gruplama (kümeleme), yönetim gereksinimlerinde küçük çaplı farklılıklara sahip olan
arazi ünitelerini tanımlamak için kullanılır. Bu arazi iyileştirme (ıslah) çalışmalarının
nispi (karşılaştırmalı) önemini göstermektedir. Arazi uygunluk birimlerinin, ayraç
(braket) içerisindeki Arap numaraları ile gösterilmesi önerilir.
Bu terim-bilgisinin çizimsel bir tanımlanması ve örneklenmesi Şekil 3.2‟de verilmiştir.
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S2f(1)

ordo S, uygun
sınıf 2, orta
derecede uygun
alt-sınıf f,
verimlilik
yönünden sınırlı
arazi yönetim
ünitesi 1

S3w(2)

Şekil 3.2 FAO uygunluk ordo, sınıf, alt sınıf ve ünitesi

ordo S, uygun
sınıf 3, çok az
uygun
alt-sınıf w, ıslaklık
açısından sınırlı
arazi yönetim
ünitesi 2

Herhangi bir arazi uygunluk sınıfı içerisinde bir arazi birimini tanımlanmadan önce,
ürüne özgü arazi kullanım gereksinimlerinin belirlenmesi ve elverişli arazi özellikleri ile
karşılaştırılması gereklidir.
3.1.1.2 Arazi kullanım gereksinimleri ve arazi özellikleri
Göz önünde bulundurulan arazi kullanım türünün üretim kapasitesi üzerinde etkileri
bulunan tüm arazi özellikleri veya niteliklerini ele almak kesinlikle gereklidir. Sonuç
olarak, arazi uygunluk sınıflaması veri gereksinimi, arazi yetenek sınıflandırması veri
isteğinden açık olarak daha yüksektir.
Bir veya daha fazla temsili meteorolojik istasyona ait iklim verileri, bitki gelişim
döneminin (periyodunun) hesabı ve en uygun ekim tarihinin ve bitki türünün seçimi için
gereklidir. Ürüne özgü ek gereksinimler veya istekler, uygunluk sınıflandırma sürecine
dahil edilmiştir. Gerekli iklimsel veriler, sıcaklık, yağış, nispi nem ve güneşlenme
süresinin aylık ortalamalarını içermektedir.
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Arazi ve toprak verileri genellikle toprak etütlerinden alınır. Çalışma alanı toprak
haritasındaki her bir arazi ünitesi için, toprak profilinin tanımlanması ve temsili toprak
profilinin analitik verilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Topografyanın yanı sıra arazinin
eğim derecesi (yüzdesi) de bilinmelidir.
Arazi değerleme uzmanı, ürüne özel (özgü) bir uygunluk sınıflaması yapmak için, arazi
özelliklerinin ürün isteklerini karşılayıp karşılamadığını da ayrıca saptamak zorundadır.
Düşünülen arazi kullanım türleri için gereksinim belirleme çalışması, bir yanda iklim
için öte yanda topografya ve toprak için olmak üzere ayrı ayrı yapılır.
En önemli iklimsel, topografik ve toprak kökenli (edafik) arazi kullanım gereksinimleri
aşağıda çizelgeler ile özetlenmiştir. Çizelge 1.3 ve 1.4, kakao üretimi için tanımlanmış
iklim, topografya ve toprak isteklerini göstermektedir.
Çizelge 3.3 ve 3.4‟de verilen ölçütlerin özel bir agro-ekolojik bölge için özenle
hazırlandığı gözden kaçmamalıdır. Bir bölgede çalışan üretim işlevleri bir diğeri için
güvenilir olmayabilir. Bundan dolayı, burada verilen çizelgeler bir rehber olarak
düşünülmelidir ve eğer mümkünse, gereksinimleri yerel koşullara ve bazen de bitki
türlerine göre yeniden hazırlanmalıdır. Örneğin bazı bölgelerde (xeric = kserik toprak
nem rejimi) bünye, toprak-su ilişkileri için sabit yağışları olan diğer bölgelere (udic =
udik toprak nem rejimi göre daha da önem kazanmaktadır.
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Çizelge 3.3 Kamerun‟da kakao üretimi için iklimsel gereksinimler
Uygunluk sınıfı, sınırlandırma düzeyi ve uygunluk değerlemesi

Arazi
Özellikleri

s1
0
100
Yıllık yağış
(mm)
Yağışsız
dönem
uzunluğu (ay)
Yıllık
ortalama
sıcaklık
(°C)
Ortalama
yıllık en
yüksek
sıcaklık
(°C)
Tahmin
edilen en
düşük
sıcaklık
(°C)
En kuru
ayın bağıl
nemi (%)

1
95

s2

s3

2

3

85

60

n1

n2
4

40

25

0

1900–1800

1800–1600

1600–1400

1400–1200

–

< 1200

1900–2000

2000–2500

2500–3500

3500–4400

–

> 4400

≤1

2

3

4–5

–

>5

26–25

25–23

23–22

22–21

–

< 21

26–28

28–29

29–30

–

–

> 30

< 28

28–30

> 30

–

–

–

> 20

20 – 15

15 – 13

13 – 10

–

< 10

55 – 45

45 – 40

40 – 35

35 – 30

< 30

–

55 – 60

60 – 65

65 – 75

75 – 85

> 85

–
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Çizelge 3.4 Kakao üretimi için topografya ve toprak gereksinimleri (Sys et al., 1993)
Arazi özellikleri

Sınıf, sınırlandırma derecesi ve değerleme cetveli
s1
0
100

Topografya
(t)
Eğim (%)

(1)

s2
2

1
95

85

s3
3
60

n1

n2
4

40

25

0

0–1

1–2

2–4

4–6

-

>6

0–2

2–4

4–8

8 – 16

-

> 16

0–4

4–8

8 – 16

16 – 30

30 – 50

> 50

(2)
(3)
Islaklık
(w)
Taşkın

F0 iyi:

– iyi :

–

–

–

F1+

tabansuyu

tabansuyu

Orta
derece

zayıf

Çok
zayıf

Drenaj

>150 cm

Fiziksel toprak
özellikleri (s)
Tekstür (bünye)/
strüktür (yapı)

C < 60S,
SiCs, Co,
SiCL, CL,
Si, SiL

100 – 150
cm
C > 60S,
SC, L

Yeterli
değil
_

C < 60v,
SCL

C > 60v,
SL, LfS

–
–
–

Cm,
SiCm,
LS,
LcS,
fS, S,
cS

Kaba parçalar
(hacimsel %)

0–3

3 – 15

15 – 35

35 – 55

-

> 55

Toprak derinliği (cm)

≥ 200

200 – 150

150 – 100

100 – 50

-

< 50

CaCO3 (%)

0

0–1

1–5

5 – 10

-

> 10

Jips (%)

0

0 – 0.5

0.5 – 2

2–3

-

>3

Toprak verimlilik
özellikleri (f)

> 24

24 – 16

≤ 16 ( -)

≤ 16 (+)

–

–

Görünür CEC varlığı
(cmol (+) kg-1 Kil)

≥ 50

50 – 35

35 – 20

< 20

–

–

Baz doygunluğu (%)

≥ 6.5

6.5 – 4

4 – 2.8

2.8 – 1.6

< 1.6

–

Bazik katyonlar
toplamı
(cmol (+) kg-1
toprak)
pH H2O
Organik karbon (%)

6.4 – 6.2
6.4 – 6.6

6.2 – 6.0
6.6 – 7.0

6.0 – 5.5
7.0 – 7.6

5.5 – 5.0
7.6 – 8.2

< 5.0
–

–
> 8.2

≥ 2.4

2.4 – 1.5

1.5 – 0.8

< 0.8

-

-

(1) sulu tarım, çanak karık sulama
(2) tam mekanizasyonlu ve yüksek seviyeli (girdili) arazi yönetimi
(3) hayvan çekiş gücü ve el işi ile yapılan düşük seviyeli (girdili) arazi yönetimi
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Her bir arazi kullanım gereksiniminin, ilgili arazi nitelikleri veya arazi özelliklerinin
belirli koşulları tarafından ne kadar iyi karşılanabildiği uygunluk sınıfları (s1,s2, s3, n1,
n2), sınırlandırma dereceleri (0, 1, 2, 3, 4) veya uygunluk değerlemesi (100, 95, …0) ile
açıklanabilmektedir. Değerlemeler, aynı zamanda arazi yetenek sınıflandırma
sistemlerinde de kullanılmaktadır.
Arazi karakteristik elverişliliğiyle ilişkili bir arazi uygunluk sınıflamasının yapılmasında
kullanılan üç farklı yaklaşım aşağıda verilmiştir:
(1) En yüksek sınırlandırma yöntemi,
(2) Sınırlandırmanın yoğunluk ve miktarı ile ilgili sınırlandırma yöntemi, ve
(3) Parametrik yöntem.
3.1.2 En Yüksek Sınırlandırma Yöntemi

3.1.2.1 Arazi kullanım gereksinimlerinin tanımlanması
En yüksek sınırlandırma yönteminde, arazi kullanım gereksinimleri uygunluk sınıfları
kullanılmak suretiyle açıklanmaktadır.
Uygunluk sınıfları, her bir kullanım gereksiniminin ilgili arazi özelliklerinin veya arazi
niteliklerinin belirli koşulları tarafından ne kadar iyi karşılanabildiğini gösterir. Diğer
bir deyişle uygunluk sınıfları, bir arazi varlığının belirli bir arazi kullanımına
uygunluğunu tanımlar.
Her bir uygunluk sınıfı,
(1) Göz önünde bulundurulan gereksinim yetersizliklerinden kaynaklanan üretim
düşüklüğü veya
(2) Bu yetersizliğin etkisini gidererek üretim azalmasından kaçınmak için ihtiyaç
duyulan girdiler veya ek maliyetler olarak iki yolla değerlendirilebilir.
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FAO (1983) uygunluk sınıfının kullanımını önermiştir. Bu, her bir özellik ve nitelik için
aşağıda verilen uygunluk sınıflarının tanımlanması anlamına gelmektedir:


s1 sınıfı (çok uygun)



s2 sınıfı (orta derecede uygun)



s3 sınıfı (çok az uygun)



n1 sınıfı (uygun değil fakat düzeltmeye yatkın) ve



n2 sınıfı (uygun değil ve düzeltmeye de yatkın değil).

s1 sınıfı, arazi kullanım ihtiyaçlarını ayrıntılı bir şekilde ortaya koyarken, tanımlanmış
her bir arazi özelliğinin veya arazi niteliğinin en iyi veya en uygun koşullarına tekabül
ederken, s3 sınıfı, çok az uygun koşullara denk düşmektedir .
Uygun olmayan koşullar da tanımlanmaktadır. Hatta, n1 ve n2 uygunluk sınıfları
arasındaki farklılık, arazi kullanım türleri içerisinde tanımlanan sosyo-ekonomik
koşullar tarafından öngörüldüğü şekilde işletim (yönetim) olanaklarına bağlıdır.
Çizelge 3.5, sıcak iklim koşullarında sığır (Bos indicus - Zebu olarak bilinen Hint sığır
türü) yetiştiriciliği için önerilen arazi kullanım türünün (otlak, mer‟a), yukarıda verilen
uygunluk sınıflarını kullanarak, gereksinimlerini veya otlak arazileri arazi değerlemesini
özetlemektedir.
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Çizelge 3.5 Sığır (Zebu, Bos indicus) yetiştiriciliği mer‟a arazileri uygunluk sınıfları
(FAO, 1987)
Arazi Özellikleri

Uygunluk Sınıfı
n

s1

s2

s3

15 - 20

20 - 30

30 - 40

> 40

Kuru ot azot içeriği
(%)

≥1

0.9 – 0.8

0.7 – 0.5

< 0.5

Suya ulaşım mesafesi
(km)

≤2

3-5

6-9

≥ 10

Çöl sineği tehlikesi

yok

hafif

orta derece

çok

Gündüz Sıcaklığı
(0C)

3.1.2.2 Arazi özellikleri değerlerinin hesaplanması ve karşılık gelen uygunluk
sınıflarının belirlenmesi
3.1.2.2.1 İklim
Yıllık ürünlerin yetişme ortamı isteklerinin belirlenmesi için gerekli iklimsel özellikler
(güneşlenme, sıcaklık, yağış ve bağıl nem), ürün döngüsü boyunca göz önünde
bulundurulmak zorundadır.
Ürün devrelerinin uzunluğu veya belirli ürün gelişim safhaları boyunca ortalama
değerler hesaplanmalıdır.
Çok yıllık bitkiler için ön-hazırlık verilerine ihtiyaç yoktur ve değerleme için yıl
ölçeğinde aylık ortalamalar kullanılmaktadır.
Daha sonra, iklimsel parametrelerin bu ortalama değerleri, ilgili arazi kullanım
gereksinimleri ile karşılaştırılır ve arazi kullanım sınıfları, her bir iklimsel parametre
için tahsis edilir.
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3.1.2.2.2 Topografya ve ıslaklık
Eğim, drenaj ve taşkın gibi bazı veriler toprak profil tanımlamalarından doğrudan
okunabilir.
Eğim dikliğinden kaynaklanan gereksinimler, insan gücü kullanılan geleneksel tarım
sistemleri, ve yüksek derecede mekanizasyon kullanan tarım sistemleri veya sulu tarım
sistemleri göz önünde bulundurulduğunda, çok büyük farklılıklar gösterebilmektedir.
Drenajın değerlendirilmesi için, ince bünyeli topraklar ve kaba bünyeli topraklar
arasında bir farklılık ortaya konulabilir. Benzer olmayan unsurlardan oluşan toprak
profillerinde,

en

düşük

su

geçirimliliğine

sahip

bünye

sınıfı

göz

önünde

bulundurulacaktır. Bu etkenler hesaba katılarak, ilgili uygunluk sınıfı, arazi kullanım
gereksinim çizelgelerinden okunabilir.
3.1.2.2.3 Fiziksel toprak özellikleri
Fiziksel toprak özelliklerinin, ki genellikle toprak profilinde derinlik ile değişiklik
gösterir, kök gelişimine hiçbir kısıtlama teşkil etmeyen “etkili toprak derinliği” için
(=kök gelişimi için kısıtlama olmaması) yeniden hesaplanması zorunludur.
Buna ek olarak, fiziksel bir toprak özelliğinin arazi uygunluğu üzerine etkisi üst toprak
katmanları için daha yüksek değerlenir (derecelendirilir) çünkü birçok bitkinin kökleri
yüzey toprak horizonlarında gelişim göstermektedir. Bundan dolayı, toprak derinliği ile
değişiklik gösteren fiziksel toprak özelliklerinin hesaplanması için, etkili toprak
derinliği eşit kalınlıklarda birkaç bölüme ayrılır. Daha sonra farklı ağırlıklı oranlar,
(derinlik düzeltme indisi), aşağı kısımlarda en düşük olacak şekilde ve yukarıya doğru
giderek artan değerlemeler ile farklı toprak katmanlarına verilir. Diğer bir ifade ile,
yüzey horizonu en yüksek ve en alttaki horizon en düşük değer ile temsil edilmek üzere,
ara katmanlar yukarıdan-aşağıya doğru belirli sayısal aralıklarla azalan değerler alır.
Sonuç olarak, fiziksel toprak özelliklerinin değerleri, etkili toprak derinliği boyunca
ağırlıklı ortalama alınarak hesaplanır.
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Ağırlıklandırma değerleri (katsayıları) veya önerilen derinlik düzeltme indisleri Çizelge
3.6‟da verilmiştir.
Çizelge 3.6 Bölüm sayısı ve derinlik düzeltme indisleri
Derinlik
(cm)
126 – 150

Eşit bölüm sayısı (n)

Yük faktörleri

6

2.00 – 1.50 – 1.00 – 0.75 – 0.50 – 0.25

101 – 125

5

1.75 – 1.50 – 1.00 – 0.50 – 0.25

76 – 100

4

1.75 – 1.25 – 0.75 – 0.25

51 – 75

3

1.50 – 1.00 – 0.50

26 – 50

2

1.25 – 0.75

0 - 25

1

1.00

Toprak derinliği:
Toprak derinliğinin değerlendirilmesi için etkili toprak derinliği hesaba katılır.
Toprak profilinde kök gelişimini kısıtlayan herhangi bir tabaka bulunmuyorsa, bitki
kökleri uzayabilecekleri “en uygun (optimal) toprak derinliğine” kadar büyüyebilir. Bazı
durumlarda, en uygun bitki kök gelişim derinliği, yapılmış denemelerden veya ilgili
kaynak (literatür) verilerinden alınabilir. Genelde, tahıllar, çayır mer‟a ve tek yıllık bitki
kökleri için en uygun köklenme derinliği yaklaşık 100cm olarak düşünülürken, çok yıllık
bitkilerin kök derinliği için en uygun köklenme derinliği 150 cm olarak kabul
edilmektedir.
Etkili toprak derinliği veya kök sistemi tarafından sömürülen gerçek toprak derinliği,
toprak profili tanımlanması ve analizler sonucunda belirlenmektedir. Yalnız köklerin giriş
yapamadığı veya işleyemediği toprak oluşumları (sert kaya, sert geçirimsiz katman…)
sınırlayıcı katmanlar olarak düşünülmektedir.
Neticede, toprak derinliğine karşılık-gelen uygunluk sınıfı arazi kullanım gereksinim
çizelgelerinden okunur.
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Bünye ve yapı:
Genel olarak, etkili köklenme derinliği içerisinde bünye sınıfı horizonlarda farklılık
gösterir ve derinlik düzeltme indisleri kullanılarak etkili köklenme derinliği içerisinde
derinlik ağırlıklı bir bünye sınıfının yeniden belirlenmesi gereklidir (Çizelge 1.6).
Öyle ki, arazi değerlendirme uzmanı, üst toprak horizonlarının daha yüksek ve toprak
profilinde derine inildikçe azalan değerler veya daha düşük değerler ile toprak bünyesini
ağırlıklandırır. Yani, derinlik ağırlıklı bir ortalama değer hesaplanır.
Eğer bir tanecik boyutunun (sınıfı) (kil, silt ya da kum) yüzdesi profil boyunca sabit ise,
sadece diğer bir tanecik boyutu (kil, silt, ya da kum) ağırlıklandırma oranları kullanılarak
yeniden hesaplanmalıdır, çünkü bünye üçgeninden bir bünye sınıfını belirlemek için iki
tanecik boyut yüzdesi yeterli olmaktadır.
Bu yeniden hesaplanan bünye sınıfı, arazi kullanım gereksinimleri çizelgesindeki bünye
gereksinimleriyle karşılaştırılabilir.

Kaba parçacıklar:
Eğer kaba parçacıkların miktarı etkili köklenme derinliği içerisindeki horizonlarda
farklılık gösteriyorsa, profildeki kaba parçacık miktarının, derinlik düzeltme indisleri
kullanılmak suretiyle etkili köklenme derinliği boyunca yeniden hesaplanması
gerekmektedir (Çizelge 3.6).
Kaba parçacıkların varlığı ile ilgili, Sys et al. (1993) tarafından öne sürülen arazi kullanım
gereksinim çizelgesindeki yüzde miktarların “hacim yüzdesi” olduğuna dikkat
edilmelidir.
Kaba parçacıkların hacimce (KP, hacim%) yüzdesinin hesaplanması için Eş. [1]
kullanılmaktadır.

KP(v%)  KP(w%)x

HA
TA

[1]
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Burada,
KP = ağırlıklı % (w) ve hacimsel % (v) olarak kaba parçalar
HA = tane özgül ağırlığı (g cm-3)
TA = hacim ağırlığı (g cm-3)
Tane özgül ağırlığı ve hacim ağırlığı verisi olmadığında, kuvars çakılının özgül ağırlığı
(2,65 g cm-3) ve işlenen bir toprağın ortalama hacim ağırlığı (1,2 g cm-3) bunların yerine
kullanılır.

CaCO3 ve jips:
Kalsiyum karbonat ve jips içeriğinin değerlendirilmesi ile ilgili olarak, derinlik ağırlıklı
içerikler, derinlik düzeltme indisleri kullanılmak suretiyle etkili köklenme derinliği
boyunca hesaplanır (Çizelge 3.6) ve karşılık düşen uygunluk sınıfları arazi kullanım
gereksinim çizelgesinden okunabilir.

3.1.2.2.4 Kimyasal toprak nitelikleri
Görülür (zahiri) katyon değişim kapasitesi haricinde, tüm kimyasal toprak özellikleri
mineral üst düzey toprağın ilk 25cm‟lik kısmında basit ağırlıklı ortalama olarak
hesaplanır.

Katyon değişim kapasitesi (KDK):
Organik maddenin de katkısı göz önünde bulundurularak düzeltilen toprak kil
fraksiyonunun katyon değişim kapasitesi, besin maddesi tutma kapasitesi ile ilişkili
aşınma evresinin ve elverişli mineral rezervinin bir göstergesi olarak değerlendirmeye
alınır.
Elverişli besin elementlerinin doğrudan hesaplanmasını vermemesine rağmen, bu
parametre değerleme kapsamı içerisine alınır, çünkü KDK, ayrıntılı kimyasal analizlere
ihtiyaç duyulmaksızın, toprak sınıflandırma isminden kolaylıkla elde edilir.
Toprak profilinde 50cm derinlikte bulunan B horizonu için belirlenen zahiri veya görünür
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KDK (KDKg) (ACEC: Apparent Cation Exchange Capacity) (Eş. [2]) göz önünde
bulundurulur. Eş. [2]‟deki KDK ise Eş. [3] ile hesaplanır. Ayrıca, yalnız AC profilli
topraklarda, yine 50cm derinlikteki KDKg değerlendirmede hesaba katılır. Profilde 50cm‟
den daha az bir derinlikte köklenme bölgesini sınırlayan sert bir kaya katmanının
bulunduğu durumlarda, taşsal veya kayasal değinim (lithic contact) üzerindeki horizonun
KDKg seçilir. Neticede, seçilen KDKg uygunluk sınıfı gereksinimleri ile karşılaştırılır.

KDKg 

KDK 

KDK
100
%Kil

KDK

toprak

[2]

100

 (2  %OM)

%Kil

[3]

Burada, KDKg ve KDK‟nın birimleri sırasıyla cmol (+) kg-1 kil ve cmol (+) kg-1
toprak‟tır.
Bazik (alkali) katyonlar toplamı:
Bitkisel üretim için bazı alkali katyonlarının elverişliliğinin doğrudan ölçümü, ki
değişebilir Ca+2, Mg+2 ve K+‟nın toplamı olarak açıklanır, arazi karakteristiklerinden
“bazik katyonların toplamı” şeklinde arazi değerlendirme sürecine katılır.
Alkali katyonlar toplamının değerlendirilmesi için, 25 cm‟lik mineral üst toprak boyunca
kaydedilen değerlerden ağırlıklı ortalama belirlenir ve gereksinim çizelgesindeki
değerlerle kıyaslanır.

BD 

Ca 2  Mg2  K 
100
KDK

[4]

Burada BD, % baz doygunluğudur ve Ca+2, Mg+2 ve K+‟nın birimleri cmol (+) kg-1
toprak‟tır.
pH:
Toprak asitliği, öte yandan, muhtemel toksisitelere dikkat çekmektedir.
pH‟nın değerlendirilmesi için, 25 cm‟lik mineral üst toprak boyunca kaydedilen
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değerlerden ağırlıklı ortalama belirlenir ve gereksinim çizelgesindeki değerlerle
kıyaslanır.

Organik karbon içeriği:
Mineral toprağın üst 25cm‟lik katmanının ağırlıklı ortalama olarak organik karbon içeriği
hesaplanır.
Bazı gereksinim çizelgelerinde, özellikle hassas bitkiler için, organik karbon içeriğinin
değerlendirilmesi, kaolin killerinin baskın olduğu çok aşırı tecezziye uğramış topraklarda,
karbonatça zengin olan topraklarda olduğundan genellikle çok daha önemlidir. Aşırı
tecezziye uğramış topraklarda toprak organik karbon bileşikleri besin maddelerinin
çoğunu tutarken, kireççe zengin topraklarda organik maddenin kimyasal toprak
verimliliğine katkısı o kadar önemli değildir.

3.1.2.2.5 Tuzluluk ve alkalilik
Tuzluluk ve alkaliliğin değerlendirilmesiyle ile ilgili iki farklı yaklaşım izlenmektedir.

Tuzluluk:
Derinlik düzeltme indisleri (Çizelge 3.6) etkili köklenme derinliği için derinlik-ağırlıklı
ortalama elektriksel iletkenlik değerini (EC) belirlemek amacıyla kullanılır. Daha sonra
bu değer, bitkiye özel EC gereksinimleriyle kıyaslanmaktadır.

Alkalinite:
Alkalinite ile ilgili, üst katmanlarda bulunan en yüksek değişebilir sodyum yüzdesi (ESP)
(Eş. [5]) göz önünde bulundurulur.

ESP 

Na 
100
KDK

[5]
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3.1.2.3 Arazi kullanımı ile arazinin eşleştirilmesi ve arazi uygunluk sınıfının
belirlenmesi (tahsis edilmesi)
Arazi değerlendirmesi, arazi özelliklerinin (karakteristikleri veya niteliklerinin) arazi
kullanım türü gereksinimleri ile karşılaştırılması suretiyle gerçekleştirilir. Arazi
özelliklerine ait değerlerin hesaplanmasından sonra, bu değerler karşılık düşen arazi
uygunluk sınıfları gereksinim çizelgelerinden okunabilir.
Takiben, maksimum sınırlandırma yönteminde, önerilen arazi kullanımı için ayrıntılı arazi
birimi uygunluk sınıfı Liebig‟in kanunu kullanılmak suretiyle belirlenmektedir.
Liebig kanunu (Şekil 3.3) temel alınarak, en sınırlayıcı arazi özelliği veya arazi niteliği
nihai uygunluk sınıfını belirlemektedir. Eğer arazi, orta derecede uygun, çok az uygun
veya uygunsuz ise, sınırlandırmanın çeşitleri, bir veya daha fazla alt sınıfın (küçük harfler
c, t, w, s, f veya n) eklenmesiyle gösterilmektedir. Alt sınıfların sayısını en düşük
seviyede tutmak için, arazi özelliklerinin yalnızca en sınırlandırıcı grubu ön plana
çıkartılır. Eğer iki veya daha fazla grup eşit olarak sınırlandırıcı etmen ise, bunların hepsi
rapor edilir.

Şekil 3.3 Liebig Kanunun arazi değerlendirmesine uygulanışı
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3.1.3 Sınırlandırmaların Sayısı ve Yoğunluğu İle İlgili Sınırlandırma Yöntemi
Sınırlandırmaların sayısı ve yoğunluğu ile ilgili sınırlandırma yönteminde, arazi kullanım
gereksinimleri sınırlandırma düzeyleri kullanılmak suretiyle açıklanmıştır.
Sınırlandırmalar, bir arazi karakteristiği/arazi niteliğinin en uygun koşullarından olan
sapmaları ifade eder ve bu sınırlamalar ile bir arazi kullanım türünün olumsuz bir şekilde
etkilenebileceğini gösterir.
Eğer bir arazi karakteristiği bitki gelişimi açısından en tatmin edici durumda ise, herhangi
bir sınırlama yoktur demektir; halbuki, aynı karakteristik bitki gelişimi için zararlı
oluyorsa, çok ciddi sınırlamalar olabileceği düşünülür.
FAO (1983) ve Sys et al. (1991) uygunluk için 5 derecelendirme önermiştir:


0 (herhangi bir sınırlayıcı etmen yoktur )



1 (hafif derecede sınırlandırmalar)



2 (orta derecede sınırlandırmalar)



3 (yüksek derecede sınırlandırmalar) ve



4 (çok yüksek derecede sınırlandırmalar)

“Herhangi bir sınırlayıcı etmen yoktur” derecelemesi en uygun duruma ve “yüksek
derecede sınırlandırılmalar” en düşük duruma işaret etmektedir (Çizelge 3.7).
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Çizelge 3.7 Sınırlandırma derecelerinin tanımlanması rehberi (Sys et al., 1991)
Sınırlandırma Derecesi Yol gösterici ilkeler: Arazi Kalitesi Koşullarının
Derecesi
0
yok
en uygun
1

hafif

2

orta

3

yüksek

4

çok yüksek

aşağı-yukarı en uygun ve en uygun ürün göz önünde
bulundurulduğunda, sınırlamalar %20 den fazla
verimlilik kaybına neden olmayacak durumdadır
orta derecede ürün azalması vardır; fakat halen
fayda sağlanabilir ve arazi karlılığı korunmaktadır
verimlilik üzerinde çok büyük olumsuz bir etkiye
sahiptir ve arazi kullanımı, sosyo-ekonomik koşullara
bağlı olmak üzere, sınırdadır ve karlılığın altına
düşebilir
verimlilik, karlı seviyenin altındadır ve sonuç olarak,
toplamda sınırlamalar tasarlanan arazi kullanımına
mani olacak seviyededir

Sınırlama derecelerinin kullanımı, başlıca (önemli) arazi kullanım türleri için topografya
ve eğim sınırlamalarını değerlendirmek amacıyla Çizelge 3.8‟de gösterilmektedir.
Çizelge 3.8 Bazı tarımsal arazi kullanım türleri için arazi karakteristik eğiminin (%)
sınırlandırma dereceleri
Arazi Kullanımı

Sınırlandırma Derecesi

Salma sulama

0
0–1

1
1–2

2
2–3

3
3–5

4
>5

Yağmurlama sulama
Tek yıllık bitkiler
Çok yıllık bitkiler
Çayır mera alanı
Orman

0–2
0–2
0–8
0–8
0 – 16

2–8
2–8
8 – 16
8 – 16
16 – 30

8 – 16
8 – 16
16 – 30
16 – 30
> 30

16 – 30
16 – 30
> 30
> 30
> 30

> 30
> 30
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3.1.3.1

Arazi

karakteristik

değerlerinin

hesaplanması

ve

sınırlandırma

derecelerinin tahsis edilmesi
Sınırlamaların sayısı ve yoğunluğu kullanılarak arazi uygunluk sınıflamasının
yapılmasında arazi karakteristik değerlerinin hesaplanması için, maksimum (en yüksek)
sınırlandırma yönteminde ana hatlarıyla belirtilen yaklaşım harfiyen izlenmektedir.
3.1.3.1.1 İklim
Tek yıllık bitkilerin iklimsel uygunluklarının belirlenmesi için gerekli olan iklim
parametreleri (güneşlenme, sıcaklık, yağış ve bağıl nem), yalnızca bitki yetişme
döngüsü boyunca göz önünde bulundurulmak zorundadır.
Bitki yetişme periyodunun uzunluğu veya belirli bitki gelişim safhaları boyunca
ortalama değerler hesaplanmak zorundadır. Çok yıllık bitkiler için, hazırlık
belirlemelerin yapılmasına gerek yoktur ve çok yıllık verilere dayanan aylık ortalamalar
değerlendirme için kullanılmaktadır.
Müteakiben,

iklimsel

parametrelerin

bu

ortalama

değerleri,

arazi

kullanım

gereksinimleri ile karşılaştırılmakta ve karşılığı olan sınırlandırma derecesi her bir
iklimsel parametre için tahsis edilmektedir.
3.1.3.1.2 Topografya ve ıslaklık
Eğim, drenaj ve taşkın gibi bazı veriler, doğrudan toprak profili tanımlamalarından
okunabilmektedir.
Eğim derecesi ile ilgili arazi gereksinimleri, insan gücü kullanan geleneksel tarım
sistemleri, yüksek mekanizasyonlu modern sistemler veya sulamalı tarım sistemleri için
çok farklılık gösterebilmektedir. Drenajın değerlendirilmesi için, ince bünyeli ve kaba
bünyeli topraklar arasında bir ayrım yapılabilmelidir. Çok değişken (heterojen) toprak
profillerinde, en az geçirime sahip olan horizonun bünye sınıfı göz önünde
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bulundurulur. Bu etmenler hesaba katıldıktan sonra, ilgili sınırlandırma derecesi
gereksinim çizelgelerinden okunabilir.
3.1.3.1.3 Fiziksel toprak özellikleri
Toprak profilinde derinlikle sıklıkla değişiklik gösteren fiziksel toprak özellikleri, etkili
kök gelişim derinliği (kök gelişimini kısıtlayıcı her hangi bir katmanın olmadığı toprak
derinliği) boyunca yeniden hesaplanmak zorundadır.
Buna ek olarak, fiziksel toprak özelliklerinin arazi uygunluğu üzerindeki etkisi, bitki
köklerinin büyük bir çoğunluğu toprağın üst katmanında bulunduğundan dolayı, toprak
yüzeyine daha yakın olduğunda daha yüksek çarpanlar verilerek değerlendirilir. Bundan
dolayı, toprağın derinliği ile değişiklik gösteren fiziksel arazi özelliklerinin
hesaplanması için, etkili toprak derinliği, birkaç eşit kalınlığa bölünmektedir. Daha
sonra, derinlerden küçük bir değerle başlayarak ve yüzey katmanına doğru gidildikçe
artacak şekilde, farklı bölümler farklı oransal ağırlık faktörü (=derinlik düzeltme indisi)
ile derecelendirilir (oransal çarpanlara tahsis edilir). Akabinde, fiziksel arazi özellikleri
(karakteristikleri) değerleri, etkili toprak derinliği kullanılarak derinlik ağırlıklı
ortalamalar ile hesaplanmaktadır.
Önerilen ağırlık çarpanları veya derinlik düzeltme indisleri Çizelge 3.9‟da verilmiştir.
Çizelge 3.9 Bölüm sayıları ve derinlik düzeltme indisleri
Derinlik (cm)

Eşit bölüm sayısı

Çarpansal ağırlıklar

126 – 150

6

2.00 – 1.50 – 1.00 – 0.75 – 0.50 – 0.25

101 – 125

5

1.75 – 1.50 – 1.00 – 0.50 – 0.25

76 – 100

4

1.75 – 1.25 – 0.75 – 0.25

51 – 75

3

1.50 – 1.00 – 0.50

26 – 50

2

1.25 – 0.75

0 - 25

1

1.00
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Toprak derinliği:
Toprak derinliğinin değerlendirilmesi için, etkili toprak derinliği göz önünde
bulundurulmaktadır.
Toprakta köklerin gelişimini kısıtlayacak herhangi bir katman yoksa, bitki kökleri “en
uygun (optimal) toprak derinliğine kadar büyüyüp gelişebilir. Bazen bu, araştırma
denemelerinden veya ilgili kaynak verilerinden elde edilebilir. Genelde, tahıllar, çayırmera bitkileri ve tek yıllık bitkiler için, en uygun köklenme derinliği yaklaşık 100 cm
olarak düşünülmektedir. Çok yıllık bitkilerin en uygun köklenme derinliği ise yaklaşık
olarak 150 cm olarak kabul edilmektedir.
Etkili toprak derinliği veya kök sistemi tarafından kullanılan gerçek toprak derinliği,
toprak profil tanımlamaları ve analizler ile belirlenmektedir. Yalnızca köklerin girişine
izin vermeyen toprak özellikleri (sert kaya, sert katman...) kısıtlayıcı katmanlar olarak
düşünülmektedir.
Bünye ve yapı:
Bünye sınıfları, etkili köklenme derinliği içerisindeki horizonlarda genel olarak farklılık
gösterir ve derinlik ağırlıklı ortalama bünye sınıfının, derinlik düzeltme indisleri
kullanılmak suretiyle etkili köklenme derinliği boyunca yeniden hesaplanması
gerekmektedir (Çizelge 3.6).
Öyle ki, arazi değerleme uzmanı, toprak profilinde derinlere gidildikçe çarpan
değerlerini azaltarak, üst toprak katmanlarının bünyesine daha fazla ağırlık verir ve
derinlik ağırlıklı ortalama bir değeri hesaplar.
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Şekil 3.4 Tekstür (bünye) üçgeni
Eğer bir bünye bileşeni (kil, silt ya da kum) profil boyunca değişmeden sabit kalıyorsa,
yalnızca diğer bir bünye bileşeni (kil, silt ya da kum) ağırlık çarpanları kullanılmak
suretiyle yeniden hesaplanmalıdır; çünkü bünye üçgeninden (şekil 3.4) bünye sınıfı
belirlemek için iki bileşen yüzdesinin bilinmesi yeterli olmaktadır.
Yeniden hesaplanan bünye sınıfı, bünye gereksinimleriyle karşılaştırılır (şekil 3.4).
Kaba parçacıklar:
Eğer kaba parçacıkların miktarı etkili köklenme derinliği içerisindeki horizonlarda
farklılık gösteriyorsa, profildeki kaba parçacık miktarının, derinlik düzeltme indisleri
kullanılmak suretiyle etkili köklenme derinliği boyunca yeniden hesaplanması
gerekmektedir (Çizelge 3.9).
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Kaba parçacıkların varlığı ile ilgili, Sys et al. (1993) tarafından öne sürülen arazi kullanım
gereksinim çizelgesindeki yüzde miktarların “hacim yüzdesi” olduğuna dikkat
edilmelidir.
Kaba parçacıkların hacimce (KP, hacim%) yüzdesinin hesaplanması için Eş. [6]
kullanılmaktadır.

KP(v%)  KP(w%)x

HA
TA

[6]

Burada,
KP = ağırlıklı % (w) ve hacimsel % (v) olarak kaba parçalar
HA = tane özgül ağırlığı (g cm-3)
TA = hacim ağırlığı (g cm-3)
Tane özgül ağırlığı ve hacim ağırlığı verisi olmadığında, kuvars çakılının özgül ağırlığı
(2,65 g cm-3) ve işlenen bir toprağın ortalama hacim ağırlığı (1,2 g cm-3) bunların
yerine kullanılır.

CaCO3 ve jips:
Kalsiyum karbonat ve jips içeriğinin değerlendirilmesi ile ilgili olarak, derinlik-ağırlıklı
içerikler, derinlik düzeltme indisleri kullanılmak suretiyle etkili köklenme derinliği
boyunca hesaplanır (Çizelge 3.6) ve karşılık düşen uygunluk sınıfları arazi kullanım
gereksinim çizelgesinden okunabilir.

3.1.3.1.4 Kimyasal toprak nitelikleri
Görülür (zahiri) katyon değişim kapasitesi haricinde, tüm kimyasal toprak özellikleri
mineral üst düzey toprağın ilk 25cm‟lik kısmında basit ağırlıklı ortalama olarak
hesaplanır.
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Katyon değişim kapasitesi (KDK):
Organik maddenin de katkısı göz önünde bulundurularak düzeltilen toprak kil
fraksiyonunun katyon değişim kapasitesi, besin maddesi tutma kapasitesi ile ilişkili
aşınma evresinin ve elverişli mineral rezervinin bir göstergesi olarak değerlendirmeye
alınır.
Elverişli besin elementlerinin doğrudan hesaplanmasını vermemesine rağmen, bu
parametre değerleme kapsamı içerisine alınır, çünkü KDK, ayrıntılı kimyasal analizlere
ihtiyaç duyulmaksızın, toprak sınıflandırma isminden kolaylıkla elde edilir.
Toprak profilinde 50cm derinlikte bulunan B horizonu için belirlenen zahiri veya görünür
KDK (KDKg) (ACEC: Apparent Cation Exchange Capacity) (Eş. [7]) göz önünde
bulundurulur. Eş. [7]‟deki KDK ise Eş. [8] ile hesaplanır. Ayrıca, yalnız AC profilli
topraklarda, yine 50cm derinlikteki KDKg değerlendirmede hesaba katılır. Profilde 50cm‟
den daha az bir derinlikte köklenme bölgesini sınırlayan sert bir kaya katmanının
bulunduğu durumlarda, taşsal veya kayasal değinim (lithic contact) üzerindeki horizonun
KDKg seçilir. Neticede, seçilen KDKg uygunluk sınıfı gereksinimleri ile karşılaştırılır.
KDKg 

KDK 

KDK
100
%Kil

KDK

toprak

[7]

100

 (2  %OM)

%Kil

[8]

Burada, KDKg ve KDK‟nın birimleri sırasıyla cmol (+) kg-1 kil ve cmol (+) kg-1
toprak‟tır.

Bazik (alkali) katyonlar toplamı:
Bitkisel üretim için bazı alkali katyonlarının elverişliliğinin doğrudan ölçümü, ki
değişebilir Ca+2, Mg+2 ve K+‟nın toplamı olarak açıklanır, arazi karakteristiklerinden
“bazik katyonların toplamı” şeklinde arazi değerlendirme sürecine katılır.
Alkali katyonlar toplamının değerlendirilmesi için, 25 cm‟lik mineral üst toprak boyunca
kaydedilen değerlerden ağırlıklı ortalama belirlenir ve gereksinim çizelgesindeki
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değerlerle kıyaslanır.

pH:
Toprak asitliği, öte yandan, muhtemel toksisitelere dikkat çekmektedir.
pH‟nın değerlendirilmesi için, 25 cm‟lik mineral üst toprak boyunca kaydedilen
değerlerden ağırlıklı ortalama belirlenir ve gereksinim çizelgesindeki değerlerle
kıyaslanır.

Organik karbon içeriği:
Mineral toprağın üst 25cm‟lik katmanının ağırlıklı ortalama olarak organik karbon içeriği
hesaplanır.
Bazı gereksinim çizelgelerinde, özellikle hassas bitkiler için, organik karbon içeriğinin
değerlendirilmesi, kaolin killerinin baskın olduğu çok aşırı tecezziye uğramış topraklarda,
karbonatça zengin olan topraklarda olduğundan genellikle çok daha önemlidir. Aşırı
tecezziye uğramış topraklarda toprak organik karbon bileşikleri besin maddelerinin
çoğunu tutarken, kireççe zengin topraklarda organik maddenin kimyasal toprak
verimliliğine katkısı o kadar önemli değildir.

3.1.3.1.5 Tuzluluk ve alkalilik
Tuzluluk ve alkaliliğin değerlendirilmesiyle ile ilgili iki farklı yaklaşım izlenmektedir.

Tuzluluk:
Derinlik düzeltme indisleri (Çizelge 3.6) etkili köklenme derinliği için derinlik ağırlıklı
ortalama elektriksel iletkenlik değerini (EC) belirlemek amacıyla kullanılır. Daha sonra
bu değer, bitkiye özel EC gereksinimleriyle kıyaslanmaktadır.

Alkalinite:
Alkalinite ile ilgili, üst katmanlarda bulunan en yüksek değişebilir sodyum yüzdesi (ESP)
(Eş. [9]) göz önünde bulundurulur.
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ESP 

Na 
100
KDK

[9]

Sınırlandırma dereceleri ile ilgili bilgiler gereksinim tablolarından okunabilir.
3.1.3.2 Arazi ile arazi kullanımının eşleştirilmesi ve arazi uygunluk sınıflarının
tahsis edilmesi
Göz önünde bulundurulan arazi karakteristiklerinin her biri için münferit (özel)
sınırlandırma dereceleri doğrudan gereksinim çizelgelerinde okunur. Fakat, özel bir
yoğunluk için verilen sınırlandırmaların sayısını göz önünde bulunduran sınırlandırma
yaklaşımında, arazi uygunluk sınıfı belirleneceği zaman, hesaba katılan arazi
karakteristiklerinin toplam sayısı belirli olmalıdır.
Bundan dolayı bu yaklaşım, iklim değerlemesi için sadece bir müşterek (bileşik)
sınırlandırma derecesinin hesaplanmasını ve geri kalan topografya ve toprak özellikleri
ile birlikte değerlemeye katılmasını önermektedir.
Bundan dolayı iklim değerlemesi için, iklimsel özellikler tekrar 4 grup altında
toplanmıştır:
-

Radyasyonla (ışınım) ilgili özellik(ler);

-

Sıcaklıkla ilgili özellik(ler);

-

Yağışlarla ilgili özellik(ler) ve

-

Bağıl hava nemi ile ilgili özellik(ler).

İklimsel özelliklerin (karakteristiklerin) her bir grubu için, ilgili sınırlandırma derecesini
belirlemek amacıyla yalnızca en şiddetli sınırlama (bir iklimsel uygunluk sınıfının yanı
sıra) göz önünde bulundurulacaktır; çünkü aynı grubun özellikleri arasında güçlü bir
karşılıklı etkileşim bulunmaktadır ve birlikte de hareket etmemektedirler. İklim sınırlama
kıstasları Çizelge 3.10‟da özetlenmektedir.
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Çizelge 3.10 Sınırlandırmaların sayısı ve yoğunluğu ile ilişkili sınırlandırma yöntemine
dayalı iklim sınıflarının belirlenmesi ölçütleri
Sınıf

Ölçütler

Sınırlandırma

Herhangi bir sınırlama yoktur

0

En fazla 3 adet hafif sınırlandırma vardır

1

S2

4 adet hafif sınırlandırma veya en fazla 3 adet orta
derecede sınırlandırma vardır

2

S3

4 adet orta derecede sınırlandırma veya 1 veya
daha fazla şiddetli sınırlandırmalar vardır

3

N(2)

1 veya daha fazla şiddetli sınırlandırmalar vardır

4

S1

Arazi uygunluk sınıfını belirlemek amacıyla, nihai iklimsel sınırlandırma derecesi
(iklim

değerlemesi

veya

derecelemesi),

topografya

ve

toprak

özellikleri

(karakteristikleri) veya nitelikleri ile Çizelge 3.11‟de verilen ölçütlere göre bir araya
getirilir.
Çizelge 3.11. Sınırlandırmaların sayısı ve yoğunluğu ile ilişkili sınırlandırma yöntemine
dayalı toplam (iklim, topografya ve toprak özelliklerinin bir bileşkesi
olarak) uygunluk sınıfının belirlenmesi ölçütleri
Sınıf

Tanım

Ölçütler

S1

Çok uygun

Hiç veya sadece 4 hafif sınırlandırması
olan arazi birimleri (üniteleri)
4 hafif sınırlandırması olan ve\veya en
fazla 3 orta derecede sınırlandırması
arazi üniteleri

S2

Orta derecede uygun

S3

Az uygun

N1

Gerçekte uygun değil
potansiyel olarak uygun

N2

Gerçek ve potansiyel Düzeltilemez bir biçimde çok şiddetli
olarak uygun değil
sınırlandırmaları bulunan arazi üniteleri

3 orta derecede sınırlandırması olan
ve\veya
en
fazla
2
şiddetli
sınırlandırması olan arazi üniteleri
Düzeltilebilir
çok
şiddetli
sınırlandırmaları bulunan arazi üniteleri

Eğer arazi, orta derecede uygun, az uygun veya uygunsuzsa (uygun değilse),
sınırlandırma türleri bir veya daha fazla alt sınıfların eklenmesi ile gösterilmektedir
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(küçük harfler: c, t, w, s, f veya n). Alt sınıfların sayısını mutlak minimumda tutmak
için, yalnızca arazi özelliklerinin en fazla sınırlandırıcı grubu göz önünde bulundurulur.
Eğer iki veya daha fazla grup eşit olarak sınırlandırıcı ise, bunların hepsi bildirilir.
Sınırlandırmaların sayısı ve yoğunluğunu kullanan sınırlandırma yöntemi, maksimum
(en yüksek) sınırlandırma yönteminden daha zordur, fakat yaklaşım daha doğru ve
kesindir. Maksimum sınırlandırma yöntemine göre, 1 veya 4, hatta daha fazla S2
düzeyinde sınırlandırmaları olan bir arazi ünitesi, S2 olarak sınıflandırılır. Halbuki,
sadece 1 orta derecede sınırlandırması olan arazi ünitesi ile kıyaslandığında, 4 orta
derecede sınırlandırma derecesi olan arazilerde daha düşük net gelir olacağı açıktır.
İkinci yöntem, yani sınırlandırma sayı ve yoğunluğunu temel alan yöntem, aynı düzeyde
birçok sınırlamaları olan araziyi daha düşük sınıf olarak göz önünde bulundurmaktadır.
Örneğin, maksimum sınırlandırma yöntemine göre S2 olarak sınıflandırılan bir arazi
ünitesini S3 olarak sınıflandırabilmektedir.
3.1.4 Parametrik Yöntem

3.1.4.1 Arazi kullanım gereksinimleri
Arazi kullanım gereksinimlerinin tasarımında ve arazi karakteristikleri ve arazi
niteliklerinin müteakip değerlendirilmesindeki üçüncü yaklaşım sayısal dereceleme
veya değerleme oranlarının kullanılmasıdır. Öyle ki bu yaklaşım, sıcak nemli bölgeler
ve sulama için arazi yetenek kullanım sınıflandırmalarında kullanılan yaklaşımla
benzerdir.
Sayısal bir değer (oran), ya farklı uygunluk sınıflarına ya da arazi karakteristikleri veya
arazi niteliklerinin sınırlandırma düzeylerine tahsis edilir.
İlgili uygunluk sınıflarına tahsis edilebilen bazı uygunluk değerlemeleri (sayısal oranlar)
Çizelge 3.12‟de gösterilmiştir. Uygunluk değerlemeleri yüzde olarak da ifade
edilebilmektedir.
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Çizelge 3.12 FAO (1983) tarafından önerilen uygunluk sınıfları ve ilgili uygunluk
değerlemeleri (derecelendirmeleri)
Uygunluk Sınıfları

Uygunluk Derecelemesi
(-)

(%)

S1

1.00

100

S2

0.80

80

S3

0.50

50

N

0.00

0

Yine, sayısal bir ölçekle arazi karakteristiklerinin farklı sınırlandırma düzeylerinin
değerlenmesi bir en yüksek değer ile (maksimum) (normal olarak 100) bir en küçük
değer (minimum) arasında değişiklik gösterir. Eğer bir arazi karakteristiği, düşünülen
arazi kullanım türü için en uygun (optimum ) durumda ise, en yüksek oran 100 verilir;
ama aynı arazi özelliği uygun değil ise, en düşük oran uygulanır.
Parametrik yaklaşımın başarılı bir şekilde uygulanması aşağıdaki kuralların yerine
getirilmesine bağlıdır.
1. Göz önünde bulundurulacak arazi özelliklerinin sayısı, düşürülebilecek en az sayıda
olmalıdır; diğer bir deyişle, bütüncül arazi yeteneğini hesaplamada ilgili arazi
karakteristiklerin tekerrüründen kaçınmak gereklidir
2. Önemli bir karakteristik geniş bir aralık içerisinde değerlendirilirken (100 – 20),
daha az önemli bir karakteristik daha dar bir aralıkta değerlendirilmelidir (100 – 60). Bu
ağırlıklı değerlendirme kavramını ortaya koymaktadır.
3. 100 değerlemesi bir karakteristiğin optimal veya en iyi durumu için uygulanır. Ama
bazen, karakteristiğin etkisi genel optimalden daha iyi olarak düşünülüyorsa, en yüksek
değerleme 100‟den büyük olarak seçilebilir, ve
4. Arazi indisinin hesaplanması gereken derinlik her bir arazi kullanım türü için
tanımlanmalıdır. Göz önünde bulundurulacak toprak derinliği, derin bir topraktaki
normal kök sistemi derinliği ile uyumlu olmalıdır. Eğer belirli bir arazi kullanım türü
için bütün horizonların benzer öneme sahip olduğu düşünülüyorsa, göz önünde
bulundurulacak derinliğe kadar her bir karakteristik için profil kısmının ağırlıklı
ortalaması hesaplanmalıdır.
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3.1.4.2 Arazi karakteristik değerlerinin hesaplanması ve uygunluk oranlarının
belirlenmesi (tahsis edilmesi)
Parametrik yöntemde arazi karakteristikleri değerlerinin hesaplanması, yukarıda
ayrıntılı bir şekilde açıklanan iki sınırlama yönteminde takip edilen yaklaşımlardan
önemi ölçülerde farklıdır.
Arazi uygunluk sınıfı tüm münferit oranların bir araya getiren aritmetik işlemler ile
(örneğin çarpma işlemi) belirleneceği için, hesaba katılacak arazi karakteristiklerinin
sayısının, en önemli özelliklerin mutlak minimumu ile sınırlandırılmasına gerek vardır.

3.1.4.2.1 8 adet ilişkili arazi karakteristiğinin seçimi
Değerlendirme kapsamına alınacak arazi karakteristiklerinin maksimum sayısı 8 ile
sınırlıdır. Elde tutulacak, yani parametrik yöntem ile arazi uygunluk sınıflamasının
yapılmasında yöntem parametresi olarak kullanılacak arazi karakteristiklerinin seçimi,
değişkenlerin belirgin çevre koşulları altında önerilen arazi kullanımına uygunluğuna
bağlıdır.
Genel olarak, nemli tropik (sıcak) bölgelerde, kimyasal verimlilik değişkenleri en
sınırlandırıcı parametrelerdir; kurak bölgelerde ise, kalsiyum karbonat ve jips
içeriklerine ve alkalinite ve/veya tuzluluğa özel önem gösterilmelidir.
Tavsiye edilen arazi karakteristikleri daima aşağıdaki 5 arazi özelliğini kapsar:
(1) iklim (yine, sınırlayıcı etmenlerin sayı ve yoğunluğunu kullanan sınırlama
yönteminde olduğu gibi, sadece bir tane oranın hesaplanmasını gerektirir)
(2) eğim
(3) taşkın
(4) drenaj
(5) Bünye\ Yapı, kaba parçalar, toprak derinliği (bunlar hep birlikte değerlendirilir)
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Değerlemede kullanılacak diğer 3 arazi karakteristiği aşağıdaki gibi önerilmiştir:
Toprak verimlilik sorunları olan bölgelerde (nemli sıcak bölgeler);
(6) Katyon değişim kapasitesi
(7) pH veya alkali (bazik) katyonlar toplamı
(8) Organik karbon içeriği

Veya,
Tuzluluk veya alkalilik sorunları olan bölgelerde (kurak bölgeler);
(6) CaCO3 içeriği (kalsiyum karbonat)
(7) Jips içeriği
(8) Tuzluluk veya alkalilik
Arazi karakteristik değerlerinin hesabı için, genelde, bünye, yapı, kaba parçacıklar ve
toprak derinliği hesapları hariç, sınırlama yöntemlerindekine benzer bir yaklaşım
izlenilir. Bu 4 arazi karakteristiği bir araya getirilir ve birlikte değerlendirilir.
3.1.4.2.1.1 İklim
Tek yıllık bitkilerin iklimsel uygunluklarının belirlenmesi için gerekli olan iklim
parametreleri (güneşlenme, sıcaklık, yağış ve bağıl nem), yalnızca bitki yetişme
döngüsü boyunca göz önünde bulundurulmak zorundadır.
Bitki yetişme periyodunun uzunluğu veya belirli bitki gelişim safhaları boyunca
ortalama değerler hesaplanmak zorundadır. Çok yıllık bitkiler için, hazırlık
belirlemelerin yapılmasına gerek yoktur ve çok yıllık verilere dayanan aylık ortalamalar
değerlendirme için kullanılmaktadır.
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Bu ortalama değerleri hesapladıktan sonra, ilgili sayısal oranlar gereksinim
çizelgelerinden ara değer olarak bulunabilir.
3.1.4.2.1.2 Topografya ve ıslaklık
Eğim, drenaj ve taşkın gibi bazı veriler, doğrudan toprak profili tanımlamalarından
okunabilmektedir.
Eğim derecesi ile ilgili arazi gereksinimleri, insan gücü kullanan geleneksel tarım
sistemleri, yüksek mekanizasyonlu modern sistemler veya sulamalı tarım sistemleri için
çok farklılık gösterebilmektedir. Drenajın değerlendirilmesi için, ince bünyeli ve kaba
bünyeli topraklar arasında bir ayrım yapılabilmelidir. Çok değişken (heterojen) toprak
profillerinde, en az geçirime sahip olan horizonun bünye sınıfı göz önünde
bulundurulur.
Eğim derecesinin (dikliği) ilgili değerlemesi gereksinim çizelgelerden okunabilir.
Drenaj sınıfının değerlendirilmesine ilişkin olarak, uygun düşen en tatminkar sayısal
değer seçilir.
3.1.4.2.1.3 Fiziksel toprak özellikleri
Bünye\yapı, kaba parçacıklar ve toprak derinliği:
Bu üç parametrenin hepsi, topraktaki su elverişliliğini önemli ölçülerde etkilemektedir;
bu

yüzden,

aynı

özelliğin

(topraktaki

yarayışlı

su

içeriği)

farklı

toprak

karakteristiklerinin ayrı ayrı etkisi ile iki veya daha fazla sayısal bir oran ile
değerlendirilmesinden kaçınmak için, bu üç parametrenin bir araya getirilerek beraberce
değerlendirilmesi daha uygun görülmüştür.
İlk olarak, etkili toprak derinliği toprak bilgi tabanlarından belirlenir. Bu derinlik,
toprak profilindeki her bir toprak horizonu için bileşke (müşterek) bünye\yapı, kaba
parçacıklar toprak derinliği değerlemesinin hesaplanmasında göz önünde.
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Daha sonra, en uygun (optimal) köklenme derinliğindeki her toprak horizonu için,
bünye sınıfı ve kaba parçacıkların miktarı bildirilir.
 Etkili toprak derinliğinin dışındaki bir toprak horizonuna (kök sınırlayıcı tabaka), 0
değerlemesi verilir.
 Etkin toprak derinliği içerisindeki toprak horizonları için, ilgili değerleme (sayısal
oran) (en tatminkar oran) rapor edilen bünye sınıfı için saptanır.
 Eğer kaba parçacıklar varsa, bünye değerlemelerinde bir “değer gerilemesinin”
(derece düşürmesinin) yapılması ihtiyacı ortaya çıkabilir. Diğer bir deyişle, toprak
profilinde bulunan kaba parçacıklar, toprak su tutma yeteneğini azatlığı için, arazi
değerini düşürür. Kaba parçacıkların üç grubu arasında bir ayırım yapılması
önerilmiştir: bunlar kaya parçacıkları, laterit çakılı ve kuvars çakılıdır. Ayrıca, değer
düşürme veya oran düşürme kaya paçacıklarının hacimce %75‟lik oranı ile
sınırlandırılmıştır. Çünkü, toprak profilinde herhangi bir horizon veya katmanın
hacimce %75 den daha fazla kaba paçacık içermesi, o katmanın kök sınırlayıcı katman
olarak tanımlanmasını gerektirmektedir, ki bu durumda, sözü edilen horizonun bileşke
değerlemesi zaten 0 olarak belirlenir. Aşağıdaki ölçütler, bünye değerlemesine
uygulanılan düzeltme faktörünü (%) (çarpanını) belirlemek amacıyla kullanılırlar:
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Çizelge 3.13 Bünye, kaba parçacıklar , derinlik bileşke değerlemesi düzeltme çarpanları
Kuvars Çakılı
≤ 5 hacim%

düzeltme = 100

> 5 ve ≤ 75 hacim%

düzeltme = 95 – 0.929 x (%çakıl)

> 75 hacim%

Bu toprak katmanı veya horizonu kök
gelişimini sınırlayıcı katmandır.

Laterit Çakılı
≤ 5 hacim%
> 5 ve ≤ 75 hacim%

düzeltme = 100
düzeltme = 100 – 0.929 x (%çakıl)

> 75 hacim%

Bu toprak katmanı veya horizonu kök
gelişimini sınırlayıcı katmandır.

Kaya Parçacıkları
≤ 10 hacim%
> 10 ve ≤ 75 hacim%

düzeltme = 100
düzeltme = 110– 0.929 x (%çakıl)

> 75 hacim%

Bu toprak katmanı veya horizonu kök
gelişimini sınırlayıcı katmandır.

Bu sonuç, optimal kök derinliği içerisindeki her bir toprak horizonu için bünye\yapıkaba parçacıklar toprak derinliği bileşik değerlemesini verir.
Sonuç olarak, bünye\yapı, kaba parçalar ve toprak derinliğinin bütünsel veya bileşik
değerlemesi, Çizelge 3.14‟deki derinlik düzeltme indisleri kullanarak, optimal kök
derinliği içerisinde münferit toprak horizonları için bir derinlik ağırlıklı değerleme
şeklinde verilir.
Çizelge 3.14 Bölüm numaraları ve derinlik düzeltme indisleri
Derinlik (cm)

Eşit Bölümler Sayısı

Ağırlık Faktörleri (çarpanları)

126 - 150

6

2.00 - 1.50 - 1.00 - 0.75 - 0.50 - 0.25

101 - 125

5

1.75 - 1.50 - 1.00 - 0.50 - 0.25

76 - 100

4

1.75 - 1.25 - 0.75 - 0.25

51 - 75

3

1.50 - 1.00 - 0.50

26 - 50

2

1.25 – 0.75

0

1

1.00

- 25
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CaCO3 ve jips:
Kalsiyum karbonat ve jips içeriğinin değerlendirilmesi ile ilgili olarak, derinlik-ağırlıklı
içerikler, Çizelge 3.13‟deki derinlik düzeltme indisleri kullanılmak suretiyle etkili
köklenme derinliği boyunca hesaplanır.

3.1.4.2.1.4 Kimyasal toprak nitelikleri

Katyon değişim kapasitesi (KDK):
Organik maddenin de katkısı göz önünde bulundurularak düzeltilen toprak kil
fraksiyonunun katyon değişim kapasitesi, besin maddesi tutma kapasitesi ile ilişkili
aşınma evresinin ve elverişli mineral rezervinin bir göstergesi olarak değerlendirmeye
alınır.
Elverişli besin elementlerinin doğrudan hesaplanmasını vermemesine rağmen, bu
parametre değerleme kapsamı içerisine alınır, çünkü KDK, ayrıntılı kimyasal analizlere
ihtiyaç duyulmaksızın, toprak sınıflandırma isminden kolaylıkla elde edilir.
Toprak profilinde 50cm derinlikte bulunan B horizonu için belirlenen zahiri veya görünür
(KDKg) göz önünde bulundurulur. Ayrıca, yalnız AC profilli topraklarda, yine 50cm
derinlikteki KDKg değerlendirmede hesaba katılır. Profilde 50cm‟ den daha az bir
derinlikte köklenme bölgesini sınırlayan sert bir kaya katmanının bulunduğu durumlarda,
taşsal veya kayasal değinim (lithic contact) üzerindeki horizonun KDKg seçilir. Neticede,
seçilen KDKg uygunluk sınıfı gereksinimleri ile karşılaştırılır.
Bazik (alkali) katyonlar toplamı veya pH:
Bitkisel üretim için bazı alkali katyonlarının elverişliliğinin doğrudan ölçümü, ki
değişebilir Ca+2, Mg+2 ve K+‟nın toplamı olarak açıklanır, arazi karakteristiklerinden
“bazik katyonların toplamı” şeklinde arazi değerlendirme sürecine katılır. Alkali
katyonlar toplamının değerlendirilmesi için, 25 cm‟lik mineral üst toprak boyunca
kaydedilen değerlerden ağırlıklı ortalama belirlenir ve gereksinim çizelgesindeki
değerlerle kıyaslanır.
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Toprak asitliği, öte yandan, muhtemel toksisitelere dikkat çekmektedir. pH‟nın
değerlendirilmesi için, 25 cm‟lik mineral üst toprak boyunca kaydedilen değerlerden
ağırlıklı ortalama belirlenir ve gereksinim çizelgesindeki değerlerle kıyaslanır.
Genelde pH ve temel bazik katyon toplamı arasındaki yüksek karşılıklı ilişkiden
(korelasyon) dolayı, nihai veya iki özelliğin birleşik etkisini açıklayan bir uygunluğun
belirlenmesinde, bu iki arazi karakteristiğe ait en düşük değerleme (oran) ele alınır.
Kaolinitin hakim olduğu düşük etkinlikte killere sahip topraklar için, pH değerlemesi
genellikle göz ardı edilir. Çünkü, tamamıyla ayrışmış bu topraklarda, bitki besin
maddelerinin azlığının en önemli sınırlayıcı etmen olacağı beklenilir ve genelde 5.5‟in
üstündeki pH‟da Al-toksisitesi sorunları yoktur.

Organik karbon içeriği:
Mineral toprağın üst 25cm‟lik katmanının ağırlıklı ortalama olarak organik karbon içeriği
hesaplanır.
Bazı gereksinim çizelgelerinde, özellikle hassas bitkiler için, organik karbon içeriğinin
değerlendirilmesi, kaolin killerinin baskın olduğu çok aşırı tecezziye uğramış topraklarda,
karbonatça zengin olan topraklarda olduğundan genellikle çok daha önemlidir. Aşırı
tecezziye uğramış topraklarda organik karbon bileşikleri besin maddelerinin çoğunu
tutarken, kireççe zengin topraklarda organik maddenin kimyasal toprak verimliliğine
katkısı o kadar önemli değildir.

3.1.4.2.1.5 Tuzluluk veya alkalilik
Tuzluluk ve alkaliliğin değerlendirilmesiyle ile ilgili iki farklı yaklaşım izlenmektedir.
Derinlik düzeltme indisleri (Çizelge 3.13) etkili köklenme derinliği için derinlik-ağırlıklı
ortalama elektriksel iletkenlik değerini (EC) belirlemek amacıyla kullanılır. Daha sonra
bu değer, bitkiye özel EC gereksinimleriyle kıyaslanmaktadır.
Alkalinite ile ilgili, üst katmanlarda bulunan en yüksek değişebilir sodyum yüzdesi (ESP)
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göz önünde bulundurulur.
Karşılık gelen değerlemeler gereksinim çizelgelerinden elde edilir; gerektiğinde ara
nokta tahminleri (interpolasyon) yapılır. Fakat, parametrik yaklaşım ile arazi
uygunluğunun belirlenmesinde, bu iki özellikten sadece en sınırlayıcı olan biri
değerlendirilir.
3.1.4.3 Arazi kullanımının arazi ile eşleştirilmesi ve uygunluk sınıfının belirlenmesi
(tahsis edilmesi)
Arazi değerlendirmesi, arazi özelliklerinin (karakteristikleri veya niteliklerinin) arazi
kullanım türü gereksinimleri ile karşılaştırılması suretiyle gerçekleştirilir. Sayısal
değerler, gereksinim çizelgelerinden faydalanılarak, seçilen arazi karakteristiklerinden
her birine atanır. Bazı durumlarda, kesin değerleme ara değer hesabını gerektirebilir.
Hangi sayısal değerlemenin kullanılacağına dair bir tereddüt olduğunda, değerlemede en
tatminkar olan seçilir.
Parametrik yöntemde, kullanılabilecek azami toprak karakteristikleri sayısı 8 ile
sınırlandırılmıştır. Bu nedenle yöntem, ilk sırada iklim değerlemesinin yapılmasını
öngörmektedir ki iklimsel özellikler 4 grup altında yeniden bir araya getirilmiştir:
o Radyasyonla bağlantılı karakteristikler
o Sıcaklıkla bağlantılı karakteristikler
o Yağışla bağlantılı karakteristikler
o Bağıl hava nemi ile bağlantılı karakteristikler
Her bir grubun en düşük (asgari) karakteristik değerlemesi seçilerek alınır. Çünkü aynı
grubun karakteristikleri arasında her zaman güçlü bir karşılıklı etkileşim (korelasyon)
vardır ve değerlemede birlikte işlev görmezler.
Daha sonra bu seçilen iklimsel değerlemeler, Storie veya karekök yöntemi ile iklim
indisini hesaplamak için kullanılır.
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- Storie Yöntemi I = A x

B
C
D
x
x
x...
100 100 100

- Karekök Yöntemi (Khiddir, 1986): I = Rmin x

[10]

A
B
C
x
x
x...
100 100 100

[11]

Burada, Rmin asgari değerlemeyi belirtirken, A, B, C, … ise yöntemde kullanılacak
diğer iklim karakteristiklerinin değerlerini göstermektedir.
Neticede iklim indisi, toplam veya bütüncül arazi değerlemesinde kullanılmak üzere, tek
bir nihai iklim değerlemesi haline getirilir;


Eğer indis < 25 ise:

iklim değerlemesi = 1,6 x indis



Eğer indis 25 ve 92,5 arasında ise:

iklim değerlemesi = 16,67 + 0,9 x indis



Eğer indis > 92.5 ise:

iklim değerlemesi = 100

Toplam uygunluk indisi, 8 ile sınırlandırılmış iklim, topografya ve toprak değerlemeleri
ve Storie (Eş. [10]) veya Karekök Yöntemi (Eş. [11]) kullanılarak belirlenir. Akabinde,
hesaplanan indis değerine karşılık gelen arazi uygunluk sınıfını belirlemek için Çizelge
1.14 kullanılmaktadır.
Çizelge 3.15 Farklı Uygunluk Sınıfları İçin İndis Değerleri
İndis

Uygunluk Sınıfları

100 – 75

S1, çok uygun

75 – 50

S2, orta derece uygun

50 – 25

S3, az uygun

25 – 0

N, uygun değil

Eğer arazi, orta derecede uygun, çok az uygun veya uygunsuz ise, sınırlandırmanın
çeşitleri, bir veya daha fazla alt sınıfın (küçük harfler c, t, w, s, f veya n) eklenmesiyle
gösterilmektedir. Alt sınıfların sayısını en düşük seviyede tutmak için, arazi özelliklerinin
yalnızca en sınırlandırıcı grubu ön plana çıkartılır. Eğer iki veya daha fazla grup eşit
olarak sınırlandırıcı etmen ise, bunların hepsi rapor edilir.
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3.1.5 Gerçek ve Potansiyel Uygunluk
Değerlendirmede kullanılan bazı arazi karakteristikleri veya arazi nitelikleri doğru bir
arazi veya toprak yönetimi aracılığıyla eksiklikleri giderilip daha da iyileştirilebilir. Bu
itibarla, FAO gerçek ve potansiyel uygunluk arasında ayrım yapmaktadır.
3.1.5.1 Gerçek ve potansiyel arazi uygunluğunun tanımlanması
Gerçek veya şimdiki (mevcut) uygunluk, arazi kullanım türü tanımlanmasında
ayrıntıları belirtilerek teklif edilen arazi kullanımı ve arazi yönetimi altında, arazinin
mevcut şartlarındaki uygunluğunu ifade eder.
İlave arazi geliştirmeleri hayata geçirildikten sonra ortaya çıkan arazi uygunluğu,
potansiyel arazi uygunluğu olarak ifade edilir.
3.1.5.2 Gerçek ve potansiyel arazi uygunluğunun hesaplanması
Gerçek arazi uygunluğu mevcut yönetim altında erişilmiş sınıfa karşılık gelir ve
elverişli değerleme verilerinden hesaplanabilir.
Potansiyel uygunluk kavramının takdimi, drenaj, taşkın kontrolü, tesviye (arazi düzleme
veya belirli derecelerde eğimlendirme), tuzluluk ve alkalilik kontrolü çalışmaları ile
bağlantılı olarak arazi ıslah (iyileştirme) gereksinimlerinin hesaplanması için ölçütlerin
düzenlenmesi veya tertip edilmesini ima eder. Örneğin eğim dikliği, toprak da yeterli
derinliğe sahip ise, teraslama (sekileme) ile düzeltilebilir. Terasların inşasına, toprağın
0,50 m‟den daha derin ve eğimin dikliğinin %55 veya daha az olduğu arazilerde izin
verilmektedir. İlaveten, toprak değerlendirme uzmanı günümüz sosyo – ekonomik
koşullarında hangi arazi ıslahlarının yapılabilir olacağını ortaya koymak ile yükümlüdür
(Sys, 1993).
İklim, bünye, yapı, taşlılık ve toprak derinliği parametrelerin tümü arazi birimleri için
doğal (toprak oluşumunda doğrudan etkili olan içsel veya özsel) değişkenlerdir ve eğer
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makul arazi yönetimi ile elverişsiz eğim dikliği, drenaj koşulları ve\veya kimyasal
verimliliği ıslah edilebiliyorsa, bu içsel veya toprak oluşumsal parametreleri, arazinin
potansiyel yeteneğini belirlemektedir.
Uygun arazi yönetim teknikleri vasıtası ile ıslah edilebilen bir veya daha fazla arazi
özelliğinin bulunduğu durumlarda potansiyel arazi uygunluğu belirlenir. Bu önerilen
arazi ıslahları (iyileştirmeleri) tanımlandıktan sonra, uygunluk sınıfları, sınırlama
düzeyleri veya uygunluk değerlemeleri üst seviyelere (s1, 0 veya 100) getirilir veya
yükseltilir ve potansiyel arazi uygunluk sınıfı tahmin edilir.
Sonuç olarak, uygunluk sınıflarının oluşturulması için değerli ve güvenilir sonuçlar
almak için son arazi uygunluk sınıfları belirlenmeden önce prosedürün bazı kısımları
tekrarlanan tarzda yürütülmelidir.
3.1.6 Küçük ve Büyük Ölçekli Arazi Islahlarının Tanımlanması
Sürdürülebilir arazi kullanımı girdiler gerektirir. Çalışma alanının sosyo – ekonomik
özelliklerine bağlı olarak, küçük ve büyük ölçekli arazi ıslahları belirlenir. Diğer bir
deyişle, arazi kullanım planlamasında ıslah ile ilgili yapılacak yatırımların boyutunu
büyük oranda sosyo-ekonomik koşullar belirlemektedir.
Küçük ölçekli arazi ıslahları, afaki (basit) ve geçici etkilere sahiptir ve ferdi (bireysel)
arazi kullanıcılarının yeterlilikleri ile yakından ilişkilidir.
Diğer taraftan büyük ölçekli arazi ıslahları, oldukça kalıcıdır ve büyük yinelenemez,
yani bir defaya mahsus pahalı girdileri gerektirir. Bir kez yapıldıktan sonra, yinelenme
(tekrarlanma) maliyetleri ve bakım masrafları verilerek korunmalıdırlar. Aksi takdirde,
maliyetler çok yüksek olduğu için ve pahalı yatırımlar gerektiği için, önerilen arazi
kullanım türünün karlılık esasına göre işlev görmesi pek olası değildir.
Toprak işleme, gübreleme ve hasat gibi tekrarlanabilir küçük ölçekli girdiler, arazi
kullanıcılarının kendilerince gerçekleştirilir. Fakat çoğu durumda, ya büyüme veya

50

gelişme ya da doğal çevrenin yeniden düzenlenmesi ve istikrarı (kararlılığı) için, bir
defaya özgü büyük ölçekli sermaye yatırımlarına ihtiyaç vardır.
Küçük ve büyük ölçekli arazi ıslahları arasındaki farkı belirlemek amacıyla kullanılan
kıstaslardan bir tanesi de, arazi kullanıcısının (çiftçinin) bu çalışmayı yapıp
yapamayacağıdır.
Sonuç olarak, bu çeşit ıslah çalışmaları arasındaki farklar, çiftlik büyüklüğü, arazi
kullanım (kiralama, kullanım hakkı, mülkiyet) sürekliliği, sermaye elverişliliği veya
kullanılabilirliği ve teknoloji seviyesi gibi sosyo – ekonomik ve sermaye kaynaklarına
dayanır, ki bunlar endüstrileşmiş (ticari) teşebbüslere veya asgari geçim tarım sistemlerine
ilişkin çok farklı arazi değerlendirmelerinin yapılmasına neden olabilir.
3.1.7 Nitel ve Nicel Arazi Değerlendirmesi
3.1.7.1 Tanımlar
Şimdiye kadar tanımlanan metodoloji niteliksel bir sınıflamaydı.
Niteliksel bir arazi uygunluk sınıflaması, girdi ve çıktılar veya maliyet ve gelir dönüşleri
ile ilgili ayrıntılı bir hesaplama olmaksızın, sonuçların göreli veya karşılaştırmalı
uygunluk şeklinde açıklandığı bir sınıflamadır. Arazi uygunluk sınıfları arasındaki
sınırlar sadece niteliksel terimler ile tanımlanmıştır (FAO, 1983).
Niteliksel sistemler, arazi unsurlarını veya öğelerini öznel olarak derecelendirmeyi
amaçlar; öyle ki, bu derecelendirmeler kullanışlılık (yetenek veya uygunluk) sınıfları
içerisinde bir araya getirilir veya toplanır.
Bu sistemler, daha çok ya bölgesel ve ulusal plan faaliyetlerinde ön değerlendirme
olarak ya da küçük ölçekli çalışmalarda uygulanmıştır (Landon, 1991). Bazen,
niceliksel verilerin, özellikle ekonomik bilgilerin, yokluğunda tercih nedeni de
olabilirler (El Kasmi, 2002).
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Niceliksel bir arazi uygunluk sınıflaması, elde edilen sonuçların farklı arazi kullanım
türlerinin uygunlukları arasında nesnel bir mukayeseye izin veren sayısal ifadeler ile
açıklandığı bir sınıflama sistemidir (FAO, 1983).
Bu yüzden niceliksel sınıflama, kullanıcının ayrıntılı sayısal ekonomik terimler ile ayırt
edilebilen arazi kullanım türleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar.
Değişik miktarlarda ürün ve gereksinilen girdilerin niceliksel verilerine dayalı olmasına
karşın, herhangi bir arazi kullanım türünün ekonomik gerekçelerini ortaya koyamayan
sınıflandırmalar da niteliksel olarak düşünülür.

3.1.7.2 Niceliksel değerlendirme yaklaşımı
Tüm ürün ve arazi birimleri için girdi ve çıktı bilgilerinin toplanması genelde imkansız
bir iş olduğu için, etüt alanının yaklaşık %50 -60‟ını kapsayan sınırlı sayıda (10 – 15)
temsili arazi birimlerinin seçilmesi önerilir. Gereksinilen ürün bilgisi şunlardır:
o temsili toprakların verimi,
o en tatmin edici (optimal) verim ve
o en az beklenilen (marjinal) verim.
Bu niceliksel bilgi, X – ekseni üzerinde göz önünde bulundurulan arazi birimlerinin
niteliksel arazi uygunluk sınıflarını (indis değerleri ve sınıflar [N, S3, S2, S1]) ve Y –
ekseni üzerinde bunlara karşılık gelen kayıtlı verim miktarlarını (kg ha-1 yıl-1)
belirlemek ve grafiklerini (kesikli doğru) hazırlamak amacıyla kullanılır (Şekil 3.5).
Arazi uygunluk sınıflamasının ne kadar iyi yapıldığı, uygunluk sınıfları ve ürün
arasındaki ilişkinin aşağı-yukarı doğrusal olması ile anlaşılabilir.
İkinci bir safhada, yeni arazi uygunluk sınıfları kayıtlı verim miktarlarına dayalı olarak
tanımlanır. S1 sınıfı en tatmin edici (optimal) verimi, S3 sınıfı en az beklenilen
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(marjinal) verimi, S2 sınıfı S1 ve S3 sınıflarının arasındaki orta verimi ve N sınıfı da
daha düşük verimleri ifade eder. Bu sınıfların tam olarak veya kesin bir şekilde
belirlenmesi yerel sosyo – ekonomik şartlara dayalıdır. Daha sonra, bu yeni sınıflar Y
ekseni üzerine çizilir (sürekli doğru) (Şekil 3.5).
Sonra, arazi uygunluk sınıfı ve verim arasındaki ilişkiye dayalı olarak, kayıtlı ürün
verim bilgilerinden elde edilen yeni arazi uygunluk sınıfları X ekseni üzerinde yeniden
ön görülür ve özgün indis değerleri yeniden sınıflandırılır (Şekil 3.5).
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Şekil 3.5 Arazi indisleri ile kauçuk verimi arasındaki ilişki (Yew, 1982)
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3.1.8 Çevresel ve Soyso-Ekonomik Etkiler
Fiziksel arazi değerlendirmenin bir sonucu olarak, her bir haritalama birimi (ünitesi)
için, bir dizi fiziksel olarak uygun arazi kullanım seçenekleri tanımlanır. Bu tanımlanan
seçeneklerin, parasal (mali) ve ekonomik uygulanabilirliği, sosyal olarak kabul
edilebilirliği ve çevre üzerindeki potansiyel etkilerine göre nasıl değerlendirilmesi
gerektiği Şekil 3.6‟da gösterilmiştir (FAO, 1999).

Sosyal açıdan
kabul edilebilir

Ekonomik
olarak
uygulanabilir

Çevresel olarak
sürdürülebilir

Arazi kullanım
seçeneği

Fiziksel olarak
uygulanabilir

Tavsiye edilen

planlama
tercihi

Şekil 3.6 Arazi kullanım tercihleri için sürdürülebilir etmenlerinin değerlendirilmesi
(FAO, 1999)
Elverişli kaynaklar ile birlikte fiziksel gereksinimler ve sosyo-ekonomik ve çevresel
etkilerin uyumuna (denk olmasına) bağlı olarak, arazi değerlendirme uzmanı, arazi
kullanım türlerinin uygunluğu ve sürdürülebilirliğini kontrol eder ve en sonunda arazi
yönetim ayrıntılarını belirler veya gerekli değişlikleri yapar.
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4. SONUÇ
Sosyo-ekonomik koşullar ile birlikte ayrıntılı arazi kullanım planlarının yapılması,
sadece tarımsal yatırımlara yön verecek tarım politikalarını uygulamak açısından değil,
aynı zamanda doğal kaynaklar sürdürülebilirliği ve ekolojik veya çevresel yaklaşımlar
yönünden de çok önemlidir. Kaldı ki, günümüzde sosyoloji, ekonomi ve çevre
etmenlerini ve bunların karşılıklı etkileşimlerini göz ardı eden tarımsal üretim
politikalarını uygulamak pek olası olmamaktadır. Bir yandan arazilerin fiziksel
değerlerine göre uygulanabilirliklerini dikkate almak ve tarım kesiminde yaşayan
nüfusun gelir seviyesini yükselterek ve tarımsal üretimin devamlılığını sağlayarak
kırdan göçü engellemek, diğer yandan toprak ve su gibi doğal kaynak kaynakların
korunmasını sağlayabilmek amacıyla, çok yönlü arazi kullanım politikalarına
gereksinim vardır. Bu bağlamda ele alındığında, bir ülke için arazi kullanım
politikalarının belirlenmesi, disiplinler-arası ortak bir çalışma süreci ile yakından ilişkili
olduğu açık olarak ortadadır.
Bu dönem projesi, yalnızca yarı niteliksel ve yarı niceliksel bir fiziksel arazi
değerlendirme yönteminin açıklanması ve bir örnek çözüm ile ayrıntılarının verilmesini
içermektedir. Detayları verilen değerlendirme sistemi, iklim, topografya, toprak ve bitki
örtüsü gibi arazinin fiziksel öğeleri ile ilişkili arazi kullanım planlanmasının ilk
aşamasını ilgilendirmektedir. İkinci aşamada ise, sosyo-kültürel ve ekonomik koşullar
ile ekolojik yaklaşımları ilgilendiren arazinin diğer ölçütlerinin bütüncül bir biçimde
analizleri yapılmaktadır, ki bu kısım tez çalışmasının kapsamı dışındadır.
Daha açık bir deyişle, bu çalışmada FAO yaklaşımı ile ürün tabanlı arazi uygunluk
sınıflandırması verilmiştir. FAO arazi değerlendirmesini üç farklı yaklaşım ile sırasıyla “en yüksek sınırlandırma yaklaşımı”, “sınırlandırmaların sayısı ve yoğunluğu
ile ilgili sınırlandırma yaklaşımı” ve “parametrik yaklaşım ile – açıklamaktadır. Bunlar
kendi içerisinde, ya daha niteliksel veya daha niceliksel olma ya da daha sınırlayıcı veya
daha esnek olma özellikleri ile farklılık göstermektedirler. Bu yüzden, bu aşamada
hangi yöntemin seçileceği, sosyal, kültürel, ekonomik ve ekolojik koşullara bağlı olarak
değişmektedir.
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Sonuç olarak, araziler nicelik ve niteliklerine göre belirlenip tanımlanmadan, hangi
amaçlı olursa olsun, koruma ve kullanmaya yönelik sağlıklı bir arazi kullanım
planlamasından bahsetmek pek mümkün değildir. Bu belirlemeler, belli yöntemlerle
yapılacak etüt ve sınıflamalara dayandırılmalı ve karşılaştırmalı yorumlamalar aracılıyla
çok yönlü çözümlemelere olanak sağlamalıdır. Arazilerin sürdürülebilir kullanımının
sağlanması ve değerlendirilmesinde idari, teknik ve hukuki sorunların önlenmesi, bu
farklılıkların bir bütünlük içinde yorumlanması, farklı yorumlamaların ve yanlış
kullanımların

önlenmesi

sınıflama

ve

etütlerde

yapımında

belirli

ölçütlerin

oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu yüzden FAO yönteminin, fiziksel arazi
değerlendirme açısından yapılacak araştırmalara ve FAO yaklaşımı ile elde edilecek
değerlendirmelerin araziyi ilgilendiren her türlü karar sürecine sağlam bir dayanak
oluşturacağı aşikardır.
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5. EKLER
5.1 Örnek
Aşağıda verilen örnek çözümlerde, Ngaoundere, Cameroon‟daki bir arazi biriminin
(ünitesinin) kuru koşullarda (sadece doğal yağış koşulları altında) soya üretimi için
uygunluğunu;
(1) en yüksek (maksimum) sınırlama yöntemi,
(2) sınırlamalarının sayısı ve yoğunlukları ile sınırlama yöntemini ve
(3) karekök

metodu

ile

parametrik

yöntemi

kullanarak

belirlenmesi

gerçekleştirilecektir.

5.1.1 Veriler

Genel:
İklim

İstasyon

Ngaoundere, Cameroon

Coğrafik konum

Enlem Boylam

70 21‟ Kuzey
130 34‟ Doğu

Deniz seviyesinden yükseklik

1104m
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İklimsel veriler:
Çizelge 5.1. Garoua istasyonunda kaydedilen iklimsel veriler

Aylar
Oca
k
Şubat
Mart
art
Nisan
Mayıs
Haziran
Te
mu
Ağustos
zm
Eylül
uz
Eki
m
Kasım
Aralık
Yıl

Tmin

Tmax

P

BN

(°C)

(°C)

(mm)

(%)

12.7
13.5
16.6
17.3
17.1
17.0
16.8
16.7
16.0
15.7
14.2
12.0
15.5

30.1
31.5
31.2
30.2
28.5
26.6
25.8
26.0
27.0
28.3
29.3
30.5
28.8

2
2
49
134
206
237
280
300
235
146
12
2
1605

n

rüzgar*

N
-1

-1

8.81
8.43
7.01
5.90
5.86
5.02
3.75
3.83
4.38
5.63
8.49
9.24
6.36

11.71
11.85
12.00
12.25
12.44
12.54
12.44
12.35
12.10
11.91
11.76
11.66
12.08

(saatgün ) (saatgün )

34.5
35.7
49.4
65.1
75.3
78.1
80.1
81.3
78.7
74.1
59.6
43.1
62.9

(m s-1)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tmin: en düşük sıcaklık; Tmax: en yüksek sıcaklık; P: yağış miktarı; BN: bağıl nem; n: gerçek (ölçülen)
güneşlenme; N: gün uzunluğu* 2m yükseklikte ölçülen rüzgar hızı

Topografya ve Toprak:
Bitki örtüsü
Fizyoğrafya (Fiziki Coğrafya)
Röliyef
Eğim derecesi
Toprak profili
Toprak sınıflandırması
Ana materyal
İç drenaj

Dağınık ağaçları olan otlak (bozkır)
Ayak eğimi (etek arazi)
Eğimli
%6
SB31
Oxisol
Bazik kayaları
Eksik bozuk
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Toprak profil tanımı:
Çizelge 5.2 Toprak profil tanımı
Ap

0-24 cm

ABh

24 - 45 cm

Bo1

45 - 72 cm

Bo2

72 - 120+ cm

10YR 3\2 nemli, siltli killi tın; hafif çakıllı (laterit çakılı);
orta orta yarı-köşeli blok; yumuşak kırılgan; bol miktarda
ince kökler; belirgin, düz sınır.
10YR 4\2 nemli, siltli kil, çakıllı (laterit çakılı); orta orta
yarı-köşeli blok; çok kırılgan; birçok ince kökler; belirgin,
düz sınır.
10YR 5\4 nemli, kil; hafif çakıllı (laterit çakılı); orta
kabadan çok kabaya yarı-köşeli blok; çok kırılgan; yaygın
ince kökler; tedrici düz sınır.
10YR 6\8 nemli, kil; hafif çakıllı (laterit çakılı); zayıf kaba
yarı-köşeli blok; çok kırılgan; yaygın ince kökler.

Analitik toprak verileri:
Çizelge 5.3 SB31 toprak profilinin analitik verileri

Bünye (%)

Horizon Derinlik

Ap
ABh
Bo1
Bo2
horizon
Ap
ABh
Bo1
Bo2

KP

(cm)

kil silt

kum

v%

0 – 24
24 – 45
45 – 72
72 – 120

38
43
65
63

19
17
21
27

13
21
4
18

KDK
20.04
12.54
9.62
4.38

Ca
1.75
1.21
1.83
1.17

derinlik
(cm)
0 – 24
24 – 45
45 – 72
72 – 120

43
40
14
10

(-)

BD
(%)
13
19
26
31

pH – H2O pH - KCl
(-)

5.45
4.74
5.64
4.82
5.35
5.47
5.55
5.65
Toprak değişim yüzeyi
(cmol(+) kg-1 soil)
Mg
K
0.76
0.28
1.08
0.09
0.55
0.04
0.12
0.02

OC
(%)
1.87
1.23
0.46
0.35

Na
0.06
0.05
0.06
0.05

KP: kaba parçacıkların hacimce yüzdesi; BD: baz doygunluğu

Ürün verileri:
Ürün

Soya

Ürün devresi uzunluğu

120 gün

Ürün devresi başlangıcı ve sonu

1 Nisan – 30 Temmuz

Arazi yönetim düzeyi düşük olup, çoğunlukla insan gücü ve el emeğinin kullanıldığı
düşük mekanizasyon koşulları ile tanımlanır.
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Çizelge 5.4 Soya üretimi için gerekli iklim koşulları (Sys et. Al.,1993)
Uygunluk Sınıfı, Sınırlama Düzeyi ve Uygunluk Değerlemesi
Arazi özellikleri
(karakteristikleri)

s1
0

100
Ürün döngüsü
esnasındaki
yağış
miktarı
(mm)
1.Aydaki yağış
miktarı (mm)
2.Aydaki yağış
miktarı(mm)
3.Aydaki yağış
miktarı (mm)

1
95

85

s2

s3

2

3

n2

n1
4

60

40

25

0

600–800

800–1100

1100–1600

1600–1900

–

> 1900

600–450

450–350

350–250

250–180

–

< 180

150–200

200–275

275–400

400–475

–

> 475

150–85

85–60

60–50

–

–

170–200

200–275

275–400

400–475

–

170–140

140–115

115–80

80–50

–

170–200

200–275

275–400

400–475

–

170–140

140–115

115–80

80–50

–

< 60
> 475
< 50
> 475
< 50

140–200

200–275

275–400

400–475

–

140–85

85–60

60–40

< 40

–

24–22

22–20

20–18

18–15

< 15

24–25

25–30

30–35

35–40

> 40

17–16

16–12

12–9

9–7

<7

17–18

18–24

24–30

> 30

2. Aydaki bağıl nem
(%)

65–50

50–42

42–36

36–30

65–80

>80

4. Aydaki bağıl nem
(%)

45–30

30–24

24–20

< 20

45–60

60–75

75–85

> 85

0.55–0.5

0.5–0.35

< 0.35

0.55–0.6

0.6–0.75

> 0.75

> 0.7

0.7–0.5

< 0.5

4.Aydaki yağış
miktarı (mm)
Ürün
döngüsü
esnasındaki
sıcaklık (°C)
Ürün
döngüsü
esnasındaki
en
düşük
sıcaklık
(°C)

2. Ay boyunca n/N

4. Ay boyunca n/N

n/N: oransal güneşlenme süresi
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> 475
–

< 30

Çizelge 5.5 Soya üretimi için topografya ve toprak gereksinimleri (Sys et al., 1993)
Arazi özellikleri
(karakteristikleri)

Sınıf, sınırlandırma derecesi ve değerleme çizelgesi tablosu
s1
0
100

Topografya
(t)
Eğim (%)

s2
2

1
95

85

s3
3
60

n1

n2
4

40

25

0

(1)
(2)

0–1
0–2

1–2
2–4

2–4
4–8

4–6
8 – 16

-

>6
> 16

(3)

0–4

4–8

8 – 16

16 – 30

30 – 50

> 50

F0

–

–

F1 zayıf

–

F2+ zayıf

(4)

iyi

orta

bozuk

&

drene

(5)

bozuk

orta

iyi

havadar

Zayıf &
drene
olabilir

C < 60s,
SiCs, Co,
SiCL, CL,
Si, SiL

C > 60s,
C<60v,SC,
L,SCL

C > 60v,
SLLfS,LS

LcS,fS,S

–
–
–

Cm,
SiCm,

Kaba parçalar (v %)

0–3

3 – 15

15 – 35

35 – 55

-

> 55

Toprak derinliği (cm)

≥ 100

100 – 75

75 – 50

50 – 20

-

< 20

CaCO3 (%)

0-6

6 – 15

15 – 20

20 – 25

-

> 25

0 - 0.1

0.1 – 0.2

0.2 – 1

1–2

-

>2

> 24

24 – 16

≤ 16 ( -)

≤ 16 (+)

–

–

≥ 50

50 – 35

35 – 20

< 20

–

–

≥5

5 – 3.5

3.5 – 2.0

< 2.0

–

–

6.6 – 6.0
6.5 – 7.0

6.0 – 5.5
7.0 – 7.5

5.5 – 5.4
7.5 – 7.8

5.4 – 5.2
7.8 – 8.2

–
–

<5.2
> 8.2

≥ 2.0

2.0 – 1.2

1.2 – 0.8

< 0.8

–

–

0–5

5–6

6–7

7–8

0–8

8 –15

15 – 20

20 – 25

Islaklık (w)
Taşkın
Drenaj

Fiziksel toprak
özellikleri (s)
Bünye / Yapı

Jips (%)
Toprak verimlilik
özellikleri (f)
Görünen (zahiri)
KDK (cmol (+) kg-1
kil)
Baz doygunluğu (%)
Bazik (alkali)
katyonlar toplam
(cmol (+) kg-1 soil)
pH H2O
Organik karbon (%)

edilemez

Tuzluluk ve alkalilik
(n)
-1
ECe (dS m )
ESP (%)

8 –10
–

> 10
> 25

1. sulu tarım (yalak-karık sulaması), 2. yüksek yönetim seviyesi, tam anlamıyla makinalı tarım sistemi, 3. düşük yönetim seviyesi,
hayvan çekiş gücü veya el işi ile yapılan tarım sistemi, 4. orta ve ince bünyeli topraklar; 5. kaba bünyeli topraklar (kum bünyeliler)
v: hacimsel yüzde; c: kaba (coarse); f: ince (fine); m: çimentolanmış toprak katmanı; ECe: doygunluk süzüğü elektriksel iletkenlik
değeri (e: extract = süzük)
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5.1.2 En yüksek (Maksimum) Sınırlama Yöntemi
5.1.2.1 Arazi özellik değerlerinin hesaplanması ve ilgili (karşılıkları olan) uygunluk
sınıflarının belirlenmesi (tahsis edilmesi)


Ürün döngüsü iklim değerlendirmesi (c)

Ürün gereksinim çizelgesinde (Çizelge 5.1) tanımlanan farklı iklim parametreleri
hesaplanır ve buna karşılık gelen uygun sınıfları belirlenir.
Yağış miktarı:
Ürün yetişme dönemi yağışları toplamı (mm) (1 Nisan – 30 Temmuz) (PT, Eş. [1]):
1. Aydaki Yağış Miktarı (Nisan)
2. Aydaki Yağış Miktarı (Mayıs)
3. Aydaki Yağış Miktarı (Haziran)
4. Aydaki Yağış Miktarı (Temmuz)
PT  P1  P2  P3  P4

134
206
237
280

s1
s1
s1
s2
[1]

134 + 206 + 237 + 280 =

857

s1

Sıcaklık:


Ürün yetişme dönemi ortalama sıcaklığı ( T , oC) Eş. [2] ile hesaplanır ve bu değere denk
düşen sınıf Çizelge 5.1‟den okunur.
 Tmax1  Tmin1  Tmax2  Tmin2  Tmax3  Tmin3  Tmax4  Tmin4 





2
2
2
2
T
4


[2]

Burada, sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 alt simgeleri Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına
ait en yüksek (Tmax) ve en düşük (Tmin) sıcaklıkları göstermektedir.
 30,2  17,3 28,5  17,1 26,6  17,0 25,8  16,8 




/4  22,4
2
2
2
2




s1

Ürün yetişme dönemi ortalama en düşük sıcaklığı ( T min , oC) Eş. [3] ile hesaplanır ve bu
değere denk düşen sınıf Çizelge 5.4‟den okunur.
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Tmin 

Tmin1  Tmin2  Tmin3  Tmin4
4

[3]

17,3  17,1  17,0  16,8
 17,1
4

s1

Bağıl nem:
Gelişme (2. Ay) ve olgunlaşma devresindeki bağıl nem değerleri Çizelge 5.1‟den
okunur ve Çizelge 5.4 kullanılarak uygunluk değerlemesi ve sınıfı belirlenir.
75,3

s1

Olgunlaşma dönemindeki bağıl nem (4.ay) (%): 80,1

s2

Gelişme dönemindeki bağıl nem (2. ay) (%):

Oransal güneşlenme süresi (n/N):
Bağıl nem değerlemesine benzer şekilde, gelişme (2. Ay) ve olgunlaşma devresindeki n
ve N değerleri Çizelge 5.1‟den okunur ve n/N hesapları yapılarak ve Çizelge 5.4
kullanılarak uygunluk değerlemesi ve sınıfı belirlenir.
n/N gelişme devresinde (2. ay):
5,86/12,44=

0,47

s1

n/N olgunlaşma devresinde (4.ay):
3,75/12,44=

0,30

s2



Topografya (t) ve ıslaklık (w) değerlendirmesi

Topografya (t):
Eğim (%)

6

Yönetim düzeyi

düşük

s1

Islaklık (w):
s1

Taşkın

yok

Drenaj

bozuk

Bünye (iyi & orta veya kaba)

iyi

s2
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Fiziksel toprak özelliklerinin (karakteristiklerinin) değerlendirmesi (s)

Toprak derinliği:
Ürüne özgü hiçbir veri yok (yani soyanın toprak derinliği isteği açık olarak
belirtilmediği için), yıllık ürün  ideal (en uygun) toprak derinliği = 100 cm
120 cm içinde kök gelişimini sınırlayan katmanlar bulunmamaktadır  etkili toprak
s1

derinliği = 120 cm
Bünye/ yapı:

Toprak yapısı solum boyunca (A ve B horizonları boyunca) “yarı-köşeli blok”tur. Fakat
toprak horizonları farklı bünye sınıflarına sahiptir, ki bu da, etkili toprak derinliği için
yeni bir bünye sınıfının hesaplanması zorunluluğunu ima eder.
Yeni bünye sınıfını belirlemede toprağın üst horizonlarına daha fazla ağırlık vermek
amacıyla, derinlik ilişkili ağırlık çarpanları kullanılır (Çizelge 3.6). 100 cm‟lik etkili
toprak derinliğinde 25 cm‟lik (4 x 25 = 100 cm) 4 eşit kesit (toprak katmanı) göz
önünde bulundurulmalıdır ve ağırlık çarpanları 1.75, 1.25, 0.75 ve 0.25‟dir.
Yeniden hesaplanmış bünye sınıfının bulmak için, en azından kil ve silt içeriklerinin
belirlenmesine ihtiyaç vardır;

Kil (w%):
Çizelge 5.6 Kil içeriği
25 1,75 * (24 – 0) * 38
=
1,75 * (25 - 24) * 43 =
25 – 50
1,25 * (45 – 25) * 43=
1.25 * (50 – 45) * 65=
50 – 75
0,75 * (72 – 50) * 65=
0,75 * (75 – 72) * 63=
0

–

75 – 100

1596,0
75,3
1075,0
406,3
1072,5
141,8

0,25 * (100 – 75) * 63=

393,8

Toplam =
4761 / 100 =

4761
48

w: ağırlıkça yüzde içeriği belirtmektedir.
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Burada dikkat edilecek nokta, her bir 25 cm‟lik katman içerisinde veya toprak derinlik
kesiti içerisinde farklı iki horizonun olduğudur; diğer bir deyişle horizon derinlikleri ile
ağırlık çarpan derinlikleri birbirine eşit olmayabilir. Bu durumda birden fazla hesap
yapmak gerekliliği vardır. İlgili toprak profil tanımlanmasına bakıldığında (Çizelge
5.2), horizon kalınlıklarının yukarıdan aşağıya, 0-24 (Ap), 24-45 (ABh), 45-72 (Bo1) ve
72-120 (Bo2) cm olduğu görülecektir. Örneğin Ap horizonu sadece 24 cm olduğundan,
en yüksek ağırlık çarpanı (1,75) aynı zamanda ABh horizonunun 1 cm‟lik kısmı için de
kullanılmıştır. Aynı şekilde, ABh horizonunun alt sınırı 45 cm‟de bitmektedir, ama
ikinci ağırlık çarpanı (1,25) 25-50 cm‟lik derinliğe uygulanacağından, Bo1 horizonunun
üst 5 cm‟lik kısmı 1,25 ile çarpılır.
Yeniden hesaplanan kil içeriği= 48 %
Silt (w%):
Çizelge 5.7 Silt içeriği
25 1,75 * (24 – 0) * 43 =
1.75 * (25 - 24) * 40 =
25 – 50
1,25 * (45 – 25) * 40 =
1,25 * (50 – 45) * 14 =
50 – 75
0,75 * (72 – 50) * 14 =
0,75 * (75 – 72) * 10 =
0

–

75 – 100

1806,0
70,0
1000,0
87.5
231,0
22,5

0,25 * (100 – 75) * 10 =

62,5

Toplam =
3280 / 100 =

3280
33

Yeniden hesaplanan silt içeriği= 33 %
Bünye/Yapı sınıfı

C<60,s

s1

Kaba parçacıklar (v%):
Kaba parçacıkların varlığı ile ilişkili olarak, laterit çakılının tüm horizonlarda olduğu
toprak profil tanımlamasında belirtilmiştir. Ayrıca hacimce yüzde miktarları (v%), ki
kil, silt ve kum içeriklerinden ağırlıkça yüzde olara (w%) farklı olarak ifade edilir,
analitik toprak verilerini gösteren Çizelge 5.3‟de verilmiştir.
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Sınırlama yaklaşımında kaba parçacıkların içeriği, eşit dikey kesitler ve ağırlık
çarpanları (Çizelge 3.6) kullanılarak etkili toprak derinliği boyunca yeniden hesaplanır.
Çizelge 5.8 Kaba parça içeriği
25 1,75 * (24 – 0) * 13 =
1,75 * (25 - 24) * 21=
25 – 50
1,25 * (45 – 25) * 21 =
1,25 * (50 – 45) * 4 =
50 – 75
0,75 * (72 – 50) * 4 =
0,75 * (75 – 72) * 18 =

546,0
36,8
525,0
25,0
66,0
40,5

75 – 100

112,5

0

–

0,25 * (100 – 75) * 18 =
Toplam =
1351.8 / 100 =

1351,8
13,5

Kaba parçacıklar kapsamı

13,5 v %

s1

Kalsiyum karbonat:
Toprak profil tanımlamasında kalsiyum karbonat varlığı ile ilgili herhangi bir kayıt
yoktur; profilde CaCO3 yoktur.
Kalsiyum karbonat içeriği

0%

s1

Jips:
Toprak profil tanımlamasında jips varlığı ile ilgili herhangi bir kayıt yoktur; profilde
CaSO4 yoktur.
Jips içeriği



0%

s1

Toprak verimlilik özellikleri (karakteristikleri) (f)

Görünür (zahiri) katyon değişim kapasitesi (cmol(+)kg-1):
Göz önünde bulundurulan veya değerlendirmeye alınan “görünür katyon değişim
kapasitesi” toprak aşınma yoğunluğun (yaşlılığının) bir yansıması olarak 50cm
derinlikte kayıt edilen değerdir (cmol(+) kg-1). Potasyum klorür çözeltisi ile ölçülen
toprak asitlik değeri (pH-KCl) ile saf suda belirlenen asitlik değerinin (pH-H2O
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kıyaslanması,

toprak

değişim

yüzeylerindeki

safi

(net)

yüklerin

emarelerini

(belirtilerini) verir. pH-H2O > pH-KCI olduğunda, toprakta negatif yükler ve aksi halde
pH-KCI > pH-H2O olduğunda, toprakta pozitif yükler bulunmaktadır.
KDKg (cmol(+)kg-1 kil) = 9,62 / 65 * 100=

15

pH-H2O < ph-KCl, bu durumda net pozitif yük

(+)

s3

Yukarıdaki hesaplama Çizelge 5.3‟deki ilgili değerler kullanılarak yapılmıştır. 50 cm
derinlikteki KDK değeri 9,62 cmol(+) kg-1 toprak ve %kil miktarı 65‟dir.
Alkali katyonlar toplamı (cmol(+)kg-1):
Alkali katyonlar toplamının değerlenmesi için, toprak profilinde ilk 25 cm‟deCa, Mg ve
K miktarlarının ağırlıklı ortalama olarak toplamları hesaplanır.
Çizelge 5.9 Alkali katyonlar toplamı
0 – 24
24 – 25

(24 – 0) * (1,75 + 0,76 + 0,28) =
(25 – 24) * (1,21 + 1,08 + 0,09) =
Toplam =
69,4 / 25 =

Alkali katyonlar toplamı (cmol(+)kg-1 toprak)

67,0
2,4
69,4
2,8
2,8

s2

Asitlik (pH-H2O):
pH değerlemesi için, toprak profilinde ilk 25 cm‟de ağırlıklı ortalama olarak pH
hesaplanır.
Çizelge 5.10 ph içeriği
0 – 24
24 – 25

pH(-)

(24 – 0) * 5,45 =
(25 – 24) * 5,64 =
Toplam =
136,44 / 25

130,80
5,64
136,44
5,46
s2

5,46
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Organik karbon (%):
Organik karbon değerlemesi için, toprak profilinde ilk 25 cm‟de ağırlıklı ortalama
olarak organik karbon hesaplanır.
[(24  0) *1,87  (25  24) *1,23]
=
25

s1

1,84 %

 Tuzluluk ve alkalilik (n)
Tuzluluk :
Toprak profil tanımlamasında tuz varlığı ile ilgili herhangi bir kayıt yoktur; profilde tuz
yoktur.
0 dS m-1

Tuzluluk

s1

Alkalilik, ESP (%):
Alkalilik ile ilgili olarak, 100 cm‟deki en yüksek ESP değeri hesaplanır.
Çizelge 5.11 SB31 profili için en yüksek sınırlama yöntemi ile alkalilik değerlemesi
H

Derinlik
(cm)

Na
(cmol(+)kg-1)

CEC
(cmol(+)kg-1)

ESP
(%)

Ap

0-24

0.06

20.04

0.30

ABh

24-25

0.05

12.54

0.39

Bo1

45-72

0.06

9.62

0.62

Bo2

72-100

0.05

4.38

1.14
s2

ESP 1 %
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5.1.2.2 Gerçek ve potansiyel arazi uygunluk sınıfının saptanması
En yüksek sınırlama yöntemi, arazi uygunluk sınıfının belirlenmesinde yalnızca en
yüksek düzeyde sınırlandırıcı arazi karakteristiklerini göz önünde bulundurur.
Orta derecede uygun yağış bağıl nem miktarları ve oransal güneşlenme süresi ile
karakterize edilen olgunlaşma dönemindeki iklimsel koşullar hariç, Ngaoundere‟deki
soya üretimi için iklim çok uygundur.
Eğim derecesi uygun olup taşkın tehlikesi ve önemli ıslaklık sorunları yoktur. Ayrıca,
orta derecede uygun (bozuk) drenaj koşullarına sahiptir. Tüm fiziksel toprak özellikleri
soya üretimi için çok uygundur. Fakat, aşırı derecede aşınmış (tecezziye uğramış) bu
yaşlı toprağın, düşük bitki besin maddesi tutma kabiliyetinden dolayı, soya üretimi için
asgari (marjinal) düzeyde uygun olduğu belirlenmiştir. Bitki besin maddelerinin gerçek
miktarı ve pH orta düzeyden düşüğe doğrudur ve ikisi de orta derecede uygun olarak
değerlendirilmiştir. Organik karbon içeriği çok uygundur. Tuzluluk ve alkalilik göz
önünde bulundurulduğunda da toprak özellikleri çok uygundur.
Yukarıda hesaplanılan iklim, topografya ve toprak özelliklerine ait değerler Çizelge
5.12‟de gerçek ve potansiyel uygunluk sınıfları ile birlikte özetlenmiştir.
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Çizelge 5.12 En yüksek (maksimum) sınırlama yöntemi kullanılmak suretiyle Kamerun
Ngaoundere‟de soya üretimi için FAO arazi uygunluk sınıflandırılmasına
dair özet bilgiler
Özellik

Uygunluk Sınıfı
gerçek potansiyel

Birim

Veriler

İklim (c)
Ürün döngüsü esnasındaki yağış miktarı

(mm)

857

s1

s1

1. Aydaki yağış miktarı
2. Aydaki yağış miktarı
3. Aydaki yağış miktarı
4. Aydaki yağış miktarı

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

134
206
237
280

s1
s1
s1
s2

s1
s1
s1
s2

Ekin devri süresince sıcaklık
Ekin devri süresince en düşük sıcaklık

(°C)
(°C)

22,4
17,1

s1
s1

s1
s1

Gelişme dönemindeki bağıl nem (2. ay)
Olgunlaşma dönemindeki bağıl nem (4.ay)

(%)
(%)

75,3
80,1

s1
s2

s1
s2

(-)
(-)

0,47
0,30

s1
s2

s1
s2

(%)

6

s1

s1

(-)
(-)

yok
bozuk

s1
s2

s1
s1

120
C<60s
13,5
0
0

s1
s1
s1
s1
s1

s1
s1
s1
s1
s1

15,0

s3

s3

2,8

s2

s1

(-)
(%)

5,46
1,84

s2
s1

s1
s1

(dS/m)
(%)

0
1

s1
S2

s1
S2

n/N gelişme devresinde (2. ay)
n/N olgunlaşma devresinde (4.ay)
Topografya(t)
Eğim
Islaklık(w)
Taşkın
Drenaj
Fiziksel toprak özellikleri (s)
Derinlik
Bünye\Yapı
Kaba parçalar
CaCO3
Jips
Kimyasal toprak özellikleri(f)
KDK

(cm)
(-)
(v %)
(%)
(%)
(cmol(+) kg-1
kil)

Alkali katyonlar toplamı

(cmol(+) kg
toprak)

pH
Organik karbon
Tuzluluk\alkalilik (n)
Tuzluluk (ECe)
Alkalilik(ESP)

-1

Arazi uygunluk sınıfı & alt sınıf

S3f

koyu siyah yazı tipi ile belirlenen sınıflar arazi uygunluk sınıfını belirlemek için vurgulanmıştır
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S3f

En yüksek (maksimum) sınırlama yöntemi KDKg (ACEC) (en düşük uygunluk sınıfı)
tarafından belirlenmiştir. Sonuç olarak arazi, alt sınıf seviyesinde verimlilik sorunları ile
birlikte, asgari (marjinal) olarak uygun bulunmuştur.
Soya tarımı yapmak amacıyla bu arazi biriminin (ünitesinin) uygunluğu geliştirmek
için, ilk olarak kireçleme önerilebilir. Bu toprağın pH‟sını yükseltir ve pH‟ya bağlı
katyon değişim yüzeylerinde farklılıklara neden olur. Neticede, gübreleme bitki besin
maddesi elverişliliğini anında artırır. Sırtlar oluşturarak toprak işleme ve sırtlar üzerinde
ekim işlemleri, bozuk drenaj ile ilgili sorunlardan kaçınmak için uygulanabilir.Yalnız
kuru tarım koşullarında, yağış miktarı, bağıl nem ve güneşlenme süresi ile ilgili
sorunlara çözüm getirmek pek mümkün değildir. Potansiyel arazi uygunluğu en az
tatminkardır ve düşük KDKg ile belirlenmiştir.
5.1.3 Sınırlamaların Sayısı ve Yoğunluğu İle İlgili Sınırlama Yöntemi
5.1.3.1 Toprak karakteristiği değerlerinin hesaplanması ve sınırlama değerlerinin
belirlenmesi


Ekin devrindeki iklim değerlendirilmesi (c)

Ürün gereksinim çizelgesinde (Çizelge 5.1) tanımlanan farklı iklim parametreleri
hesaplanır ve buna karşılık gelen uygun sınıfları belirlenir.
Yağış miktarı:
Ürün yetişme dönemi yağışları toplamı (mm) (1 Nisan – 30 Temmuz) (PT, Eş. [1]):
1. Aydaki Yağış Miktarı (Nisan)
2. Aydaki Yağış Miktarı (Mayıs)
3. Aydaki Yağış Miktarı (Haziran)
4. Aydaki Yağış Miktarı (Temmuz)
PT  P1  P2  P3  P4

134
206
237
280

0
1
1
2
[1]

134 + 206 + 237 + 280 =

857

1
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Sıcaklık:


Ürün yetişme dönemi ortalama sıcaklığı ( T , oC) Eş. [2] ile hesaplanır ve bu değere
denk düşen sınıf Çizelge 5.1‟den okunur.
 Tmax1  Tmin1  Tmax2  Tmin2  Tmax3  Tmin3  Tmax4  Tmin4 





2
2
2
2
T
4


[2]

Burada, sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 alt simgeleri Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına
ait en yüksek (Tmax) ve en düşük (Tmin) sıcaklıkları göstermektedir.

 30,2  17,3 28,5  17,1 26,6  17,0 25,8  16,8 




/4  22,4
2
2
2
2



0



Ürün yetişme dönemi ortalama en düşük sıcaklığı ( T min , oC) Eş. [3] ile hesaplanır ve bu
değere denk düşen sınıf Çizelge 5.4‟den okunur.


Tmin 

Tmin1  Tmin2  Tmin3  Tmin4
4

[3]

17,3  17,1  17,0  16,8
 17,1
4

0

Bağıl nem:
Gelişme (2. Ay) ve olgunlaşma devresindeki bağıl nem değerleri Çizelge 5.1‟den
okunur ve Çizelge 5.4 kullanılarak uygunluk değerlemesi ve sınıfı belirlenir.
75,3

0

Olgunlaşma dönemindeki bağıl nem (4.ay) (%): 80,1

2

Gelişme dönemindeki bağıl nem (2. ay) (%):

Oransal güneşlenme süresi (n/N):
Bağıl nem değerlemesine benzer şekilde, gelişme (2. Ay) ve olgunlaşma devresindeki n
ve N değerleri Çizelge 5.1‟den okunur ve n/N hesapları yapılarak ve Çizelge 5.4
kullanılarak uygunluk değerlemesi ve sınıfı belirlenir.
n/N gelişme devresinde (2. ay):
5,86/12,44=
0,47

1
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n/N olgunlaşma devresinde (4.ay):
3,75/12,44=
0,30


2

Topografya (t) ve ıslaklık (w) değerlendirmesi

Topografya (t):
Eğim (%)

6

Yönetim düzeyi

düşük

1

Islaklık (w):
0

Taşkın

yok

Drenaj

bozuk

Bünye (iyi & orta veya kaba)

iyi



2

Fiziksel toprak özelliklerinin (karakteristiklerinin) değerlendirmesi (s)

Toprak derinliği:
Ürüne özgü hiçbir veri yok (yani soyanın toprak derinliği isteği açık olarak
belirtilmediği için), yıllık ürün  ideal (en uygun) toprak derinliği = 100 cm
120 cm içinde kök gelişimini sınırlayan katmanlar bulunmamaktadır  etkili toprak
1

derinliği = 120 cm
Kaba parçacıklar (v%):

Kaba parçacıkların varlığı ile ilişkili olarak, laterit çakılının tüm horizonlarda olduğu
toprak profil tanımlamasında belirtilmiştir. Ayrıca hacimce yüzde miktarları (v%), ki
kil, silt ve kum içeriklerinden ağırlıkça yüzde olara (w%) farklı olarak ifade edilir,
analitik toprak verilerini gösteren Çizelge 5.6‟de verilmiştir.
Sınırlama yaklaşımında kaba parçacıkların içeriği, eşit dikey kesitler ve ağırlık
çarpanları (Çizelge 3.6) kullanılarak etkili toprak derinliği boyunca yeniden hesaplanır.
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Çizelge 5.13 Kaba parça içeriği
25 1,75 * (24 – 0) * 13 =
1,75 * (25 - 24) * 21=
25 – 50
1,25 * (45 – 25) * 21 =
1,25 * (50 – 45) * 4 =
50 – 75
0,75 * (72 – 50) * 4 =
0,75 * (75 – 72) * 18 =

546,0
36,8
525,0
25,0
66,0
40,5

75 – 100

112,5

0

–

0,25 * (100 – 75) * 18 =
Toplam =
1351.8 / 100 =

Kaba parçacıklar kapsamı

1351,8
13,5
1

13,5 v %

Kalsiyum karbonat:
Toprak profil tanımlamasında kalsiyum karbonat varlığı ile ilgili herhangi bir kayıt
yoktur; profilde CaCO3 yoktur.
Kalsiyum karbonat içeriği

0

0%

Jips:
Toprak profil tanımlamasında jips varlığı ile ilgili herhangi bir kayıt yoktur; profilde
CaSO4 yoktur.
Jips içeriği



0

0%

Toprak verimlilik özellikleri (karakteristikleri) (f)

Görünür (zahiri) katyon değişim kapasitesi (cmol(+)kg-1):
Göz önünde bulundurulan veya değerlendirmeye alınan “görünür katyon değişim
kapasitesi” toprak aşınma yoğunluğun (yaşlılığının) bir yansıması olarak 50cm
derinlikte kayıt edilen değerdir (cmol(+) kg-1). Potasyum klorür çözeltisi ile ölçülen
toprak asitlik değeri (pH-KCl) ile saf suda belirlenen asitlik değerinin (pH-H2O
kıyaslanması,

toprak

değişim

yüzeylerindeki

safi

(net)

yüklerin

emarelerini

(belirtilerini) verir. pH-H2O > pH-KCI olduğunda, toprakta negatif yükler ve aksi halde
pH-KCI > pH-H2O olduğunda, toprakta pozitif yükler bulunmaktadır.
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KDKg (cmol(+)kg-1 kil) = 9,62 / 65 * 100=

15

3

pH-H2O < ph-KCl, bu durumda net pozitif yük
(+)
Yukarıdaki hesaplama Çizelge 5.3‟deki ilgili değerler kullanılarak yapılmıştır. 50 cm
derinlikteki KDK değeri 9,62 cmol(+) kg-1 toprak ve %kil miktarı 65‟dir.
Alkali katyonlar toplamı (cmol(+)kg-1):
Alkali katyonlar toplamının değerlenmesi için, toprak profilinde ilk 25 cm‟deCa, Mg ve
K miktarlarının ağırlıklı ortalama olarak toplamları hesaplanır.
Çizelge 5.14 Alkali katyonlar toplamı
0 – 24
24 – 25

(24 – 0) * (1,75 + 0,76 + 0,28) =
(25 – 24) * (1,21 + 1,08 + 0,09) =
Toplam =
69,4 / 25 =

Alkali katyonlar toplamı (cmol(+)kg-1 toprak)

67,0
2,4
69,4
2,8
2,8

2

Asitlik (pH-H2O):
pH değerlemesi için, toprak profilinde ilk 25 cm‟de ağırlıklı ortalama olarak pH
hesaplanır.
Çizelge 5.15 ph içeriği
0 – 24
24 – 25

(24 – 0) * 5,45 =
(25 – 24) * 5,64 =
Toplam =
136,44 / 25

130,80
5,64
136,44
5,46

pH(-)

2

5,46

Organik karbon (%):
Organik karbon değerlemesi için, toprak profilinde ilk 25 cm‟de ağırlıklı ortalama
olarak organik karbon hesaplanır.

[(24  0) *1,87  (25  24) *1,23]
=
25

1,84 %
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1

 Tuzluluk ve alkalilik (n)
Tuzluluk:
Toprak profil tanımlamasında tuz varlığı ile ilgili herhangi bir kayıt yoktur; profilde tuz
yoktur.
0 dS m-1

Tuzluluk

0

Alkalilik, ESP (%) :
Alkalilik ile ilgili olarak, 100 cm‟deki en yüksek ESP değeri hesaplanır.
Çizelge 5.16 SB31 profili icin en yüksek sinirlama yöntemi ile alkalilik degerlemesi
H

Derinlik
(cm)

Na
(cmol(+)kg-1)

CEC
(cmol(+)kg-1)

ESP
(%)

Ap

0-24

0.06

20.04

0.30

ABh

24-25

0.05

12.54

0.39

Bo1

45-72

0.06

9.62

0.62

Bo2
ESP

72-100

0.05

4.38

1.14
0

1%

5.1.3.2 Gerçek ve potansiyel arazi uygunluk sınıfının saptanması
Sınırlamaların sayısına ve yoğunluğuna bağlı olarak yapılan sınırlama yönteminde,
iklim uygunluğunu tanımlayan en son (toplam) sınırlama seviyesi, Çizelge 3.10
kullanılarak ve iklimsel özelliklerin her bir grubunu içerecek şekilde en sınırlayıcı
karakteristik baz alınarak hesaplanmıştır. 3 adet orta düzeyde sınırlama olduğu için,
buna tekabül eden iklimsel sınırlama seviyesi 2 olarak belirlenmiştir.
Yukarıda sınırlamaların sayısına ve yoğunluğuna bağlı olarak yapılan sınırlama yöntemi
için hesaplanılan iklim, topografya ve toprak özelliklerine ait değerler Çizelge 5.17‟de
gerçek ve potansiyel uygunluk sınıfları ile birlikte özetlenmiştir.

77

Çizelge 5.17 Sınırlamaların sayısına ve yoğunluğuna bağlı olarak yapılan sınırlama
yöntemi kullanılmak suretiyle Kamerun Ngaoundere‟de soya üretimi için
FAO arazi uygunluk sınıflandırılmasına dair özet bilgiler
Özellik

Uygunluk Sınıfı
gerçek potansiyel

Birim

Veriler

İklim (c)
Ürün döngüsü esnasındaki yağış miktarı
1. Aydaki yağış miktarı
2. Aydaki yağış miktarı
3. Aydaki yağış miktarı
4. Aydaki yağış miktarı

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

857
134
206
237
280

1
0
1
1
2

1
0
1
1
2

Ekin devri süresince sıcaklık
Ekin devri süresince en düşük sıcaklık

(°C)
(°C)

22,4
17,1

0
0

0
0

Gelişme dönemindeki bağıl nem (2. ay)
Olgunlaşma dönemindeki bağıl nem (4.ay)

(%)
(%)

75,3
80,1

0
2

0
2

(-)
(-)

0,47
0,30

1
2

1
2

(%)

6

1

1

(-)
(-)

yok
bozuk

0
2

0
0

(cm)
(-)
(v %)
(%)
(%)

120
C<60s
13,5
0
0

0
0
1
0
0

0
0
1
0
0

(cmol(+) kg-1
kil)
(cmol(+) kg-1

15,0

3

3

2,8

2

0

5,46
1,84

2
1

0
1

0
1

0
0
S3f

0
0
S3f

n/N gelişme devresinde (2. ay)
n/N olgunlaşma devresinde (4.ay)
Topografya(t)
Eğim
Islaklık(w)
Taşkın
Drenaj
Fiziksel toprak özellikleri (s)
Derinlik
Bünye\Yapı
Kaba parçalar
CaCO3
Jips
Kimyasal toprak özellikleri(f)
KDK
Alkali katyonlar toplamı

toprak)
(-)
(%)

pH
Organik karbon
Tuzluluk\alkalilik (n)
Tuzluluk (ECe)
Alkalilik(ESP)
Arazi uygunluk sınıfı & alt sınıf

(dS/m)
(%)

koyu siyah yazı tipi ile belirlenen sınıflar arazi uygunluk sınıfını belirlemek için vurgulanmıştır, altı çizili olarak gösterilen rakamlar
iklimsel sınırlama seviyesini hesaplamak amacıyla kullanılıştır
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Orta derecede uygun yağış bağıl nem miktarları ve oransal güneşlenme süresi ile
karakterize edilen olgunlaşma dönemindeki iklimsel koşullar hariç, genel olarak
Ngaoundere iklimi soya üretimi için ya hiç ya da hafif sınırlamalara sahiptir.
Eğim derecesi sadece hafif bir sınırlamaya sahip olup taşkın tehlikesi ve önemli ıslaklık
sorunları yoktur. Ayrıca, orta derecede uygun (bozuk) drenaj koşullarına sahiptir. Soya
üretimi için, hiçbir sınırlama olmaksızın, tüm fiziksel toprak özellikleri çok uygundur.
Yalnızca toprak profilinde kaba paçacıkların varlığından dolayı hafif bir sınırlamaya
sahiptir. Bunlara karşın, aşırı derecede aşınmış (tecezziye uğramış) bu yaşlı toprağın,
düşük bitki besin maddesi tutma kabiliyeti yüzünden, soya üretimi için asgari (marjinal)
düzeyde uygun olduğu belirlenmiştir. Bitki besin maddelerinin gerçek miktarı ve pH
orta düzeyden düşüğe doğrudur ve ikisi de orta derecede uygun olarak
değerlendirilmiştir. Organik karbon içeriği çok uygundur. Tuzluluk ve alkalilik göz
önünde bulundurulduğunda da toprak özellikleri çok uygundur.
Neticede, Çizelge 3.11‟i kullanarak arazi uygunluk sınıfını belirlemek amacıyla
topografya ve toprak sınırlamaları ile birlikte, iklimsel sınırlama dikkate alınmıştır. 1
adet şiddetli sınırlama ve 4 adet orta derecede sınırlama olduğu için, tekabül eden arazi
uygunluk sınıfı S3dür ve alt sınıf seviyesinde verimlilik sorunları ile birlikte, bu toprak
profiline sahip arazi birimi asgari (marjinal) ölçülerde uygun olarak değerlendirilmiştir.
Soya tarımı yapmak amacıyla bu arazi biriminin (ünitesinin) uygunluğu geliştirmek
için, ilk olarak kireçleme önerilebilir. Bu toprağın pH‟sını yükseltecektir. Neticede,
gübreleme bitki besin maddesi elverişliliğini anında artırır. Sırtlar oluşturarak toprak
işleme ve sırtlar üzerinde ekim işlemleri, bozuk drenaj ile ilgili sorunlardan kaçınmak
için uygulanabilir.Yalnız kuru tarım koşullarında, yağış miktarı, bağıl nem ve
güneşlenme süresi ile ilgili sorunlara çözüm getirmek pek mümkün değildir. Potansiyel
arazi uygunluğu en az tatminkardır ve düşük KDKg ile belirlenmiştir.
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5.1.4 Parametrik Yöntem
5.1.4.1 Toprağın özelliği ile ilgili 8 seçim
Parametrik yöntemde, göz önünde tutulan arazi özelliklerinin (karakteristiklerinin)
sayısı 8 ile sınırlandırılmıştır. Bu özelliklerden 5 tanesi ise değişmemektedir:
(1) iklim
(2) eğim
(3) taşkın
(4) drenaj
(5) bünye / yapı, kaba parçacıklar, toprak derinliği
Geriye kalan 3 arazi özelliğine dair, iklimsel çevre ve buna tekabül eden toprak
koşullarına bağlı olarak öneriler yapılmaktadır. Bu toprak profilinde ne kalsiyum
karbonat (CaCO3) ve ne de jips (CaSO4) bulunmaktadır. Tuzluluk da yoktur ve alkalilik
çok düşüktür. Diğer yandan, kimyasal toprak verimlilik özellikleri bazı arazi
sınırlılıkları göstermektedir, ki bunlar düşük KDKg orta düşük pH ve bazik katyonlar,
düşük organik karbon içeriğidir. Bu toprak profili nemli tropik (sıcak) bölgelerde
bulunur. Netice itibariyle, parametrik yöntemde kullanılması uygun diğer 3 arazi
özelliği
(6) KDKg
(7) pH veya alkali katyonlar toplamı, ve
(8) organik karbon içeriğidir
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5.1.4.2

Toprak

karakteristiği

değerlerinin

hesaplanması

ve

uygun

derecelendirmenin belirlenmesi


Ürün döngüsü iklim değerlendirmesi (c)

Ürün gereksinim çizelgesinde (Çizelge 5.1) tanımlanan farklı iklim parametreleri
hesaplanır ve buna karşılık gelen uygun sınıfları belirlenir.
Yağış miktarı:
Ürün yetişme dönemi yağışları toplamı (mm) (1 Nisan – 30 Temmuz) (PT, Eş. [1]):
1. Aydaki Yağış Miktarı (Nisan)
2. Aydaki Yağış Miktarı (Mayıs)
3. Aydaki Yağış Miktarı (Haziran)
4. Aydaki Yağış Miktarı (Temmuz)
PT  P1  P2  P3  P4

134
206
237
280

99
94
90
84
[1]

134 + 206 + 237 + 280 =

857

93

Sıcaklık:


Ürün yetişme dönemi ortalama sıcaklığı ( T , oC) Eş. [2] ile hesaplanır ve bu değere
denk düşen sınıf Çizelge 5.1‟den okunur.
 Tmax1  Tmin1  Tmax2  Tmin2  Tmax3  Tmin3  Tmax4  Tmin4 





2
2
2
2
T
4


[2]

Burada, sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 alt simgeleri Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına
ait en yüksek (Tmax) ve en düşük (Tmin) sıcaklıkları göstermektedir.

 30,2  17,3 28,5  17,1 26,6  17,0 25,8  16,8 




/4  22,4
2
2
2
2
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Ürün yetişme dönemi ortalama en düşük sıcaklığı ( T min , oC) Eş. [3] ile hesaplanır ve bu
değere denk düşen sınıf Çizelge 5.4‟den okunur.


Tmin 

Tmin1  Tmin2  Tmin3  Tmin4
4

[3]
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17,3  17,1  17,0  16,8
 17,1
4

100

Bağıl nem:
Gelişme (2. Ay) ve olgunlaşma devresindeki bağıl nem değerleri Çizelge 5.1‟den
okunur ve Çizelge 5.4 kullanılarak uygunluk değerlemesi ve sınıfı belirlenir.
75,3

97

Olgunlaşma dönemindeki bağıl nem (4.ay) (%): 80,1

72

Gelişme dönemindeki bağıl nem (2. ay) (%):

Oransal güneşlenme süresi (n/N):
Bağıl nem değerlemesine benzer şekilde, gelişme (2. Ay) ve olgunlaşma devresindeki n
ve N değerleri Çizelge 5.1‟den okunur ve n/N hesapları yapılarak ve Çizelge 5.4
kullanılarak uygunluk değerlemesi ve sınıfı belirlenir.
n/N gelişme devresinde (2. ay):
5,86/12,44=
0,47
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n/N olgunlaşma devresinde (4.ay):
3,75/12,44=
0,30
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Topografya (t) ve ıslaklık (w) değerlendirmesi

Topografya (t):
Eğim (%)

6

Yönetim düzeyi

düşük

90

Islaklık (w):
100

Taşkın

yok

Drenaj

bozuk

Bünye (iyi & orta veya kaba)

iyi
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Fiziksel toprak özelliklerinin (karakteristiklerinin) değerlendirmesi (s)

Toprak derinliği:
Ürüne özgü hiçbir veri yok (yani soyanın toprak derinliği isteği açık olarak
belirtilmediği için), yıllık ürün  ideal (en uygun) toprak derinliği = 100 cm
120 cm içinde kök gelişimini sınırlayan katmanlar bulunmamaktadır  etkili toprak
s1

derinliği = 120 cm


En uygun toprak derinliği içerisindeki her bir toprak horizonu değerlerinin

hesaplanması
Bu derinlikle sınırlayıcı bir katman bulunmamaktadır; yani tüm horizonlarda sahip
oldukları bünye, yapı ve kaba parçacıklar açısından bir değerleme yapılır.
Bir metre derinlik içerisindeki her bir horizonun bünye/yapı değerlemesini saptamak
amacıyla gereksinim çizelgeleri kullanılabilir.
Daha sonra, laterit çakıllarının varlığı profil tanımlamalarında belirtilmiştir ve bu kaba
parçacıkların hacimsel yüzdeleri dikkate alınarak, düzeltme çarpanları bünye /yapı
değerlemelerini düşürmek için kullanılır. Diğer bir deyişle, profildeki çakıl bolluğu o
toprağın bünye/yapı açısından değerini düşürmektedir.
Çizelge 5.18 Parametrik yöntemde bünye/yapı değerlemesinin kaba parçacıklar hacimce
yüzdesine göre yeniden değerlendirilmesi
Bünye
sınıfı
Ap
ABh
Bo1
Bo2

SiCL
SiCs
C>60s
C>60s

KP
(v%)
13, kırmızı kil
21, kırmızı kil
4, kırmızı kil
18, kırmızı kil

Bünye
değerlemesi
(-)
100
100
95
95

Düzeltme
çarpanı
(%)
88
80
100
83

Bileşik
değerleme
(-)
88
80
95
79

Bileşik bünye /yapı, kaba parçacıklar, toprak derinliği değerlemesini bulmak için,
toprak profilinin eşit kesitlere veya eşit düşey katmanlara bölünmesi gereklidir ve
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derinlik ağırlıklı ortalama bir değerleme hesaplanırken, derinlik düzeltme indisleri
uygulanmalıdır (Çizelge 5.19)
Çizelge 5.19 Parametrik yöntem için bileşik bünye/yapı-kaba parçacıklar toprak
derinliği değerlemesi
25 1,75 * (24 – 0) * 88
1,75 * (25 - 24) * 80
25 – 50
1,25 * (45 – 25) * 80
1,25 * (50 – 45) * 95
50 – 75
0,75 * (72 – 50) * 95
0.75 * (75 – 72) * 79
0

–

75 – 100

=
=
=
=
=
=

3696,0
140,0
2000,0
593,8
1072,5
177,8

0,25 * (100 – 75) * 79

493,8

Toplam =
8174 / 100 =

8174
82
 82

Bünye /yapı, kaba parçacıklar , toprak derinliği


Toprak verimlilik özellikleri (karakteristikleri) (f):

Görünür (zahiri) katyon değişim kapasitesi (cmol(+)kg-1):
Göz önünde bulundurulan veya değerlendirmeye alınan “görünür katyon değişim
kapasitesi” toprak aşınma yoğunluğun (yaşlılığının) bir yansıması olarak 50cm
derinlikte kayıt edilen değerdir (cmol(+) kg-1). Potasyum klorür çözeltisi ile ölçülen
toprak asitlik değeri (pH-KCl) ile saf suda belirlenen asitlik değerinin (pH-H2O
kıyaslanması,

toprak

değişim

yüzeylerindeki

safi

(net)

yüklerin

emarelerini

(belirtilerini) verir. pH-H2O > pH-KCI olduğunda, toprakta negatif yükler ve aksi halde
pH-KCI > pH-H2O olduğunda, toprakta pozitif yükler bulunmaktadır.
KDKg (cmol(+)kg-1 kil) = 9,62 / 65 * 100=

15

pH-H2O < ph-KCl, bu durumda net pozitif yük

(+)

60

Yukarıdaki hesaplama Çizelge 5.3‟deki ilgili değerler kullanılarak yapılmıştır. 50 cm
derinlikteki KDK değeri 9,62 cmol(+) kg-1 toprak ve %kil miktarı 65‟dir.
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Alkali katyonlar toplamı (cmol(+)kg-1):
Alkali katyonlar toplamının değerlenmesi için, toprak profilinde ilk 25 cm‟deCa, Mg ve
K miktarlarının ağırlıklı ortalama olarak toplamları hesaplanır.
Çizelge 5.20 Alkali katyonlar toplamı
0 – 24
24 – 25

(24 – 0) * (1,75 + 0,76 + 0,28) =
(25 – 24) * (1,21 + 1,08 + 0,09) =
Toplam =
69,4 / 25 =

Alkali katyonlar toplamı (cmol(+)kg-1 toprak)

67,0
2,4
69,4
2,8
2,8

73

Asitlik (pH-H2O):
pH değerlemesi için, toprak profilinde ilk 25 cm‟de ağırlıklı ortalama olarak pH
hesaplanır.
Çizelge 5.21 ph içeriği
0 – 24
24 – 25

(24 – 0) * 5,45 =
(25 – 24) * 5,64 =
Toplam =
136,44 / 25

130,80
5,64
136,44
5,46

pH(-)

75

5,46

Organik karbon (%):
Organik karbon değerlemesi için, toprak profilinde ilk 25 cm‟de ağırlıklı ortalama
olarak organik karbon hesaplanır.

[(24  0) *1,87  (25  24) *1,23]
=
25

1,84 %

93

[(24  0) *1.87  (25  24) *1.23]
=
25

1.84 %

93
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5.1.4.3 Gerçek ve potansiyel arazi uygunluk sınıfının saptanması
Parametrik yöntemde, iklim uygunluğunu tanımlayan iklim değerlemesi, iklimsel
özelliklerin her bir grubunu içerecek şekilde en sınırlayıcı karakteristik baz alınarak
hesaplanmıştır. İlkin, bir iklim indisi karekök yöntemi kullanılarak hesaplanır ve daha
sonra bu indis, Bölüm 3.1.4.3‟de ayrıntıları verilen hesaplama tekniği aracılığıyla bir
iklim değerlemesine çevrilir.
Yukarıda parametrik yöntem için hesaplanılan iklim, topografya ve toprak özelliklerine
ait değerler Çizelge 5.22‟de gerçek ve potansiyel uygunluk sınıfları ile birlikte
özetlenmiştir.

86

Çizelge 5.22 Parametrik yöntem (karekök yöntemi) kullanılmak suretiyle Kamerun
Ngaoundere‟de soya üretimi için FAO arazi uygunluk sınıflandırılmasına
dair özet bilgiler
Özellik
İklim (c)
Ürün döngüsü esnasındaki
miktarı
1. Aydaki yağış miktarı
2. Aydaki yağış miktarı
3. Aydaki yağış miktarı
4. Aydaki yağış miktarı

Birim

yağış

Veriler Uygunluk Sınıfı
gerçek
potansiyel

(mm)

857

93

93

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

134
206
237
280

99
94
90
84

99
94
90
84

96

96

Ekin devri süresince sıcaklık

(°C)

Ekin devri süresince en düşük sıcaklık

(°C)

17,1

100

100

Gelişme dönemindeki bağıl nem (2. ay)
Olgunlaşma dönemindeki bağıl nem (4.ay)

(%)
(%)

75,3
80,1

97
72

97
72

(-)
(-)

0,47
0,30

93
85
60
71

93
85
60
71

(%)

6

90

90

(-)
(-)

yok
bozuk

100
85

100
100

(cm)
(-)

120
82

82

15,0

60

100

2,8

73

100

5,46
1,84

75
93
33

100
93
59

n/N gelişme devresinde (2. ay)
n/N olgunlaşma devresinde (4.ay)
iklim indisi (karekök)
İklim değerlemesi (karekök)
Topografya(t)
Eğim
Islaklık(w)
Taşkın
Drenaj
Fiziksel toprak özellikleri (s)
Derinlik
Bünye\Yapı
Kimyasal toprak özellikleri(f)
KDK
Alkali katyonlar toplamı

(cmol(+) kg-1
kil)
(cmol(+) kg-1
toprak)
(-)
(%)

pH
Organik karbon
Genel indeks
Arazi uygunluk sınıfı & alt sınıf

22,4

S3f

S2c

koyu siyah yazı tipi ile belirlenen sınıflar arazi uygunluk sınıfını belirlemek için vurgulanmıştır
çizelgede altı çizili olarak gösterilen rakamlar iklimsel sınırlama seviyesini hesaplamak amacıyla
kullanılmıştır. Önemli: klimatik sınırlayıcı seviye hesaplanırken dikkate alınacak
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İklim indisinin karekök yöntemi ile hesaplanması

I=Rmin x

I=72 x


A
B
C
x
x
x...
100 100 100
84 96 85
= 60
x
x
100 100 100

İklim değerlemesinin hesaplanması

İklim indisi 25 ile 92,5 arasında olduğu için, iklim değerlemesi aşağıda gösterildiği gibi
hesaplanır. Ayrıntılı bilgi için Bölüm 3.1.4.3‟ e bakınız.
R = 16.67 + 0.9 x I = 16.67 + 0.9 x 60 =71


Nihai arazi indisinin hesaplanması

Hesaplanan iklim değerlemesi, nihai (bütüncül) arazi indisini Karekök Yöntemi ile
hesaplamak için, diğer geride kalan 7 topografya ve toprak değerlemeleri ile bir araya
getirilerek değerlendirilir.

I=Rmin x

I=60 x

A
B
C
x
x
x...
100 100 100
71 90 100 85 82 73 93
x
x
x
x
x
x
= 33
100 100 100 100 100 100 100

Çizelge 3.15‟ e göre bu indis (33), arazi uygunluk sınıfı S3‟e tekabül etmektedir ve arazi
birimi (ünitesi) en az tatminkar bir şekilde (marjinal olarak) uygundur. En önemli
sınırlama düşük KDKg‟den kaynaklanmaktadır ve bu yüzden alt sınıf simgesi “f” S3
sınıfına eklenebilir.
Soya tarımı yapmak amacıyla bu arazi biriminin (ünitesinin) uygunluğu geliştirmek
için, ilk olarak kireçleme önerilebilir. Bu toprağın pH‟sını yükseltecektir. Neticede,
gübreleme bitki besin maddesi elverişliliğini anında artırır. Sırtlar oluşturarak toprak
işleme ve sırtlar üzerinde ekim işlemleri, bozuk drenaj ile ilgili sorunlardan kaçınmak
için uygulanabilir.Yalnız kuru tarım koşullarında, yağış miktarı, bağıl nem ve
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güneşlenme süresi ile ilgili sorunlara çözüm getirmek pek mümkün değildir. Potansiyel
arazi uygunluğu en az tatminkardır ve düşük KDKg ile belirlenmiştir.
Potansiyel arazi uygunluk sınıfını belirlemek amacıyla arazi indisinin, arazi ıslah
edildiğinde elde edilecek yeni değerlemeleri kullanarak yeniden hesaplanması gereği
vardır:

I=Rmin x

I=71 x

A
B
C
x
x
x...
100 100 100
90 100 100 82 60 100 93
= 46
x
x
x
x
x
x
100 100 100 100 100 100 100

Gerçek arazi uygunluk sınıflamasına benzer olarak, Çizelge 3.15‟ e göre bu indis (46),
arazi uygunluk sınıfı S3‟e tekabül etmektedir ve arazi birimi (ünitesi) en az tatminkar
bir şekilde (marjinal olarak) uygundur. En önemli sınırlama düşük KDKg‟den
kaynaklanmaktadır ve bu yüzden alt sınıf simgesi “f” S3 sınıfına eklenebilir.
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