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Proje Özeti: Türkiye`nin endüstriyel ve tarımsal anlamda en önemli üretim bölgelerinden olan İzmir-Manisa- 

Aydın illeri toprak ve su kaynaklarına ilişkin birçok problemle karşı karşıyadır. Bu araştırma, İzmir-Manisa-Aydın 

illeri tarım topraklarının tamamını tanımlayacak şekilde; toprakların bitki besin maddesi ve potansiyel toksik 

element kapsamlarının belirlenmesi, belirlenen bu toprak özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kapsamında 

değerlendirilerek güncel toprak veri tabanları oluşturulması ve haritalanması amacıyla planlanmıştır. 

 

Gerçekleştirilecek projede; İzmir-Manisa-Aydın illeri tarım alanlarından 2013-2014 yıları arasında, 2.5x2.5 km 

grid sistemine göre yaklaşık 2000 noktada toprak örneklemesi yapılacak, toprak örnekleri 0-30 cm derinlikten yer 

koordinatları ölçülerek alınacaktır. Alınan toprak örneklerinde; bünye, pH, elektriksel iletkenlik, kireç, organik 

madde, alınabilir fosfor analizlerini kapsayan temel verimlilik parametreleri, ekstrakte edilebilir K, Ca, Mg ve Na, 

toplam N, alınabilir Fe, Cu, Zn ve Mn analizlerini içeren bitki besin maddesi kapsamları, sıcak suyla ekstrakte 

edilebilir B ile toprak kirliliği yönetmeliği esasları çerçevesinde Cu, Zn, Ni, Cd, Cr, Pb ve Co’ dan oluşan 

potansiyel toksik element kapsamları belirlenecektir. Bununla birlikte, toprak analiz sonuçları belli kriterlere göre 

sınıflandırılarak, besin maddelerinin eksiklik, yeterlilik veya fazlalık, potansiyel toksik elementlerin ise toksiklik 

seviyeleri belirlenecektir.  Toprak parametrelerinin sınıflandırılmasından sonra Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 

kapsamında veri tabanı oluşturulacak ve “Kriging”, “InversDistanceWeighting” teknikleri kullanılarak 

haritalanacaktır. 

 

Proje sonucunda elde edilecek veriler; toprak kaynaklarının verimlilik, kalite ve kirlilik unsurlarının izlenmesine, 

gübre üretim planlaması ve gübre tüketim politikalarının geliştirilmesine, yöreye uygun bitki deseninin seçimine, 

organik tarım uygulamaları yapılabilecek yerlerin belirlenmesine ve Küçük Menderes Havzası’nda yapılacak olan 

diğer birçok çalışmaya yüksek düzeyde fayda sağlayacaktır. 
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