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Özet 
Mera alanları gibi doğal kaynakların etkili ve sürdürülebilir yönetiminde, çoklu faktörlerin etkisini 
ölçmeye yardımcı olacak bilim temelli bilgi gereklidir. Ekosistemin yönetiminde ekolojik faktörlerin 
bitki örtüsü dağılımı ve çeşitliliği üzerindeki etkisine dair bilgi çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı, 
Karasu (Erzurum) havzasında bulunan doğal meralarda bazı toprak özelliklerinin ortaya konulması ve 
toprak faktörleri ile bitki türleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaçla çalışma sahasında bulunan 
112 doğal mera kesiminde vejetasyon etüdü yapılmış, bitki türleri, bitkilerin toprağı kaplama oranı ve 
mera kalitesi belirlenmiştir. Her bir noktadan 0-20 cm derinlikten toprak örnekleri alınmış ve tekstür, 
agregat stabilitesi, organik madde, fosfor, potasyum ve pH analizi yapılmıştır. Yapılan toprak analizleri 
neticesinde mera topraklarının kaba bünyeli, agregat stabilitesi değerlerinin genelde yüksek olduğu,  
organik madde ve azot bakımından yeterli, toprak pH’sı yönünden bir sorun taşımadığı, elverişli fosfor 
bakımından yetersiz olduğu, potasyum içeriklerinin yüksek olduğu saptanmıştır. Mera kalite derecesi 
ve bitkilerin toprağı kaplama oranı ile tekstür bileşenlerinden silt+kil oranı, agregat stabilitesi, organik 
madde, toplam azot, elverişli fosfor, değişebilir potasyum, arasında önemli (p<0.05) pozitif ilişkiler 
belirlenmiştir. Mera kalitesi, bitkilerin toprağı kaplama oranı ve tür sayısı ile toprak pH’sı arasında 
önemli (p<0.05) negatif ilişki olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak çevresel faktörlerin en önemlilerinden 
biri olan toprak özelliklerinin mera kalitesi (MKD), bitkilerin toprağı kaplama oranı (TKO) ve bunların 
belirleyicisi olan tür dağılımı ve sayısında etkili olduğu ve mera yönetimi uygulamalarında toprak 
özelliklerinin belirlenerek, uygulamalarda bu değerlerin göz önünde bulundurulması gerektiği 
düşünülmektedir.  

Abstract 
In the effective and sustainable management of natural resources such as rangelands, science-based 
knowledge is needed to help measure the impact of multiple factors. Knowledge of the effect of 
ecological factors on vegetation distribution and diversity in ecosystem management is very important. 
The aim of this study is to investigate the relationship between soil factors and vegetation, to reveal 
some soil characteristics in natural rangelands in Karasu (Erzurum) basin. With this purpose, vegetation 
studies were carried out in 112 natural pasture areas in the study area; and the plant species, the 
covering rate of the plants and rangeland quality were determined. Soil samples were taken from each 
point 0-20 cm deep and texture, aggregate stability, organic matter, phosphorus, potassium and pH 
analyses were done. As a result of the soil analysis, it was determined that rangeland soils have coarse 
texture, the values of the aggregate stability are generally high, organic matter and nitrogen content of 
soils were sufficient, there is no problem in terms of soil pH, plant available phosphorus was inadequate 
and potassium contents are high. There were significant (p <0.05) positive correlations between 
silt+clay ratio, aggregate stability, organic matter, total nitrogen, available phosphorus, excahangeable 
potassium and  rangeland quality and  and plant rate of covering the plants. It was determined that 
pasture quality, plant covering rate and number of species were negatively correlated (p <0.05) with 
soil pH. As a result, it is considered that soil properties, which are among the most important 
environmental factors, are effective on rangeland quality (MKD), plant covering rate (TKO) and the 
number and distribution of species, which are the determinants of these, and that soil properties should 
initially be determined in rangeland management practices and resulting values should be taken into 
consideration in practice. 

GİRİŞ 

Dünya yüzeyinin yaklaşık yarısını kaplayan meralar iklim, 

toprak, türler arası rekabet ve doğal veya insan 

müdahaleleri arasındaki ilişkilerin sonucu ortaya çıkmıştır. 

Günümüzde, meralar yanlış yönetim uygulamaları ve 

iklim değişikliğine maruz kaldıkça, çeşitli dönüşümlere 

tabi tutulmaktadır. Dünya üzerinde son 50 yılda; aşırı 

otlatma nedeniyle 679 milyar ha ve diğer yanlış 

uygulamalarla 155 milyar ha olmak üzere toplam 1 965 
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milyar ha alan insan eliyle bozulup erozyona maruz 

kalmıştır. Bu rakam dünyadaki toplam ekilebilir arazinin 

%17’sini oluşturmaktadır (Doğan 1995). Türkiye de 

meralardan faydalanırken gereken özen gösterilmemiş, 

erken, ağır ve düzensiz otlatılarak verim potansiyellerinin 

kaybedilmesine sebep olunmuş, florastik kompozisyonları 

değişime uğramış ve ot kaliteleri düştüğü gibi toprak 

özellikleri değişime uğramıştır. Koç (1995) Türkiye de 

meraların mevcut durumunu ortaya koymak amacıyla 

yapılan çalışmaları gözden geçirmiş, meraların orta ve 

zayıf durumda olduğu, meralarda büyük oranda tahribat 

olduğunu ve düşük rakımlı meralardaki tahribatın daha 

fazla olduğu belirlenmiştir. Doğu Anadolu Bölgesinde 

yaygın uygulama arazinin köylüler tarafından ortak 

kullanıldığı mera yönetimi sistemidir. Bölgede yüksek 

rakımlı doğal otlak alanları, yem bitkisi üretiminde göze 

çarpan mevsimsellik ile karakterize edilir. Bu meralar 

temelde soğuk mevsim türlerinden oluşmakta ve kısa 

geçen bir ilkbahardan sonra sıcaklıkların artmasıyla bitki 

büyümesi durmakta ve üretim azalmaktadır. Sınırlı 

biyokütle üretimi, erken ilkbahar ve geç sonbahar 

döneminde aşırı otlatmaya ve bunun sonucunda toprak 

örtüsünde bir azalmaya ve toprak özelliklerine zarar 

vermeye neden olur (Bertol et al. 1998). Bununla birlikte, 

mera yönetimi veya kullanımının toprak özelliklerine olan 

etkisi hakkında çok az şey bilinmektedir. 

Çevresel parametre ile bitki örtüsü arasındaki ilişki mera 

ekosistemlerini yönetmek için önemlidir ve ayrıca bitki 

örtüsü değişikliklerini etkileyebilecek temel faktörlerin 

belirlenmesine yardımcı olur. Vejetasyon meraların ana 

unsurudur. Her bir bitkinin varlığı, iklim, topografya ve 

toprak gibi spesifik faktörlere ihtiyaç duyar (Leonard et al. 

1988). Çevresel değişkenler bitki türlerinin dağılımı ve 

bileşimini üzerine etkilidir (El Bana et al. 2002; Jafari et al. 

2004; He et al. 2007). Çevresel faktörlerin başında gelen 

toprak, meralarda tür dağılımı ve bitki gelişimini etkileyen 

ve bitki ekolojisinde önemli bir rol oynayan faktörlerden 

biridir (Mueller-Dombois ve Ellenberg 1974; Buxbaum ve 

Vanderbilt 2007). Özellikle kök bölgesindeki toprağın 

fiziksel ve kimyasal özellikleri, vejetasyonu 

şekillendirmede çok önemli bir rol oynamaktadır (Grubb 

1987; Wright 1992;  Bednarek et al. 2005;). Farklı 

lokasyonlarda yapılan birçok çalışma toprak 

özelliklerindeki değişimin florada bulunan bitki türlerinin 

dağılımı ve bolluğunu etkilediği vurgulanmaktadır 

(Ukpong 1994; Richards et al. 1997; Sala et al. 1997; Dodd 

et al. 2002; Medinski 2007; Cannone et al. 2008; Zare et 

al. 2011). 

Meraların ıslahını yapmak ve doğru bir yönetim modeli 

oluşturmak için bilinmesi gereken parametrelerin başında 

toprak özellikleri gelmektedir. Buradan yola çıkarak 

Karasu havzası (Erzurum) doğal meralarında toprak pH’sı, 

organik madde içeriği, elverişli fosfor miktarı, toprak 

tekstürü ile mera kaplılığı, tür sayısı ve mera kalitesi gibi 

özellikleri ve çalışma sahasındaki vejetasyon ile toprak 

özellikleri arasındaki ilişkiler ortaya konulmaya çalışıştır. 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Çalışma Alanı  

Erzurum Türkiye’nin doğusunda yer alan Doğu 

Anadolu’nun alan bakımından en büyük ilidir. Erzurum 

Doğu Anadolu Bölgesinde 39 551 kuzey enlemi ile 41 611 

doğu boylamı üzerinde ve 1853 m rakımda yerleşmiştir. 

Erzurum ili Karasu, Aras ve Çoruh ırmaklarının çıkış 

noktası olup bu ırmakların havzalarının başlangıcını 

oluşturmaktadır. Çalışma sahası Erzurum Merkez, Ilıca, 

Aşkale ve Çat ilçelerini içine alan Karasu Havzasının 

Erzurum ili sınırları içinde kalan kısmı (Şekil 1) olup, 

yaklaşık 590.000 ha’dır. (Anonim 2002). 

Erzurum ili yüksek rakım nedeniyle oldukça sert geçen bir 

karasal iklimin etkisi altındadır. Yıllık ortalama sıcaklık 5.7 
oC, ortalama en yüksek sıcaklık 11,9 oC, ortalama en düşük 

sıcaklık -0.4 oC’dir. Ortalama yıllı yağış miktarı 432,8 mm 

olup ortalama yağışlı gün sayısı 122.1 dir (Anonim 2016). 

Araştırma sahası toprakları dördüncü zamana ait kuzey 

formasyonları olup, genellikle volkanik kökenli bazalt, 

trakit, andezit, tüf ve riolitik serilerdir (Sür 1961). 

Araştırma alanı Palandökenlerle başlayıp güneye doğru 

devam eden ve Erzincan il sınırına kadar süren andezit-

bazalt serisi jeolojik formasyonları ihtiva etmektedir 

(Anonim 2000). 

590.000 ha’dır. (Anonim 2002).  
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Şekil 1. a: Çalışma sahası, b: Karasu ve yan dereler, c: Örnekleme noktaları 

Yöntem 

Arazi çalışmasına başlanmadan önce büroda araştırma 

sahasına ait uydu görüntüleri üzerinde kaba kontrolsüz 

sınıflama (unsupervised classified) yapılarak mera 

alanlarının yoğun olduğu yerler ve sınırları ile örnekleme 

birimleri belirlenmiştir. Belirlenen örnekleme noktalarının 

her birinden GPS ile koordinat ve rakım bilgileri 

toplanmıştır. Önceden belirlenen 112 noktada çalışma 

süresince birer defa toprak ve bitki örtüsü ile ilgili örnek 

ve kayıtlar alınmıştır. Toprak profilinin 0-20 cm’lik 

derinlikteki kısmını temsil edecek özellikteki bozulmuş 

yüzey toprak örneği alınmıştır. Alınan toprak örnekleri 

laboratuvara getirilerek havada kurutulup dövülmüş ve 2 

mm’lik elekten elendikten sonra analize hazır hale 

getirilmiştir 

Toprak örneklerinin reaksiyonu (pH'sı) 1:2.5 toprak su 

karışımında potansiyometrik olarak cam elektrotlu pH-

metre ile belirlenmiştir (Sağlam 1994). Organik madde 

içerikleri Smith-Weldon yöntemine göre tespit edilmiştir 

(Sağlam 1994).Kireç içerikleri kalsiyum karbonat eşdeğeri 

olarak Scheibler kalsimetresi ile volümetrik metotla 

belirlenmiştir (Sağlam 1994). Katyon değişim kapasiteleri 

sodyum asetat (1 N, pH= 8.2) ve amonyum asetat (1 N, 

pH=7.0) yöntemiyle eksrakte edildikten sonra flame 

fotometrede okunması yoluyla belirlenmiştir (Sağlam 

1994). Değişebilir Ca, Mg, Na ve K içerikleri amonyum 

 

a                                                                b 

 

c 
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asetat yöntemiyle çözelti oluşturulduktan sonra Na ve K 

flame fotometrede, Ca ve Mg ise atomik absorpsiyon 

spektrofotometresinde okunarak hesaplanmıştır. (Sağlam 

1994). Elverişli fosfor içerikleri sodyum bikarbonat mavi 

renk yöntemiyle belirlenmiştir (Olsen ve Sommers 1982). 

Vejetasyon etüdünde tekerlekli nokta yöntemi (Gökkuş ve 

ark. 1995) ve uyarlanmış lup yöntemi esas alınmıştır (Koç 

ve Çakal 2004). Modifiye lup yöntemi ile her kesimde 100 

noktadan oluşan 1 hatlık ölçüm yapılmıştır. Yapılan 

vejetasyon etüdünden elde edilen verilerden 

faydalanılarak Gökkuş ve Koç (2001)’nin önerdiği formül 

aracılığıyla her kesime ait botanik kompozisyonda türlerin 

oranları bitki örtüsünün toprağı kaplama oranı 

hesaplanmıştır. 

A Türünün Oranı (%) = (Rastlanılan A türü sayısı / Toplam 

bitki sayısı) x 100 

TKO (%) = (Bitkiye rastlanma sayısı/ Ölçüm sayısı) x 100 

Bu çalışmada uygulamaya aktarımı açısından Koç ve ark. 

(2003)’nin önerdiği yöntemdeki mera kalite derecesi ve 

durum sınıfı değerlendirmesi ele alınmış ve sağlık göz ardı 

edilmiştir. Buradan elde edilen değerlere göre 76-100 

arası puan alan kesimler “çok iyi”, 51-75 arası puan alan 

kısımlar “iyi”, 26-50 arası puan alan kesimler “orta” ve 0-

25 arası puan alan kesimler “zayıf” mera alarak 

sınıflandırılmıştır. 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Toprak özellikleri 

Karasu Havzası (Erzurum) meralarından alınan 112 toprak 

örneğinin bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerine ait 

deskriptif istatistik sonuçları çizelge 1’de verilmiştir.  

Toprak örneklerinin mekanik analiz sonuçlarına göre kum 

içerikleri %19.18-74.29, silt içerikleri %16.33-55.10 ve kil 

içerikleri %5.31-35.92 arasında değişmekte olup, 

ortalama %49.72 kum, %33.28 silt ve %16.99 kil 

bulunmaktadır (Çizelge 1). Toprakların bünye sınıflarının 

%43’ünün kumlu tın, %3’ünün kumlu killi tın, %15’inin killi 

tın, %37’sinin tın, %1’inin siltli killi tın ve %1’inin siltli tın 

sınıfında yer aldığı görülmektedir(şekil 2). Bu değerlerden 

araştırma sahası mera topraklarının orta ve kaba bünyeli 

olduğu anlaşılmaktadır (Demiralay 1993). 

İncelenen toprak örneklerinin agregat stabilitesi değerleri 

%13.0-89.5 arasında değişim göstermiş ve ortalaması 

%63.2 olmuştur. Toprak örneklerinin agregat stabiliteleri 

genel olarak yüksek olup, bu durum muhtemelen organik 

maddeden kaynaklanmaktadır. Thien (1976) toprak 

örneklerinin suya dayanıklı agregat içeriğinin %10’dan 

büyük olmasının fiziksel bakımdan önemli sayılabileceğini 

belirtmektedir. 

Karasu Havzasındaki meralara ait toprak örneklerinin 

organik madde içerikleri %0.66 ile %14.88 arasında 

değişmekte olup, ortalama %4.47’dir (Çizelge 1). Organik 

madde bakımından toprak örneklerinin %35’i çok yüksek, 

%43’ü yüksek, %16’sı orta ve %6’sı düşük guruba 

girmektedir (Şekil 2). Araştırma alanı toprakları genel 

olarak organik madde yönünden yeterli düzeyde ve sorun 

teşkil etmemektedir (Aydın ve Sezen 1995). 

Çizelge 1. Toprak örneklerine ait bazı özelliklerin tanımlayıcı 
istatistik sonuçları 
  En Düşük En Yüksek Ortalama   

Fi
zi

ks
el

 Ö
ze

lli
kl

er
 Kum içeriği, % 19.18 74.29 49.72 ±12.88 

Silt içeriği, % 16.33 55.10 33.28 ±7.66 

Kil içeriği, % 5.31 35.92 16.99 ±8.37 

Agregat stabilitesi, % 13.0 89.5 63.2 ±16.78 

K
im

ya
sa

l Ö
ze

lli
kl

er
 Organik madde, % 0.66 14.88 4.47 ±1.90   

Azot, % 0.03 0.74 0.22 ±0.09 

 pH, 1:2,5 5.03 7.84 6.87 ±0.52 

Fosfor, P2O5 kg/da 1.13 12.56 3.85 ±1.76 

Değişebilir K, cmol/kg  0.10 6.41 1.39 ±0.90   

Toprak örneklerinin azot içerikleri %0.03 ile %0.76 

arasında değişim göstermekte olup, ortalama %0.22’dir 

(Çizelge 1). Şekil 2 incelendiğinde toprak örneklerinin 

%24’ünün çok yüksek, %29’unun yüksek, %33’ünün orta, 

%13’ünün düşük ve %1’inin çok düşük azota sahip olduğu 

görülmektedir. 

Bu değerler genel olarak araştırmaya konu olan mera 

topraklarında toplam azot yönünden bir sorunun 

bulunmadığını göstermektedir (Aydın ve Sezen 1995). 

Elde edilen verilere göre havza meralarında azotla 

gübrelemeye çok acil ihtiyaç duyulmamaktadır. Ancak 

bölge meralarında bitkilerin azotlu gübrelere tepki 
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göstermesi, ilkbaharın soğuk ve serin geçmesine bağlı 

olarak organik maddenin ayrışmasının düşük olmasına 

bağlanabilir (Larcher 1995; Brummer et al. 1999). 

Araştırma sahasına ait mera topraklarının pH’sı 5.03 ile 

7.84 arasında değişmiş ve ortalama pH 6.87 olarak 

belirlenmiştir. Toprak örneklerinin pH değerlerine 

bakıldığında %1’inin çok kuvvetli asit, %1’inin kuvvetli asit, 

%4’ünün orta asit, %22’sinin hafif asit, %51’inin nötr ve 

%21’inin hafif alkalin karakterde olduğu görülmektedir 

(Şekil 2). Toprak örneği alınan mera alanlarında toprak 

pH’sı ve kireç yönünden bir sorun görülmemektedir 

(Ergene 1995). 

 
Şekil 2. Toprak özellikleri dağılımı a:tekstür, b: toplam azot, c:pH, d: organik madde 

 

Analiz edilen toprak örneklerinin elverişli fosfor içerikleri 

1,13 kg P2O5 /da ile12,56 kg P2O5/da arasında değişmekte 

olup, ortalama 3.85 kg P2O5/da bulunmuştur (Çizelge 2). 

Toprakların elverişli fosfor içerikleriyle ilgili oransal 

dağılım ise Şekil 3’te verilmiştir. Karasu Havzası 

meralarının yarayışlı fosfor içeriklerine bakıldığında, 

toprak örneklerinin fosfor içerikleri yönünden %2’sinin 

yüksek, %8’inin orta, %51’inin düşük ve %39’unun çok 

düşük sınıfına girdiği görülmektedir (Aydın ve Sezen 

1995). Genel olarak mera toprakları elverişli fosfor 

yönünden yetersiz olup, iyi bir mera yönetimi açısından 

mutlaka fosforlu gübrelemeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Toprak örneklerinin değişebilir Potasyum içeriklerine ait 

en düşük, en yüksek ve ortalama değerler çizelge 1’de yer 

almaktadır. Şekil 3 ten de görüleceği gibi mera toprakları 

değişebilir katyonlar açısından sorun içermemektedir. 

Benzer sonuçlar Erzurum ili mera topraklarının bazı 

fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerinde çalışan 

İstanbulluoğlu ve Sevim (1986) ve Avağ (2002),  tarafından 

da elde edilmiştir. Leonard et al. (1988) Avusturalyanın 

bazı bölgeleri hariç, dünyada yarı kurak bölgelerdeki 

meraların topraklarının organik maddece düşük, hafif 

alkali karakterli ve yeterli verimliliğe sahip olduğunu ileri 

sürmüşlerdir. 
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Şekil 3. Toprak özellikleri dağılımı a: fosfor, b: potasyum 

 

Toprak-vejetayon ilişkileri 

Karasu havzası meralarında bazı toprak özellikleri ile mera 

kalitesi merada tür sayısı ve bitkilerin toprağı kaplama 

oranı değerleri arasındaki korelasyon analizi ve sonuçları 

Çizelge 2’de verilmiştir.  

Çizelge 2. Araştırmada incelenen toprak özellikleri ve vejetasyon 
özellikleri arasında belirlenen korelasyon katsayıları 

  MKD Tür Sayısı TKO 

Agregat stabilitesi 0,323** 
 

0,224** 

Kum -0,257** 
 

-0,212* 

Silt+Kil 0,257** 
 

0,212* 

Organik Madde 0,298** 
 

0,228** 

Azot 0,299** 
 

0,232** 

Fosfor 0,499** 
 

0,323** 

Potasyum 0,205* 
 

0,219* 

pH -0,294** -0,193** -0,250** 

TKO; Toprağı kaplama oranı, MKD; mera kalite derecesi,  

 **; p<0.01, * ; p<0.05. 

Toprak özelliklerinden agregat stabilitesi ile mera kalitesi 

ve toprağı kaplama oranı arasında önemli pozitif bir ilişki 

olduğu belirlenmiştir. Bazı araştırmacılar, toprak 

stabilitesinin (Suya dayanıklı agregatlar miktarı) 

ekosistem işlemlerinin kritik bir göstergesi olduğunu öne 

sürmüşlerdir (Rillig et al. 2002; Six ve Paustian 2014). 

Toprakların agregat stabilitesi arttıkça erozyona karşı 

direnci artmaktadır (Brayn 1976). Agregat stabilitesi 

toprak kalitesi ve mera sağlığı için iyi bir anahtardır. 

Canbolat (1992) toprakta agregat stabilitesi ile organik 

madde arasında doğrusal bir ilişkinin olduğunu ve artan 

organik madde oranına bağlı olarak su geçirgenliğinin, 

Wander et al. (1994), toprağın biyotik aktivitesinin ve 

Herrick et al. (2001) erozyona karşı direncinin arttığını 

tespit etmişlerdir. Agregat stabilitesi toprak tekstürü ve 

organik maddesi tarafından kontrol edilen bir özelliktir. 

Toprakların bünyesi bozuldukça (kum miktarı arttıkça) su 

tutma kapasitesi, agregat oluşumu, erozyona karşı 

direnci, bitki besin elementlerinin yarayışlılığı, dolayısıyla 

da mera kalitesi olumsuz etkilenmektedir (Avağ 2002). 

Toprakta silt+kil oranı ile mera kalitesi ve toprağı kaplama 

oranı arasında pozitif, kum oranı ile mera kalitesi ve 

toprağı kaplama oranı arasında negatif önemli ilişki 

olduğu ortaya çıkmıştır. Nitekim Sala et al. (1997) tür 

zenginliğinin toprak tekstüründen daha fazla 

etkilendiğini, çünkü toprağın tekstürel yapısının suyun 

depolandığı yeri belirlediğini bildirmişlerdir. İnce tekstürlü 

topraklar, yüzeye yakın kesimde, kaba tekstürlü 

topraklardan daha fazla su depolar ve bunun sonucunda, 

uzun kökleri olan odunsu bitki örtüsünün aksine, sığ kök 

sistemine sahip otsu bitki örtüsünü gelişiminin 

desteklediği düşünülmektedir. Dodd et al. (2002), iklim 

faktörlerine ek olarak toprak tekstürünün, çalı ve otsu 

türlerin dağılım ve miktarında önemli faktör olduğunu, 

Ariapour ve Asgari (2012) ise bitki ile kaplılığı etkileyen 

ana toprak faktörünün toprak tekstürü olduğunu 

bildirmektedir. 

Organik madde, toplam azot, elverişli fosfor ve değişebilir 

potasyum içeriği ile mera kalite derecesi ve toprağı 

kaplama oranı arasında pozitif yönlü önemli (p<0.05) ilişki 

olduğu kaydedilmiştir. Mera topraklarında organik 

madde, azot, fosfor ve potasyum miktarının artmasının, 

mera kalitesini arttırdığı söylenebilir. Nitekim Amanollahi 

et al. (2011) organik madde ve potasyum gibi kimyasal 

özelliklerin ve toprak nemi ve silt içeriği gibi fiziksel 

özelliklerin toprak verimliliğini arttırdığını ve sonuç olarak 

topraktaki ekolojik habitatları artırdığını bildirmiştir. 
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Kotze et al. (2013) toprak organik maddesi (SOM), toprak 

yapısını iyileştirdiği, su infiltrasyonunu geliştirdiğini ve 

böylece agregat stabilizasyonu yoluyla erozyonu önlediği 

için mera ekosisteminin işleyişinde özellikle temel bir 

faktör olduğunu bildirmiştir. Pillar et al. (1989) ise botanik 

kompozisyona jeolojik yapı, toprak nemi, otlatma baskısı 

ve toprak verimliliğinin de etkili olduğunu belirtmişlerdir. 

Nitekim toprakta verimlilik unsurlarının başında gelen 

azot ve fosforun merada verim artışı, botanik 

kompozisyonda iyileşme, kimyasal kompozisyonda 

iyileşme ve yeşil yem periyodunun uzatılması gibi olumlu 

etkileri vardır (Bakır 1985). Ayrıca organik madde 

yukarıda belirtilen doğrudan etkisinin yanı sıra toprağın 

fiziksel özelliklerini de etkileyerek verimliliğin artmasına 

neden olmaktadır (Sezen 1995). Toprak nem içeriği 

arttıkça mera kalite derecesinde, toprağı kaplama 

oranında ve verimde bir artış meydana gelmektedir. 

Organik maddenin fazla su tutabilmesi nedeniyle organik 

madde içeriği yüksek toprakların su tutma kapasitesi de 

yüksektir (Ergene 1995, Sezen 1995). 

Analiz sonuçlarına göre toprak pH’sı ile mera kalite 

derecesi ve bitkilerin toprağı kaplama oranı ve meradaki 

tür sayısı arasında negatif yönlü önemli ilişki olduğu 

ortaya çıkmıştır. Çalışma sahasındaki toprakların pH’sı 

genel olarak nötrden alkaliye doğru artış göstermiş ve 

pH’daki artışa bağlı olarak mera kalitesi ve toprağı 

kaplama oranında azalmaya neden olmuştur. Aşırı pH'lar, 

sadece doğrudan etkilerle değil, aynı zamanda besin 

maddelerinin mevcudiyetini etkileyerek, bitkilerin 

dağılımını sınırlayabilir. Grime (1973) ve Gould ve Walker 

(1999) bitki zenginliği ve pH arasında aşırı asidik ve aşırı 

alkali koşullarda bitki büyümesi ve sıklığının azaldığı 

bildirmişlerdir. 

SONUÇ 

Araştırma sahası toprak örneklerinin organik madde ve 

azot içerikleri sırasıyla ortalama genel olarak yüksektir ve 

genel olarak araştırmaya konu olan mera topraklarında 

toplam azot yönünden bir sorunun bulunmadığını 

göstermektedir. Ancak özellikle erken ilkbaharda organik 

maddenin ayrışmasının yavaş olması nedeniyle bitkilerin 

ilk gelişim döneminde ilave azota ihtiyaç vardır.  

Toprakların pH’ları genel de nötr ve nötre yakındır. Karasu 

havzası mera topraklarının yarayışlı fosfor içerikleri 

açısından, toprak örneklerinin fosfor içerikleri düşüktür. 

Burada bitki örtüsünün tür kompozisyonu ve saha 

ekolojisi (rakım, yöney, bitki örtüsü gibi) etkili olabilir. Bu 

nedenle sahadaki farklı ekolojik özelliklere sahip alanlar 

belirlenerek geniş çaplı fosforlu gübre denemelerine 

gidilerek bir sonuca varılması faydalı olacaktır. Çalışma 

sahası toprakları genel olarak orta ve kaba bünyelidir. 

Yine toprak örneklerinin agregat stabiliteleri yüksek olup 

erozyona mukavemet ve strüktür oluşumu açısından 

uygundur. Agregat stabilitesinin yüksek olması 

muhtemelen organik maddeyle ilgilidir. 

İkili ilişkiler sonucunda toprak özelliklerinin, mera durumu 

üzerine önemli etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır.  

Sonuçlara göre toprağın birçok fiziksel ve kimyasal 

özelliklerinin merada bitki örtüsünün verim ve kalitesine 

etki eden önemli unsurların başında geldiği ortaya 

çıkmıştır. Tarımın her alanında olduğu gibi meralarda da 

toprak özelliklerinin kalite ve verimlilik üzerinde etkili 

olduğu, dolayısıyla uygun bir mera yönetiminde toprak 

özelliklerinin mutlaka dikkate alınması gerektiği 

muhakkaktır.  
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