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BİTKİ SU TÜKETİMİNİN BELİRLENMESİNDE 
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Su, dünya'da birçok sektörde kullanılan kısıtlı bir doğal kaynaktır. Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre temiz suya olan küresel talep her 21 yılda ikiye 
katlanmaktadır. Bunun yanı sıra temiz su kaynakları, evsel, endüstriyel ve tarımsal 
kirlenmelerden dolayı da tehdit altındadır. Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde, bitkisel 
üretimi kısıtlayan ana faktör, susuz koşullarda yetişen ürünlerin çoğunluğu oluşturması ve 
uygun su teminidir. Diğer taraftan hâlihazırda ekilebilir alanların % 20'sinde sulama 
yapılabilirken, sadece bu alandan elde edilen verim tüm tarımsal üretimin % 35-40'ını 
oluşturmaktadır. Sulamanın kötü yönetilmesi ise yeraltı sularının kirlenmesi ve tuzluluktan 
dolayı çevreyi ciddi biçimde tehdit etmektedir. Bu nedenle toprak-su durumunun düzenli 
olarak gözlenmesi, su kaynaklarının etkili bir şekilde kullanılabilmesi için zorunludur. Bu 
amaçla, nötronmetreler nükleer teknoloji esaslı bir teknik olarak tüm dünyada 
kullanılmaktadır. Bitki su tüketimi çalışmalarında su bütçesi yöntemi, aşağıdaki 
matematiksel eşitlikle tanımlanır. 

I + P-(D + ET)-R = ±AS 

Burada; 
ET: Bitki Su Tüketimi, (mm); I: Sulama suyu (mm), P: Yağış (mm), R: Yüzey Akış 
(mm), D: Drenaj (mm), AS: Toprak suyu içeriğindeki değişimdir (mm). 

İki zaman arasında toprak nemi değişimi (AS) bir kaç gün, 1 hafta, 1 aylık ya da 1 yıllık 
olabilir. Bir toprak profilinin belirli bir toprak derinliği boyunca içerdiği nem miktarının 
artışı ya da azalışı nötronmetre ile kolayca takip edilip izlenebilir. Nötronmetre 
kalibrasyonu yapıldıktan sonra, topraktaki nem miktarı istenilen sıklıkta ve derinlikteki 
hızlıca öğrenilebilir. 2006 yılında yapılmış bir çalışmada Satsuma mandarini ağaçlarının 
bitki su tüketimi belirlenmiştir. Sulama sezonu içerisinde (1 Ağustos-31 Ağustos 2006) 
toplam 9 adet ardışık sulama arası dönemde dört katman için bulunan değerler; 0-30 cm 
toprak derinliği için 78,04 mm, 30-60 cm toprak derinliği için 50,01 mm, 60-90 cm toprak 
derinliği için 73,23 mm, 90-120 cm toprak derinliği için 59,03 mm olmuştur. Toplam bitki 
su tüketimi; 260,31 mm olarak hesaplanmıştır. 
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THE USE OF NEUTRON PROBES TO DETERMINE 
EVAPOTRANSPIRATION 

Water is an essential requirement for life on the planet. It is often the single most 
limiting factor in crop and livestock production. Water is a scarce resource in many urban 
and rural environments worldwide. According to the FAO, the global demand for fresh 
water is doubling every 21 years. The quality of the finite water supplies is also under 
threat from industrial, agricultural and domestic sources of pollution. The majority of crops 
are grown under rain-fed conditions and adequate water supply is the main factor limiting 
crop production in semi-arid and sub-humid regions. On the other hand, currently 20% of 
the world's arable land is under irrigation providing 35 to 40% of all agricultural 
production. Irrigation mismanagement poses a serious threat to the environment through 
groundwater pollution and salinization. It is therefore, essential that water resources be 
used efficiently by regular monitoring of soil-water status in the unsaturated zone. The 
neutron depth probe, a nuclear-based technique, is utilized worldwide for this purpose. For 
a given region, the water balance is given by 

I + P-(D + ET)-R = ±AS 

where 

P is the rainfall integrated over At (mm), I is the irrigation integrated over A t (mm), ET is 
the evapotranspiration integrated over A t (mm), R is the runoff integrated over A t (mm), D 
is the water draining from the soil at depth L integrated over A t (mm), and A S is the change 
in soil-water storage in layer during the interval A t (mm) 

The most commonly used values of At are a few days, a week, a month, and a year. The 
increase or decrease of soil moisture in a given soil depth, can easily monitor with neutron 
probes. When the neutron probe calibration is done, the amount of moisture in the soil at 
the desired frequency and depth can be learned quickly. In 2006 a study for the 
evapotranspiration of satsuma mandarin tree has been identified. In a irrigation period (01-
31.08.2006) for four soil layer, ET : 78,04 mm. in 0-30 cm depth, ET: 50,01 mm. in 30-60 
cm. depth, ET: 73,23 mm. in 60-90 cm. depth, ET: 59,03 mm. in 90-120 cm.depth 
measured. The Total ET measured during this study, over a period of 1 month was 
260,31 mm. 
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1. GİRİŞ 

Bitki su tüketiminin (evapotranspirasyon) belirlenmesinde su bütçesi, bitkiye dayalı 
ölçümler ve mikrometeorolojik yöntemler kullanılmaktadır [1]. Derin kumlu topraklarda 
yatay su akışı önemsizdir, su bütçesi metodu evapotranspirasyonun (ET) tarla koşullarında 
belirlenmesinde güvenilir bir teknik olabilir. Turunçgil ağaçlarının kök bölgesinde ve kök 
bölgesi altında devamlı olarak toprak neminin gözlenmesi, su bütçesi hesabı için hem kök 
bölgesi altına su kayıplarının doğru tahmininde hemde ağaçların ET'nun belirlenmesinde 
gerekli bilgiyi sağlar [2]. 

Nötronmetrelerin esas kullanım alanı su bütçesi metodu için toprak nem değişiminin 
ölçülmesidir. Fakat son yıllarda performansının gelişmesi agronomi ve hidrolojide yeni 
araştırma alanlarının açılmasını sağlamıştır. Nötronmetreler aynı profilde toprağı tahrip 
etmeden nem değişimi ölçümlerinin birçok tekrarına gereksinim duyulan koşullarda 
başarıyla kullanılmaktadır [3]. 

Toprak-bitki-su ilişkilerine yönelik tarla çalışmalarında, toprak nemi ölçümleri hata 
yapılmasına açık çalışmalardır. Bu tip ölçümlerin yapılmasında güvenilir ve sağlam 
teknikler gereklidir. Nötronmetreler 1950'lerden önce geliştirilmiş ve halen günümüzde de 
kullanılmaktadır. Bir ölçüm tekniği olarak çeşitli üstünlükleri vardır. Bunlardan en 
önemlisi toprak yapısını bozmaması ve çok sayıda tekrarlanan ölçümün yapılmasına izin 
vermesidir. Nötronmetreler, toprak nemi ölçümleri için güvenilir bir arazi tekniği olarak 
kabul edilmektedir [4]. 

2. DENEYSEL 

Nötronmetre genel olarak, hızlı nötronların yayıldığı bir radyoaktif kaynak, dedektör tüp 
ve yavaşlayan nötronları sayan elektronik bir sayaçtan oluşmaktadır. Nötronmetrenin 
toprak üstünde kalan kısmında sayıcı düzenek, toprak içerisinde ise dedektör ve radyoaktif 
kaynağın bir arada bulunduğu sonda yeralmaktadır. Sonda bir kablo yardımıyla sayıcı 
düzeneğe bağlıdır ve ölçüm tüpü içerisinde istenilen derinlikte ölçüm yapabilir[5]. 

Toprak yüzeyi 

7T7 
ölçüm tüpü 

Dedektör ve Radyoaktif Kaynak 

Şekil 1. Nötronmetreyi oluşturan parçalar 
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Nötron kaynağı olarak, alfa partikülleri yayıcı (örneğin amerisyum ve radyum) ve ince 
berilyum tozları karışımı kullanılmaktadır. Alfa partikülleri berilyumun atom çekirdekleri 
ile çarpıştığında yüksek enerjili hızlı nötronlar meydana gelir. Ölçümler sırasında sonda, 
giriş tüpünde belirlenen derinliğe indirilir ve hızlı nötronlar toprak içinde nötron kaynağı 
tarafından saçılırlar. Nötronlar, toprak suyundaki hidrojen atomları ile etkileşime girer ve 
enerjilerini kaybederek yavaşlarlar. Yavaş nötron detektörü aracılığıyla belirlenen yavaş 
nötron çarpmaları önce sonda içinde yükseltilir. Yükseltilmiş çarpmalar, elektronik sayıcı 
sisteme gönderilir. Bir yavaş nötronun detektöre ulaşmasından gelen çarpma ile her bir 
sayım birbirine eşittir ve mikro işlemciler ham sayım verilerini bir dakikadaki sayıma 
(cpm) veya bir saniyedeki sayıma (cps) çevirirler [8], 

Nötronmetreden elde edilen cpm değeri tek başına bir anlam ifade etmez, dolayısıyla bu 
verinin toprak nemi ifade biçimlerinden birisiyle açıklanması gerekir. Bu bakımdan aletin 
okuduğu değerlerin gravimetrik yöntemle elde edilmiş örneklerle karşılaştırılması ve 
böylece topraktaki su miktarının güvenilir bir şekilde belirlenmesi gerekir. Bunun için 
nötron metrelerin her şeyden önce kullanılacağı toprak için kalibre edilmiş olması 
gerekmektedir 

Nötronmetre Kalibrasyonu 

Nötronmetrenin kalibrasyonu, hacim yüzdesi cinsinden toprak nem içeriği (Pv) ve 
nötronmetre sayım değerleri (cpm) arasındaki ilişkinin ölçülmesinden ibarettir. Teorik 
olarak bu durum basit gibi gözükse de uygulamada toprak profilinin özelliklerine bağlı 
olarak zahmetli bir işlemdir. Homojen yapıdaki toprakların kalibrasyonu daha kolay 
olmakla birlikte taşlı, çakıllı ya da tabakalı topraklarda bu durum daha da zorlaşmaktadır. 
Kalibrasyonda en büyük problem örneklemedir. Gravimetrik olarak elde edilen örneklere 
karşılık gelen sayım değerlerini elde etmek için toprak sondanın etkisine maruz bırakılır. 
Bununla birlikte nötron metodunun 30 cm. çapında bir kürede etkili olduğu farz edilir oysa 
klasik toprak nemi belirleme yöntemleri daha küçük çaplı örneklerle çalışır. Bu eşitsizlik 
sayım değerlerinin elde edildiği sondanın içinde bulunduğu ölçüm tüpünün çevresinden 
belirlenen ve çok sayıda alınan gravimetrik örnekleme yoluyla azaltılır. Birçok durumda, 
her iki metodla elde edilmiş gravimetrik örneklerin ve sayım değerlerinin aynı olması 
garanti değildir ve sorun heterojen, katmanlı ve taşlı topraklarda daha da büyüktür. 

Veri çiftleri, bitkinin yetişme dönemi boyunca toprakta mevcut olan nem içeriğini 
karşılamalıdır. Yani toprağın nemli dönemi ve giderek nem düzeyinin azaldığı yaz aylarına 
kadar olan dönemdeki toprak nemi değerlerinin toplanması gerekmektedir. Bu da zaman 
alan diğer bir uygulama problemidir. Bu amaçla arazinin kenarına bir deneme parseli 
kurulması ve parselin suyla doygun hale gelmesi sağlandıktan soma giderek azalan nem 
ölçümlerinin yapılması bir çözüm yoludur. Güvenilir bir kalibrasyon için mümkün 
olduğunca fazla örnek alınması gerekir. Örnek sayısı toprak yapısına bağlı olarak 
değişebilmektedir 

Nötronmetrelerin topraktaki nem durumunu en iyi şekilde yansıtabilmesi için veri 
çiftlerinden (cpm, 9) bir kalibrasyon grafiği oluşturulur. Ancak bu noktada ısı veya diğer 
faktörlerden oluşabilecek elektronik kaymaları önlemek için probe çıktısı cpm direk olarak 
kullanılmaz, bunun yerine CR (Count Ratio) sayım oranı kullanılır. Sayım Oranı değeri 
ise; tüp içerisinde yapılan ölçümün koruma kabı içerisinde yapılan ölçüme bölünmesi ile 
elde edilir. Bir diğer uygulama şekli ise su dolu bir varil içerisinde standart okumanın 
yapılmasıdır [6]. 
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Volumetrik toprak nemi ile sayım oranı arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Bu 
doğrusal ilişkinin formülü grafikte yer almaktadır (Şekil 2,3,4,5). Bu formüle göre elde 
edilen CR değeri formülde yerine konularak Pv değeri elde edilir. x ve y katsayıları en 
küçük kareler yöntemine göre belirlenir. Nötronmetre kalibrasyonunda veri çifti ne kadar 
çok ise nötronmetrenin güvenilirliği o oranda yüksektir. 

Bitki Su Tüketimi Çalışmalarında Nötronmetre Kullanımı 

Bitki su tüketimi çalışmalarında su bütçesi yöntemi (1) nolu matematiksel eşitlikle 
tanımlanır. 

I + P-(D + ET)-R = ±AS (1) 

Burada; 

ET: Bitki Su Tüketimi, (mm); I: Sulama suyu (mm),P: Yağış (mm),R: Yüzey Akış (mm), 
D: Drenaj (mm), AS: Toprak suyu içeriğindeki değişimdir (mm) [7], 

İki zaman arasında toprak nemi değişimi (AS) bir kaç gün, 1 hafta ya da 1 aylık olabilir. 
Bir toprak profilinin belirli bir toprak derinliği boyunca içerdiği nem miktarının artışı ya da 
azalışı nötronmetre ile kolayca takip edilip izlenebilir. Nötronmetre kalibrasyonu 
yapıldıktan sonra, topraktaki nem miktarı istenilen sıklıkta ve derinlikteki hızlıca 
öğrenilebilir. 

Z1 ve Z2 derinlikleri arasında ve t zamanında toprakta bulunan nem miktarının 
matematiksel ifadesi (2) nolu eşitlikte gösterilmiştir; 

SZ2_zSt)=fyO(Zj)dz (2) 

Zl 'den Z2'ye integral 6 (Z,t)dz, G'nın Z'ye ve t'ye bağlı olduğunu gösterir. Integral 
alındıktan sonra çıkan sonuç; artık Z değişkene bağlı değil sadece t'ye bağlıdır. Burada, 0 
hacim yüzdesi cinsinden toprak nemi, z yüzeyden olan dikey derinliktir. 0 hacim yüzdesi 
cinsinden verilirse, S derinlik cinsinden bulunur [6]. 

tı ve t2 arasında geçen zamanda toprak nemi değişimi (3) nolu eşitlikte şöyle tanımlanır; 

W O - V z ^ ^ i A S (3) 

Özellikle drenajın ihmal edildiği koşullarda (damla sulama gibi yöntemlerin kullanıldığı) 
bitki gelişme döneminde yağışların çok fazla olmadığı, sulama yapılıyorsa suyun çok fazla 
derinlere inmediği, kurak ya da yarı-kurak iklim bölgelerinde bitki su tüketimi, gözönüne 
alınan zaman dilimi içinde basitçe kök bölgesinde tutulan su miktarındaki değişmeye eşit 
olup formülü (4) nolu eşitlikte gösterildiği gibidir [7]. 

ET = ±AS + I (4) 
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Ancak uygulamada, toprak su içeriğindeki değişim (AS) ve sulama suyu (I) miktarının 
belirlenmesi zor olduğundan dolayı, bu iki bileşenden sulama suyu miktarı, toprak su 
içeriğindeki değişim (AS) içerisinde kabul edilir ve hesaplamalar ona göre yapılır. 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

2006 yılında yapılan çalışma, Ege Üniversitesi Kampüsü Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 
deneme arazisinde 1996 yılında kurulmuş olan satsuma mandarini (Citrus unshiu Marc.) 
deneme parselinde yürütülmüştür. Profil boyunca 30 cm.'lik katmanlarda (0-30 cm., 30-60 
cm., 60-90 cm., 90-120 cm.) nem değişimlerini gözlemlemek için nötronmetre yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırmada Campell Pasifle Nuclear Corp. tarafından üretilmiş, 503 
Hydroprobe tipi nötronmetre kullanılmıştır. Bu amaçla deneme ağaçlarının yanına 
alüminyumdan imal edilmiş nötronmetre ölçüm tüpleri yerleştirilmiştir. Sulamalar haftada 
iki kez Pazartesi ve Perşembe günleri öğleden sonra yapılmıştır. Nötronmetre ile her 
sulama öncesi ve sulama sonrası toprak nem içeriği ölçülmüştür. 

Sayımlar 30 saniye süresince ve 3 kez yapılan ölçümlerin aritmetik ortalaması alınarak 
okunmuştur. Standart okuma değerleri ise koruma kalkanı içinde ve 3 kez yapılan 
ölçümlerin aritmetik ortalaması alınarak okunmuştur. Ölçüm tübü içerisinde yapılan ölçüm 
değeri ile standart ölçüm değerinin oranlanması sonucu elde edilen sayım oranı her katman 
için ayrı ayrı belirlenen kalibrasyon grafiğinde (Şekil 2,3,4,5) kullanılarak toprak nemi 
belirlenmiştir. 

(0-30 cm katmanı) (30-60 cm katmanı) 
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Sayım Oranı (CR) 

Şekil 2. 0-30 cm. katmanı kalibrasyon grafiği Şekil 3. 30-60 cm. katmanı kalibrasyon 
grafiği 
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(60-90 cm katmanı) 
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Şekil 4. 60-90 cm. katmanı kalibrasyon grafiği Şekil 5. 90-120 cm. katmanı kalibrasyon 
grafiği 

Sulama sezonu içerisinde (1 Ağustos-31 Ağustos 2006) toplam 9 adet ardışık sulama arası 
dönemde dört katman için bulunan değerler; 0-30 cm toprak derinliği için 78,04 mm, 30-
60 cm toprak derinliği için 50,01 mm, 60-90 cm toprak derinliği için 73,23 mm, 90-120 cm 
toprak derinliği için 59,03 mm olmuştur. Toplam bitki su tüketimi; bir aylık dönemde 
260,31 mm olarak hesaplanmıştır. Bir aylık dönem için toprak profili boyunca nem 
değişimi, dört ayrı katman halinde şekil 6'da gösterilmiştir. 

100 

Toprak profili boyunca nem değişimi 
(1-31 Ağustos 2006) 

a 0 - 3 0 c m . 

a 3 0 - 6 0 c m . 
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0 9 0 - 1 2 0 cm. 
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Şekil 6. Toprak profili boyunca nem değişimi (1-31 Ağustos 2006) 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Nötronmetreler, topraktaki su miktarını ve hareketini belirlemek amacıyla geliştirilmiş ve 
uygulamaya aktarılmış yeni bir tekniktir. Bu amaç için geliştirilen diğer yöntemlere oranla, 
değişik bölge, zaman ve toprak derinliğindeki ölçümlerin oldukça kolay, hızlı ve duyarlı 
bir şekilde alınabilmesi, yöntemin etkinliğini arttıran en önemli etmendir. 
Nötronmetrelerden belirli bir bölge ve bitki için uygun sulama programlarının çıkarılması 
çalışmalarının yanı sıra, toprak hidrodinamik karakteristiklerinin belirlenmesi amacıyla 
yürütülen hidrolojik ve diğer tarımsal amaçlı araştırmalarda da yararlanılabilmektedir [5]. 

76 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,96-105 <| Q0013 Yllmaz 

Nötronmetre ile toprak su içeriği ölçülerek; belirli bir toprak derinliğinde depolanan su 
miktarı tahmin edilmekte ve derine sızım miktarına ilişkin çıkarımlarda 
bulunulabilmektedir. Periyodik toprak nem ölçümlerinden yararlanarak toprak-su 
karakteristik eğrileri, toprak hidrolik iletkenliği, toprak su bütçesi belirlenmektedir. 
Bunlara ek olarak, nötronmetre toprak su içeriğindeki mekansal değişimlerin, toprak 
derinliği boyunca bitki köklerinin su alma durumunun izlenmesi, sulama programlarının 
uygulanması ve kontrol edilmesi, sulama yöntemiyle elde edilen sulama randımanın ve su 
dağıtım yeknesaklığının saptanması çalışmalarında da kullanılmaktadır [8]. 

Nötronmetreler, araştırmacılara sunduğu, hızlı ve tekrarlamak ölçümler imkanı, toprak 
profilinde istenilen derinlikten ölçüm yapabilme imkanı, klasik yöntemlere göre daha az 
işgücü kullanılması, yöntemin yapısı gereği sağladığı doğruluk gibi üstünlükler nedeniyle 
bitki su tüketimi çalışmalarında güvenilir bir teknik olarak kullanılmaktadır. 
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