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28 GÜNLÜK ÇiMENTO DAYANlMLARlNlN 
24 SAATTE SAPTANMASI 

Yazan : Sevim KOCAÇITAK' 

ÖZET 

Biiyük su yapıları inşa eden DSi, aynı zamanda Türkiye'de en çok çimento 
tüketen bir kurulıışdur. Üstelik bu tip yapılarda çimentonun standartlarda veri
leıı özelikZere mutlak sahip olması gerekir. Ancak, çimento dayanınıının saptan
nıası yönteminde 28 gün beklerneye gereksinme vardır. Şantiyede kullanılmakta 

olan çimentonun iyi olup olmadığı ancak bu süre sonunda belli olmaktadır. Bu 
nedenle çimento dayanımı için yeni bir yöntem geliştirilmiş ve 28 günlilk daya
nnnlar eıı geç 24 saat sonra elde edilmiştir. 

ÇiZELGE: 1 Bilindiği gibi Türkiye'de en çok çimento tüke
ten kuruluş DSi dir. Ya'klaşık bir hesapla, yurdu
muzda üretilen her onbeş torba ç imenıtodan biri 
DSi'de kullanılmaktadır. Bu açıdan bakılınca kuru
luşumuzcia çimento kalite kontrolünün önemi açı·k

lıkla ortaya çıkar. 

ÇiMENTOLARlN TiP OLARAK DAGILIMI 

Hiç kuşkusuz ülkemizde üretilen çimentoların 

kamteleri kontrol edilıerıek ve standarda uyduğu sap
tıınarak piyasaya çıkarılmaıktadır. Ancak son yıl

larda, enerji krizi nedeniyle olsa gerek bazı gözden 
kaçmaların olduğu , özeiJi;kle çimentoların zaman 
Içinde homojen bir !kalite göstermediği ve çok kısa 
süreçler 'içinde kalitelerinde büyük farklılıklar ol
duğu -saptanmıştır. 

Çeşitli bölgel·e~imizde Inşa edilmekte ve edi
l•ecek olan büyük su yapıl·arında hangi fabrika ürünü 
çimentonun kullanılabileceği, hangi çimentonun 
standartiara uygun ve homojen bir kalite gös~erdiği 
zı.ıman zaman konu olmaktadır. Kalitesinin uygun 
olduğu belirlenen bir çimenton.un bir hafta gibi 
kısa bir sür-e içinde bile büyük kalite değişikliği 

göstermesi, kull·anıcıyı müşkül duruma düşürme·k

tedir. Bu nedenle Bölg·elerimiz sınırları içine giren 
34 fabri'kanın 28'inden, 2,5 yıl nüre ile üçer ay 
aralı'klarla alınan çimentoların Türk Standartlarına 

göre fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmış aşağı

daki bazı önemli sonuçlar elde edilmiştir. Bu so 
nuçlar yurdumuzda üretilen çimentoların % 81.4'ünü 
(29 fabrika) temsil etmekte ve 2,5 yıl içindeki 
tip değişimleri Çizel ge : 1 'de görülmektedir. 

(•) Or. Kimya V. Müh. OSI Araştımıa ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

Yıl 

1S77 

1977 

1977 

1978 

1978 

1978 

1978 

1979 

(*) 

KPÇ: 

TÇ: 

Üretim Çimento 
Dönemi Tipi (•) 

PÇ 
HAZiRAN •KPÇ 

TÇ 

PÇ 
EYLÜL KPÇ 

TÇ 

ARALIK 
PÇ 
~PÇ 

MAıRT 
ıPÇ 

KPÇ 

HAZiRAN 
PÇ 
KPÇ 

EYLÜL 
•PÇ 
KPÇ 

PC 
ARALIK 'KPÇ 

.PÇ 
MART KPÇ 

PÇ: Prtland çimentosu, 

Katkılı Partiand Çimentosu 

Traslı çimenıt:o 

Toplam 
Üretimde 
%Payı 

53.6 
39.3 

7.1 

36.7 
55.3 
10.0 

44.8 
55.2 

52 
48 

44 
56 

28 
72 

35 
65 

3'1 
69 
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Çizelgt}: 1'den görüldüğü gibi 1977 yılında 

ortalama olarak % 44.8 portland çimentosu, % 49.4 
katkılı portland çiınerııtosu, % 5.8 traslı çimento 
üretilmiştir. 1978 ve ÜH9 d'önemlerinde ortalama 
olarak üretimin % 31'i portland çimentosu, % 69'u 
katkı •lı portland çimerııt:osu olmuştur. Bu durum 
yurdumuzda hızla katkıl ı portl·and çimentosu yapı· 

mına gidildiği, bunun sonucu olarak katk ı kalitesi, 
katkı oranı ve e·zilme · işleminden byna'klanan bazı 
aksaklıkların ortaya çıktığı görülmüştür. 

2 yıl süren çalışınada 11·5 çimento örneği üz.ı;ı

rinde yapılan fiziksel ve kimyasal analiz sonunda 
çimento l ar ın % 81'inin tüm nitelikleri ba·kım ından 

Türk Standartılarına uygun olduğu, buna karşın 
% 19'unun bir veya birkaç niteliğinin Türk Stan
dartlarına uygun · olmadığı saptanmıştır. 

Yine bu dönemler içrnde standarda uymayan 
çimentoların % 23'ü portland çimentosu, . % 77'i 
katkılı portland çimentosu olduğ u saptanmıştır. Bu 
sonuç katkı oranı arttıkça standarda uyınama ora
nının arttığını göstermektedir. 

Çimentoların % 19'unun Tü rik standa rdl arında 

verilen limi<tlere tiyıınanıasına ··neden olan n·itelikler 
şöyle bulumuştur. 

Çözünıneyen 

Özgül yüzey 

kalıntı %29 

%32 

7 ve 28 günlük dayanıml·ar .. . .. .. .. % 59 

Bu sonuçlar, çimentolarıın üretim aşamasında, 

çimento kliılkerinin veya çimento klirlkerine katılan 
kath maddesinin gereken inceliğe kadar öğütülme
mesinden, standardda müsaade edileb-ilen miktardan 
daha çok katkı katılınasından veya katkı maddele
rinin puzo.lonik öteliikte olmayıp inert olmasındnn 
kaynaklanmaktadır. 

Görüldüğü gibi çimentoların standardiarına uy
mamas ı büyük ölçüde dayanımlardan kaynnklan
maktadır. Bu nedenle çimentol·arın kalitelerinin 
mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir. Ancak 
klas ik yöntemlerle yap ıl a n dayan ını kontrol ·yön· 
temleri, dünyadaki bütün standardlarda olduğu gibi 
bizde de 7 ve 28 gün sonunda belirlenmektedir. 
7 güniLik dayanımı iyi olan bir Çimento büyük bir 
olasılılkla 2S günde de standarda uygun sonuçlar 
vermektedir, ancak bazen hem ·bunun aksi olab'il
mekte hem de 7 günde •iyi sonu; vermeyen bir 
çimento 28 günde. iyj sonuç vel"ebiimektedir. Bu 
neden le çimentonun dayanımlarını kontrol etmek 
için 28 gün g1bi uzun oir ' süreye ge-reksinme var
dır. Çimentonun laboratuara gelmesi, sıraya gir
mes i, raporunun hazırlanınası ve postada geçen 
süre eklendiğinde bir çimento numunesinin kont
rolü 1,5- 2 ayı bulına•ktadır. Çoğu zaman çimento 

kontrolü sona erdiğinde çimento kullanılmış olmak· 
tadır . . 

28 günlük süreyi kısaltmak amacıyla •Mini 
Si,Jin<:lir• yöntlemi adı verilen bir yöntem geliştiril

miş ve bu yöntemle 22 · 24 saatlik bir sürede çi· 
menteların 28 günlü'k dayanımları elde edilmiştir. 

M ini silindir yöntemiyle kum kullanılmadan, sadece 
çimento ile, boyunun çapına oranı 1 olan, yaklaşık 
11.28 mm boyunda, silindir şeklinde mi ni numuneler 
hazırlanmaktadır. Bunun için önce mini silindir 'ka
lıbının hacmi ve çimantonu özgül ağırlığı, tane
cikler ·arasında boşluk yüzdesi göz önüne alınarak 
hesaplanan çimenıto m ikta rı miligram hassasiyetle 
tartılmakta, bundan sonra mini siJ.indir kalıbı içine 
bir el presi ile sıkıştırılmaktadı r. Yine aynı el presi 
iLe kalıgtan çıkarılan mini sili:ıdirler, bir vakum de
sJ,katörü içinde yarım saat 20°C'da ve 17.5 mm 
cıva basıncı altında vakum işlemine tutularak boş

lukların havası alınmakta, daha sonra bu boşluklar 

su ile doldurulınaktadır. Vakuın desikatörüncle su 
içinde bekleyen mini silindirler 22-24 saat, 20° ± 1 C 
sıcaklıkta bir inkübatörde bekletilmekte, bu süre 
sonunda pres altında kırılarak çimentonun 28 gün
lük basınç dayanımı elde edilmektedir (1 No.lu 
fotoğraf'ta klasik yöntemle elde edilen harç numu
nesi ile mini sil'indir ınuınunesi bi rıli'kte görülmek
tedir). 

· · ' . t :: ... ~ . . . • 

FOTO : 1 - Klasik yöntem. ile el~e edilen' ha~9. 
numunesj ve mini silindir rnımunesi · 



Klasik yöntemle dayanımları saptanan çimen
toların mini silindir yöntemiyle numuneler yapıla

rak dayanımları karşılaştırılmıştır. Şekil : 1'de m-ini 
silindir ve TS yöntemi ile elde edilen da!Y'anımlar 

göz önüne alınarak elde edi-len eğri görülmektedir. 

'Bilindiği gibi TS- 19 standardiarına göre çi
mentolar 28 günde 325 kgf/cm2 b~sınç dayanımı 

vermeleri gerekmektedir. Bu açıdan bakılınca ra
kamsal olara'k aynı olmamasına karşın TS yönte-

mine göre yüksek dayanım veren çimen-tolar, mini 

sıHindir ı yöntemi ile de yüksek dayanım vermekte , 
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düşük dayanımil çimentolar ise mini silindir yön
temi ile düşük dayanım değerleri vermeolcted irler. 
TS va mir11i silindir yöntemiyle bulunan dayanım 

değerleri zaman zaman rakamsal olarak aykırılıklar 

göstermektedir. Ancak Şekil : 1'deki eğri, deney
ler çoğaltılarak katileş~irildikçe bu tip sapmalar 
minimum düzeye indirilmektedir. 

Sonuç olarak, m ini silindir yöntemiyle elde 
edilen mini silindir dayanımından Şek il : 1'deki 
eğri kullanarak TS daY'anımı elde edilmektedir. Çi
mentolar laboratuvara geldikten en geç 24 saat 
sonra sonuç alınabilmektedir. 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
• 1 

1 
1 

8 1 
1 

1 
0 

• 

200~----------------~----------------~----------------~~~ 
200 300 400 500 

Rileıiı dayanımları kgf /cm2 

Şekil : 1 - TS dayanımları lle mini silindir dayanımları arasındaki bağıntı 
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SAKARYA 
TESPiTi VE 

NEHRi ÜZERiNDE KiRLENME NOKTALARININ 
ÇÖZÜNMÜŞ OKSiJEN DEGERiNiN MEVSiMSEL 

DEGiŞiMiNiN iNCELENMESi 

Yazan : Güngör DUMLU (*) 

OZET 

Bu gün bir çok yerüstii suyu kaynaklarınıız kirlenmektedir. Kirlenmeyen 
kaynakları kontrol etmek ve gerekli telbirleri almak amacıyla yapılan ve örnek 
olarak alınan Sakarya ı1ehrinin kirlenme durumunun etüdü sonucunda, Sakarya 
nehrinin bu gün için temiz olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak kirZetecek tesis
ler ortaya çıkabilir. 

1. GiRI~ 

Yüzyılımızın en güncel konularından birisi çev
re kirlenmesidir. Endüstrileşmiş ülkelerde hava ve 
su kaynakları gittikçe kirlenmekte: bazen önlem 
alınarnıyacak duruma gelmektedir. 

Yurdumuzda henüz kirlenmemiş su kaynakları 

vardır, bunl·arın kirlenmesini önceden önlemek ge
rekir. Kirlendikten sonra önlem almak genellikle 
doha güç ve pahalıya mal olmc:ktadır. Bazen de çe
şitli nedenlerle hiç önlem alınamamaktadır. 

Ülkemizde içme, kullanma suyu kaynağı olarak 
kullanılabilecek nehirlerden birisi de Sakarya neh
ridir. Kirlenme nol<talarının tespiti çalışmalarına 

model olarak seçtiğimiz bu nehir birçok kollar ta
rafından beslenmektedir. Bu kollardan en önemli
leri Ankara çayı, Porsuk çayı, Seydisu ve Çark 
suyudur. Civarlarında kurulan endüstri tesislerinin, 
kasaba ve şehirlerin, atık ve lağım sularını hiç bir 
tasfiyeye gerek görmeden bu koliara verdiği yerinde 
saptanmıştır. Gün geçtikçe kirlilik oranı yükselen 
bu kollar, bu gün su kaynağı olarak kullanılamaz 

durumdadır. 

Bu kolların beslediği Sakarya nehrinin büyük 
de'bili olması gelen atıkların seyrelmesine neden 
olmaktadı r. Bunlardan Sakarya nehrine karışmadan 
ewel ve karıştıktan sonra alman numunelerin ana
liz sonuçları Sakarya nehrinin temiz su sınıfına 

girdiğini göstermeıktedir. 

Şu anda Sakarya neh~ine doğrudan doğruya 

lağım ve endüstri atı·k suları veren evsel ve endüs
triyel tes isler yoktur, ancak gelecek yıllarda Bile
cik'te endüstri sites:l kurulması düşünülmektedir. 

Bu nedenle devreye girecek olan bu gibi yeni te
sislerin projelerine mutlaka arıtma ünitelerinin 

(') Kimya V. Müh. DSI Araştırma ve Geliştirme Dairesi 
SaşkanlıOı 
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Ilavesi gerekmektedir, ancak bu şekilde Sakarya 
nehri temiz su kaynağı olaraık kalabilecel~tir. 

2. ÇALIŞMANIN AMACI VE SEÇILEN KONT
ROL DENEYi HAKKINDA KISA BiLGi 

Bu çalışma Sakarya nehrindıe çözünmüş oksijen 
(DO) deneyi lle kirlenme noktalarını saptamak, 
kirleten mevcut tesislerden atılan atıkları yerinde 
Incelemek ve Sakarya nehrinin mevsimsel DO ve 
sıcaklık değişim i ni belirlemek üzere yapılmıştır. 

Bu amaçla Sakarya nehrin in kaynağından baş

lıyarak denize döküqdüğü yere kadar numune istas
yonları seçilm iştir. Numune alma istasyonları ara
bayla girilebilecek köprülerden temsili numune 
alınması göx önüne alınarak seç i lmiştir. Bu istas
yonlarda sıcaklık ölçülmüş ve DO deneyi yapılmış. 
eşeili Istasyonlarda debi değeri de dikkate alınmış
tır. Bu çalışmalarda ayrıca gerek görülen yerlerde 
DSI lll. Bölge Müdürlüğü laboratuvarınca Sakarya 
nehri üzerinde yapılan kirlilik etüdü analiz sonuç
larından da faydal anı'lmıştır. 

DO deneyi !;ir kirlilik kontrol deneyidir. DO 
nun sıfır olması o noktada suyun kirlenmiş oldu
ğunu kesin olarak saptar. Ancak DO'nun her yük
sek değeri de bilhassa kirlenmiş bölgelerde bize 
o noktadaki suyun temiz olduğunu göstermez. Bu 
durumda (BOl) Biyokimyasal Oksijen Ihtiyacı de
neyinin yapılmasıda zorunludur (Gereken diğer 

deneylerde yapılmalıdır, zehirıi'l maddeler gibi. Bu 
çafışmada DO'ya ilaveten gerekli diğer deneylerde 
yapılmıştır). Yapıl an diğer parametreler analiz ra
porlarında verilmektedir. 

Çözünmüş oksijeni tayin etmek Için oksijen
metre seçilmişse de aletin bozulması nedeniyle 
deney arazide oksijen çarrtası lle yapılmıştır. Deney 
metodu Winkler metodunun azitle değiştirilmiş 

şeklidir. 



3. SAKARYA NEHRi VE KOLLARI 

Sakarya nehri 51 O km uzunluğunda oldukça 
büyük debili bir nehirdir. Eskişehir Çifteler mevki'i 
Sakar başında çıkmakta, çeşitH kollarla beslendik· 
ten sonra, Karasu mevkiinde Karadenize dökülmek· 
tedir. Bu nehre karışan kollardan en öneml'lieri 
Porsuk çayı, Seydisu, Çark suyu, Göksu, Ankara 

.çayı ve · Kirmr iÇayıdır. (Şe kıil : 1) 

D E N iZ 
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Porsuk çayı 256 km. uzunluğundadır Bu çaya 

atık veren en önemli tesisler: Eskişeh.iı · ve Kü· 

tahya Şeker fabrikaları , Devlet Demir Yolları, Kü· 

tahya Azot Fabrikası, Eskişehir Sümerbanık Basma 

fabrikası ve Kütahya ve Eskişe hir Mezbahalarıdır. 

Porsuk çayına 81 km uzunluğunda Murat çayıda 

katı lmaktadır. 

1 

\ 

~-
l\ . ' 

• .. 
···· .. 

········ 

Şekil: 1 

Seydisu 1117 km. uzunluğundadır. Bor atık la· 
rıyla kirlenmektedir. 

Çark suyu 38 km. uzun'luğundadır. Adapazarı 

Şeker fabrikası, Nişasta fabrikası, Mezbaha ve As
keri tesislerin atıklarıyla kirlenmektedir. 

Ankara çayı 111 km. uwnluğundadır. Hatip çayı 
ve Çubuk çayı ile beslenmelctedir. Ankara çayı, 

Ankara şehri kanalizasyonu, Bira, Şeker, Süt tab· 

ri'k a larının atıkları ve Et ve Balık Kurumu mezbaha 
artıklarıyla kirlenmektedir. 

4. YAPILAN ÇALIŞMALAR 

a) Sakarya nehri üzerinde seçilen istasyonlar : 

Sakarya nehri üzerinde 24 numune alma istas
yonu seçilmiştir. istasyon y-erleri haritada gösteri!· 
miştir. 
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t5 DO ~ı 

10 

• 10-17 /5/1977 So~oryo ne nrınoe ı s ro s yo n ı orooki 00 
• 16 ·23/8/1977 
• 13-18110/1977 
o 5 - 13/1211977 

o +. --~~~--~----~~----~--~~--~~~--c--c~c--c-----c -~------~~~~ c 2 4 6 e 9 ıo ıı 12 ı 3 ı4 ı5 15 11 ıs '- 2 ı 2 2 2 3 24 
·- - ... ~· n n~mo r a ı or ı 

o 
u 

25 

20 

15 

Şekil : 2 - Sakarya nehri üzerinde seçilen i stasyonlcırclak i DO değişimi . 

• 10- 17/5/1977 Sokoryo nehr inin is1osyonlordoki sıcak lı k değ işi mi. 
4 16-23/8/1977 
o 13-18110/1977 
a 5-13 / 12/1977 

~.o+---,,---.--~-,---...--.--.----..--.--...---.---.---.----.---.---.---,--,---.--,---...--.--.--...-t~ 
o 2 3 4 § 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 lll 19 20 21 22 23 24 

i stos~on numarala rı 

Şe!{i l : 3 - Sakarya nehri üzerinde seçilen ia!asyonlardaki sıcaklık değişimi 



Bu istasyonlardaki DO ve sıca:klı'k değişimi 

Şekil : 2 ve 3'de veritmeketdir. 

b) Sakarya nehri ve kolları üzerinde yapılan 

analizler: 

Sakarya nehrinin kirlilik etüdüne ko'llar karış

madan ve karıştıktan sonra alınan numun·eierin 
a11alizleriyle başlanmıştır. Ancak arazi koşulla rı ne
deniyle analiz sonuçlarının büyük bir kısmı tek 
nurnuneye a•it olup, diğer kısmı ise senelik numune 
analizlerinin ortalamasıdır. 

'Bu amaçla ilk önce kaynaktan itibaren nehre 
rlk karışan Seydisu kolunun karışmadan ve karış

tıktan sonra numuneler alınmıştır. Aralık 1977 ayına 
ait olan bu numunelerin analiz sonuçları Çizelge 
2'de verilm iştir. 

Daha sonra Sakarya nehrine Porsuk çayı karış· 

madan ve karıştıktan sonra numuneler alınmış ve 
sonuçları Çizelge 3'de verilmiştir. Ayrıca Porsuk 
çayının Sakarya'ya karışmadan evvelki analizleri 
Çizelge 4'de verilmiştir. 

Sakarya nehrinin Çark suyu karışmadan ewel 
ve !karıştıktan sonra numuneler alınmış analiz so
nuçları Çizelge 5'de verilmiştir. Ayrıca Çark suyıu

nun Sakarya'ya karışmadan evvelki analizi de Çi
zelge 6'da verilmiş tir. 

Sakarya nehrinin kaynağından ve denize dökül
düğü yerden alınan numunelerin analiz sonuçlarıda 
Çizelge : 7'de verilm işti r. 

S. ANALiZ SONUÇLARININ DE<:iERLENDiRiL
MESi 

Çeşitli literaıtürde, kirlilik etütlerinde kullanı

lan sınıflamada farklı parametrel·er göz önüne alın

maktadır. Örneğin Ingiltere'de Trent nehri kirlilik 
etüdünde amonya•k paremetresi göz önür1e alınmış 

ve şöyle bir sınıflama yapılmıştır. 

Amonyak azotu mg/ 1 

0-0,5 
0,51-2 

2,1-8,0 
8 den büyük 

Su kalitesinin sınıfı 

iyi 
Orta 
Zayıf 

Kötü 

ingiltere'de Mersey nehir suyu sınıflandırılması 
BOl'ye göre yapılmıştır. Ancak böyle bir sınıflama 
için kirlenmenin organilk kaymıklı olması ve bu 
deneyde zehirli maddelerin bulunmaması gerekmek
tedir. Bu şartlara gör·e BOl'ye göre bir nehrio 
sınıflandırılması şöyledir: 

Nehrin BOl'si S gün 20°C mg/ 1 Sınıflar 

veya daha az 
2 civarında 

3 civarında 

5 civarında 

7,5 civarında 
10 civarında 

20 veya daha fazla 

Çok temiz 
temiz 
oldukça temiz 
şüpheli 

zayıf 

kötü 
çok kötü 
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Pratikıte ise yalnız BOl esas alimayıp ilgili bazı 
parametrele~inde smıflandı~aya girmesi gerekmek
tedir. Bu paııametrelıer aşağıda gösterilmektedir. 

a) Metil oranj asiditesi, 
b) Fenol~talein alkalinitesi 

c) Çok fazla çözünmüş madde 

d) Zehirli maddeler (metalik kirlenme, fenol, 
s'iyanQr) 

e) Yağ ve 'karışmayan maddeler, 

f) Anormal derecede yülkse'k DO veya az 
oksijen olması, 

g) Dör-t saaJt'l1'k permanganaıt değeri (PV) 

h) Önemli miktarda süspansiyon madde bu
lunması (burada doğa l olarak nehir yata
ğından ileri gelen sllt, çamur ve kum göz 
önüne alınmaz. 

Çalışmamızda d, e, g parametreleri kullanılma

mıştır. Karbonat ve bikarbonat alkaliniteleri yapıl· 

mıştır. Sakarya nehri boyunca DO değerleri sap
tanmış ve hepsi suyun sıcaklığına göre normal 
bulunmuştur. Ancak kolların karıştığı yerlerde so
nuçtan emin olmak için diğer analizierin yapılması 
zorunlu olmuştur. Bundan dolayı bu çalışmada 

amonyak azotu ve BOl parametrelerine göre bir 
sınıflandırılmaya gidilmiştir. Diğer parametreler ve 
DO ile sıcaklık değ işii mide göz önüne alınarak de
ğerlendirilme yapılmıştır. 

6. BULGULAR 

1. Sakarya nehri, yataktan gelen silt ve kum
dan dolayı bulanik ve süspansiyon maddesi yÜ'ksek 
bir nehird ir. 

2. Sakarya nehrinin Porsıik çayı, Çark suyu 
ve An'k-ara çayı gibi kolları halen tasfiye görmeden 
atılan a1:ık ve lağım suyu ile kirleırımiş durumdadır 
(Çizel ge : 3, 4, 5, 6). 

3. Amonyak azotu değeri -esas alınarak bir 
sınıflama yapıldığmda Porsuk ve Çark suyunun 
nehre karıştığı yerlerde suyun sınıfı orta su sını
fına, kaynaktan ve denize döküldüğü yerde ise iyi 
su sınıfına girmektedir. 

4. S~karya ne>hrin'in süsP'ans·iyon maddeleri ve 
bullanıklığı yağmurların fazla olduğu mevsimde ar· 
tış göstermektedir. 

5. BOl deneyi esas 'tutularak bir sınıflamaya 
gidildiğinde : 

- Porsuk çayı karışmadan önce BOl 14 mg/ 1 
civarında iken, Porsuk çayı karış.tıktan sonra BOl 
4 mg/1 civarında olup, (istasyon No. 8) şüpheli 
su durumunda gözükmektedi r. pH normal, süspan
siyon maddesı fazladır (Çizel ge : 4). 

9 
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ÇiZELGE: 2 
Sakarya nehrine Seydisu karışmadan evvel ve karıştıktan sonra alınan 

numunelerde yapılan analiz sonuçları 

Karışmadan evvel Karıştıktan sonra 
(kaynaktan) (nehirden) 

Deneyler Aralık- 1977 Aralık- 1977 

pH 7,6 7,7 
Renk (Pi aıtin kobalt skalası) 5,0 5,0 
Bul anıklık (Silis birimi olarak) 50,0 20,0 

EC25 X 1()6 micromhos/cm 800,0 830,0 

Allkalinite karbonat, mg/1 o o 
Al kaliın ite bikarbonat, mg/1 291,0 293,0 

Klorür, mg/ 1 19,2 19,2 

SUlfat, mg/1 280,0 290,0 

Amonyak, mg/1 o o 
Nitrit, mg/1 0,9 o 
Nitra<t, mgjl o 0,9 

Fosfat, mg/1 o o 
Sodyum, mg/ 1 20,7 21 ,8 
Pornsyum, mg/1 3,1 3,1 
Kalsiyum, mg/1 72,0 70,0 

Mağnezyum, mg/ 1 50,8 53,2 
Topl am demir, mg/1 0,44 0,64 
Toplam mangan, mg/1 0,03 0,03 
Toplam katı maddeler, mg/1 532,0 550,0 

Süspansiyon maddeleri, mg/1 66 ,0 26,0 
Bor, mg/ 1 0,3 0.4 
Organik madde, mg/1 0,8 0,8 

ÇIZELGE: 3 
Sakarya Nehrle Porsuk çayı karışmadan evvel ve karıştıktan sonra alınan 

numunelerde yapılan analiz sonuçları 
Karıştıktan sonra 

Karışnmdan evvel istasyon No. : 8 
Deneyler Ekim· Aralık - 1977 Ekim. Aralık - 1977 

Debi m3jsn 24,0 
S ıcaklık co 10,5 10,1 
pH 8,1 8,2 
Renik (Piaıtin kobalt skalası) 115 22,5 
Buılıar. ı'klık (Silis birimi olarak) 122,0 127,5 
EC x 1 Q6 25°C micromhos/cm 1116 1002 
Çökebilen madedler, ml/1 0,35 0 ,45 
DO, mg/1 10,2 9,7 
BOD 5 gün 20°C, mgjl 1,0 5,7 
A fka:li·nite kıarbonat, mg/ 1 10,5 16,5 
Al1kaıliınite bikarbonat, mg/1 323,3 332,0 
Klorür, mg/ 1 47,9 50,6 
Sülfat, mg/1 257,0 221,0 
Amonyak azO'tu, mg/1 0,62 2.2 
Nitrit azotu, mg/1 0,01 0,1 
Nitrat azotu, mg/ 1 1,0 0,95 
Mağr1ezyum, mg/ 1 61,9 62,0 
Kalsiyum, mg/1 104,0 98,0 
Topl cım sertl ik FS 0 51,5 50,0 
Toplam katı maddeler, mg/ 1 1015,0 960,0 
Süspans·iyon mııddeler, mg/1 300,5 318,5 

11 
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ÇiZELGE: 4 
Porsuk Çayı Sakarya nehrine l<arışmadan evvel ve Sakaıya'ya Porsuk çayı karıştıktan 

sonra alınan numunelerin analiz sonuçlarının bir senelik ortalaması (*} 

Deneyler Karışmadan evvel Karıştıktan sonra 

Debi m3/sn 7,75 
Sıcaklık co 12,5 12,7 
pH 7,95 7,97 
Renk (Piatin kobalt skalası) 38,3 16,8 
Bulanı:klık (sj,fis birimi) 126,2 178,3 
ECX106 25°C micromhos/cm 896,2 930,5 
Çökebilen maddeler, ml/I 0,6 0,1 
DO, mgjl 8,2 8,7 
BOD 5 gün 20C 0 14,0 4,1 
Allkalinite ka~bonıat, mg/I 12,2 9,2 
Afikalinite bikarbonat, mg/I 367 315,1 
Klorür, mg/I 36,5 46,5 
Sülfat, mg/I 100,0 107,0 
Amonyak azotu, mg/I 2,85 0,96 
Niıtri't azotu, mg/I 0,347 0,17 
Nitrat azotu, mg/ I 1,15 1,36 
Mağnezyum, mg/I 48,6 61,1 
Kalsiyum, mg/I 58,0 89,5 
Topl am ·sertliık Fs 0 34,5 41 
Topl am katı maddel'er, mg/I 1400 1025 
Süspansiyon maddeler, mg/ I 272 340 

(") Bu analiz sonuçları senelik ortalama değerler olup, DSi llL . Bölge Müdürlüğü La
boratuvarlarından a'lınmıştır. 

ÇIZELGE: 5 
Sakarya nehrine Çark suyu karışmadan evvel ve karıştıktan sonra alınan 

numunelerde yapılan analiz souÇiarı ·. 

Karışmadan evvel Karıştıktan sonra 
Ekim- Aralık Ekim- Aralık 

Deneyler 1977 1977 

Debi, m3/sn 103,5 
Sıcaklık co 7,2 10,5 . 

pH 8,0 7,9 

Renk (Platin kobalt ska lası) 17,5 17,5 
Bulanıklık (Silis birimi ol•arak) 837,5 947,5 

EC X 10 micromhos/cm 583,0 785,0 

Çökebilen maddeler, ml / I 6,5 25,1 

DO, mgjl 10,2 9,7 
BOD 5 güıı 20°C, mg/1 1,2 4,2 
Alkalinite bi'karbon·at, mg/I 208,0 256,0 

Alka·lini•te karbonat, mg/1 4,5 9,0 

Se·rbest karbondioksit, mg/I 4.0 7,0 

Klorür, mg/I 26,2 35,9 

Sülfat, mg/1 114,5 171,0 

Amonyak azotu, mg/ I 0,8 1,3 

Nitrit azotu, mg/I 0,05 0,6 

Nitrat azotu, mg/1 0,9 0,1 
Mağnezyum, mg/1 23,4 37,6 

Kalsiyum, mg/1 59.5 77,0 

Toplam sertli'k FS 0 24,5 34,7 

Toplam katı maddeler, mg/I 1825,0 3285,0 

Süspansiyon maddeler, mg/I 1425,0 2778,5 

1 
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ÇIZELGE: 6 
Çark suyunun Sakarya nehrine karışmadan evvel ve Sakarya'ya Çark suyu karıştıktan 

sonra alınan numunelerde yapılan analiz sonuçlarının bir senelik ortalaması (*) 

Karıştıktan sonra 
Deneyler Karışmadan evvel istasyon No. : 

Debi m3/sn 142 
Sıcaklık co 13,9 12,7 
pH 8,0 7,95 
Renk (Piatin kobal't skalası) 21,2 18,1 
Bulanıklık (silis birimi) 752 781 
EC x 106 25°C micromhos/cm 614,5 595 ,3 
Çökebilen maddeler, ml/1 2,27 6,0 
DO, mg/ 1 9,25 9,0 
BOD, 5 gün 20C 0 1.2 1,6 
Al'kalinite karbonat, mg/1 6,8 6,0 
Afkalinite bikarbonat, mg/1 216 ,7 216,6 

Klorür mg/ 1 27,5 26,5 

Svl fat, mg/1 -132,5 121 ,O 
Amonyak azotu, mg/1 0,74 0,97 
Niıtri:t azotu, mg/1 0,73 0,081 
Nitrat azotu, mg/ 1 1,15 0,64 
Mağnezyum, mg/ 1 33,3 32,8 
Kalsiyum, mg/1 60,0 58,7 
Toplam sertlik FS 0 27.4 27.0 
Toplam katı maddeler, mg/ 1 1489 1299 
Süspansiyon maddeler, mg/1 1117 1632 

(*) Bu analiz sonuçları senelik ortalama değerleri olup, DSi lll. Bölge Müdürlüğü 
Laboratuvarlarından alınmıştır. 

ÇIZELGE :7 
Sakarya nehrinin kaynağında ve denize döküldüğü yerdeki kalitesini gösteren 

analiz sonuçları 

23 

Kaynakta Denize clöküldüğü yerde 
Deneyler Aralık- 1977 Aralık- 1977 

,pH 7,6 8,3 
Rell'k (Platin- kobalt skalıısı) 5 1500 

Bulaklıklık (Silis birimi olarak) 50 4300 

ECx 1()6 25C 0 micromhos/cm 800 420 

Alka linite karbonat, mgjl o o 
Alkal inite bikarbonat, mg/1 291 165 

<Klorür, mg/1 19,2 14,2 

Sülfat, mg/ 1 280 56 

Amonyak, mg/1 o 0,06 
Nitrit, mg/ 1 o 0,02 
Nitrat, mg/1 0,90 2,26 

.Sodyum, mg/ 1 20,7 24,1 

Potasyum, mg/1 3,1 3,1 
Kıılsiy;um, mg/ 1 72 46 

Mağnezyum, mg/1 50,8 14,5 

Toplam demir, mg/1 0.44 105 

Toplam mangan, mg/1 0,03 5,6 

Toplam tuz, nıg/ 1 532 372 

Bor, mg/1 0,30 0,50 

Organik madde, mg/1 0,80 2,56 

13 
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- Çerk suyu Sakarya'ya karışmadan evvel 
BOi değeri 1.2 mg/1 iken karıştıktan sonra 1.6 mg/ 1 
civarındadır (istasyGn No. 23) Su temiz su özell.iğ i 
taşımakredır. pH normal, süspansi)>:>n maddesi 
fazl ·adır (Çizelge: 6). 

6. Her mevsim ölçülen DO değerleri normal 
değerdedir. (DO değerlerinin normal değerde bu
lunması seyrelmenin varlığı ile doğrudan doğruya 
Ilgilidir). DO'nun normal değerde olması sıcaklı'kla 

olan değişimi göz önürıe aılınarak ifade edilm işti r . 

Çözünmüş oksijenin (DO) çözünürlüğünün dü
şuk sıcaklıklarda artması ve sıcaklık yükselmesiyle 
azalmc.sından dolayı seçilen istasyonlarda DO yaz 

eylemnda düşük, sıcaklığın az olduğu mevsimler

de ise yüksektir, debi yaz aylarnda azalmaktadır . 

7. Şekil : 1 ve 2'de DO ve sıc c:k lık değeri açık 

diarak görülmektedir. Ancak bu eğri d'eğerl endiri

l'irken 24 istasyondaki numune alma gün ve saat
lerinin farklı olduğu göz önünde tutulmalıdır. 

Sarıyer Barajında köprüden alınen suyun dur· 
gun olması n-edeniyle DO değeri her mevsimde 
5 mg/ 1 civarında bulunmuştur. 

B. Kaynakta DO değeri 5 mg/1 de sabit kalmış 
ve sıcaklık d eğişmesinin az olduğu görülmüştür 

(17. 20°C). 

SONUÇ 

Sonuç ol1arak Sakarya nehrin in, ko'llarının ka
rıştığı bazı yerlerde şüpheli, b-azı yerlerde orta 
kirlil ikte olduğu, ancc:ık nehrin tümü göz önüne 
alındığında bugün için kirli olmadığı söylenebili r. 
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DRENAJ ALANLARINDA VAGIŞ 
MiKTARININ DEGIŞi MiNE TESiR EDEN 

FAKTÖRLERiN ARAŞTIRILMASI 

Yazan : Nuri KORKMAZ (•) 

. ÖZ ET 

Bir drenaj alanınm yerüstü ve yeraltısuyu potansiyelinin hesaplanabilmesi 
buna bağlı olarak su yapılarının boyutlaızdırılabilmes i için su bilançosu denk
lemine giren ıerimlerin ve özellikle havzaya diişeı1 yağışın doğru bir şekilde 

bilmesi gerekmektedir. Memleketimizde DMI tarafından işletilen hidrometeroloji 
istasyonları genellikle yerleşim merkezlerinin yakınmda kurulu bulunduğu içiı1 

belli yükseklikterin üstündeki yağış miktarları ölçülmemekteydi. Bu durum göz
önüne alınarak DSI tarafından yilksek katlarda proje amaçlı meteoroloji isıas
yonları tesis edilmiştir. Su bölilm çizgileri üzerinde yağışın ne olduğu tanı ola
rak bilinmemekle ve ayrıca aynı tepe üzeriızde çeşitli yönlerden gelen rüzgarların 
bıraktıkları yağış miktarı da farklı olmaktadır. Bir bölgeye düşen yağış miktarı 
lıavzaıım mevkii, denize açıklığı lıakim rüzgar yönü ve yükseklik gibi faktörlere 
bağımlıdır. 

Bu çalışmada drenaj alanlarında yağışın yükseklik, denize uzaklık ve yöne 
bağımlı olarak değişimi konusu detaylı ve sistematik bir şekilde incelenmiştir. 

Örnek olarak seçilen havza ve alt havzaların yağış- yükseklik, yağış- denize 
uzaklık ilişkilerini karakterize eden doğrusal bağıntılar geliştirilmiş ve elde 
edilen bu bilgilerden her drcnrıj alaızıııda yağışm farklı bağıntı katsayılarına 

göre değiştiği neticesine varılmıştır. 

Suyun insanlar ve canlılar için önemi her
kesee bilinmektedir. Su yeryüzünde insan haya
tının devamı için .dört t emel unsur olan ·hava
su - ateş- toprak· dan ikinci derecede önemli olanı 

ve en çok yararlanılanı d ı r. Pek çok canlı or
ganizmasının vücudundaki ana madde sudur. Gün
lUk yaşa-nıtıda kull a nılan pek çok ürünün, yap ı mında 

sudım yarar l anıl ır . Suyun olmadığı bir ortamda 
canlılık da olmaz. Suyu insandan, insanı sudan 
ayırmak mümkün değ ildi r. Dağılımı hom<.jen olma
makla beraber su yeryüzünde en çok bulunan mad
dedir. Denizler, göl ve nehirler, dağlardaki kar, ku
tuplardaki buz, arz kabuğunda yeraltısuları, atmos
ferdeki su buharı başlıca su kaynaklarıdır. Yeryüzü
nün yakl aşık 3/4'ü denizlerle kaplıdır. Karalarda 
göller, bataklık alanlar, akarsular yeryüzüne ser-

pişt i r il m iştir. Dikkatle düşünülecek olursa suya 

son derece bağımlı o~rak. .. yaratıl an insan .ve can

lıların yeryüzünde susuz bırakılınadığı görülecektir. 

ı·ı Jeoıoiı V. Müh: DSI Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi 
Başkanlığı. 

Atmosferik su buha rı küıtl'e l erl yoğun l aşa rak 

yağış halinde (yağm ur, kar, dolu, vs.) yeryüzüne 
döner, Yere düşen yağış ı n bir k ı sm ı yera l t ı na sü
zülür. Süzülen bu suyun bi r kısm ı toprağın por ve 
kılcal boşluklarında tutulur; arta kalan k ısmı ise 
su tablasına ulaşarak yeraltısuyunu besler. Boşlukl u 
formasyonda depolanan yeraltısuyu yavaş yavaş 

hareket ederek belli bir mesa,feyi katettikten sonra 
u~-g un nokta ve seviye lerden boşa lı r. Yağışın ze

min in bu süzdürme kapasites inden fazla olanı ise 

yüzey akışı olarak akarsular halinde deniz, göl, 

batakl ık gibi yeryüzü çukurlukianna ulaşır. Yağış

l arı n kliçük bir kısmı henü.z düşme halinde iken 

buharlaşır ve kısa yoldan tekrar atmosfere döner. 

Serbest su yüzeylerinden veya çıplak arazi yüzeıy

Ierinden buha rl aşmaya , toprak neminin mevcut ağaç 

ve bitki kökleri ile alınıp endriekt olarak buharlaş

ması (terleme =transpirasyon) ilave olur. 

Buharlaşma ile terleme çoğunlukla müşterek 

ol orak meydana gelir ve bu olaya buharlaşma- ter

leme (evapot ranspirasyon) denir. Bu suretle mey-
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dana gelen su buharı yoğuntaşmak üzere tekrar 
atmostere döner. Gö~ülüyor>ki suyun dönüşümle

rinde yağış, buharlaşma ve terleme, yüzey akışı, 

süzülme gibi dört ayrı faz bulunmaktadır. Böylece 
su yeryüzü, yeraltı ve atmosfer arasında devamlı 

ve son derece gayri muntazam bir şekilde sirkü· 
fasyon halindedir. Suyun bu devridaim içersinde 
izlediği yol ve geçirdiği değişik safhalar ·hidrolojik 
Çevrim• olarak adlandırılmaktadır. Atmosfere ta
şınan su buharının büyü'k bir kısmı tuzlu denizler
den sağlanmaktadır. Bu yönden hidrolojik çevrim 
muazzam bir •tuzlu suyun tatlı suya dönüştürülme~ 
artma• tesisi gibidir. Görülüyor ki yeryüzü hayata 
elverişti olmak üzere en uygun biçimde yaratıl

mıştır. 

2. YAGIŞ MiKTARININ DEGIŞiMiNIN ARAŞ
TIRILMASI 

Sınırf·arı belirlenmiş bir bölgenin belirli bir 
periyot iç1n dinamik su dengesinin miktar yönün
den belirtilmesi işlemi genel manada hidrolojik 
bilanço olarak tarif edilebilir. 

Bir drenaj havzasının yerüstü veya yeraltısuyu 

potansiyelinin hesaplanabilmesi buna bağlı olarak 
baraj, sel kapanı, yatak düzenlemesi, bağlama, 

çökeitim bendi vs. gibi su yapılarının boyutlandırıl

masında ve yeraltısuyu rezervuarlarının en ekono
mik işletme rezervlerinin tayininde !Jilar.ço denk
lemine giren terimierin yeterli doğrulukla bilinme'Si 
gerekmektedir. 

Memteketim'izde hidrometeoroioji Istasyonları 

genellikle yerleşim merkezlerinin yakınında kurulu 
bulunduğu için, belli yükseklikterin üstündeki yağış 
değerleri ölçülememektedir. Bir havzanın su bilan
çosunun hazırlanabilmesi için havzaya düşen yağı

şın da doğru bir şekilde bilinmesi gerekmektedir. 
Bunun için havza içinde daha alçak noktalarda 
kurulmuş bulunan yağış rasat istasyıonu değerle

rinden faydalanılarak havzayı temsil eden yağış

yükseklik bağıntılarının hesaplanması gerekmekte
dir. Bu bağıntılar her havza için ayrı ayrı hesapla
nabilir. Ayrıca havzalar alt bölgelere ayrılarak bu 
alt bölgeleri temsil eden bağıntılar geliştirilebilir 

ve böylece havzaya düşen yağış miktarı daha sıh

hatli hesaplanmış olur. 

Yeryüzünün değişik bölgelerine düşen yıllık 

yağış miktarı çeşitli faktörlere bağlı olarak değiş

mektedir. Bir havzada yağış yuksekli'kle ve (veya) 

denize uzaklığa bağımlı olarak değişebilir. Bu ba

ğımlılık tam bir fonksiyonel iliş'ki şeklinde olab'ilir. 

Bu takdirde bir değişkenin değeri ve fonksiyonel 

tılişkıi veril·irse bağımlı değişkenin değeri buluna

bilir. 

2.1. Korela~on Katsayısı ve Doğrusal Deği
şim (Regresyon) 

ıl'k'i değiş'ken arasındaki fonksiyonel ilişki çe
şitli olabilir. Bu çeşit ilişkiler arasında en çok 
görüleni doğrusal denilen ilişkidir. Bu ilişkiye göre
b'ir değişken arttıkça ona bağımlı değ'işken de be
lirl.! bir oranda artar veya eksilir. Bilindiği gib~ 

doğru şu denklemie gösterilebilir. 

Y=a+bX 

Burada X bağımsız değişken, y bağımlı değişken

dir. Dikey eksen'i y değişkeni, yatay ekseni X 
değişkeni olarak alır ve X değişkenin her değeri 
Için y değişkeninin aldığı değerleri tesbit eder 
ve bu noktaları bir koordinat sistemine yerleşti

rirsak ortaya bir doğru çıkacaktır. a sabiti X=O> 
Için y değeridir, yani doğrunun y eksenini kestiğL 

noktadır. b katsayısı bu doğrunun eğimidir. b artı 

değerde olduğu zaman X arttıkça y artar, b eks~ 

değerde olduğu zaman X arttıkça y azalır. 

Çeşitli sebeplere bağlı olarak değ iş'kenler ara-
sındaki ilişki her zaman tam bir fonksiyonla ifade. 
edilemez. Şekil : 1 'de görüldüğü gibi y nin X 
arttıkça arttığını, ancak bu artmanın tam bir çizgi
sel ilişki ile gösterilemeyeceğini işaret eder. Fakat 
X ile y arasındaki ilişkiyi 

Yı=a+e1 +b x1 

şeklinde yazabiliriz e hata terimi olarak tarif edi

lirse, e x'in her değeri için (X1 Y) noktasının, 

Y=a+bX doğrusundan olan sapmasıdır. Bu sap

malar gelişigüzel olacaktır. Bazı X değerleri için+ 

değerli, bazı X değerleri için-değerli olacaktır. 

X ve V gibi iki değişken arasında~! ilişki ne de

rece çizgisefa yakınsa, bu hata teriminin değerleri 

de Oderece küçük olacaktır (Şekil : 1). Eğer X ve: 

Şekil : 1 - X ve V değişkenlerinin grafiği 
Kuvvetli pozitif korelasyon 



• • 
• • • 

• 
• • 

• 
• 

• 

Şekil : 2 - X ve Y değişkenlerinin grafiği. 
Değişkenler arasında belirli bir ilişki yoktur. 

V değişkenleri arasında herhangi bir ilişki yoksa, 
yani V'deki değişmeler, X'dcki değişmelerlc tayin 
edilmiyor ve etkilenmiyorsa grafikte noktalar her 
yere dağılmış olarak bulunaca'ktır (Şekil : 2). 

ilki değ işken arasındaki doğrusal bağıntıyı araş
tınrken genellikle iki soruya cevap vermemiz ge
rekmektedir. 

- Her hangi bir X verildiğinde ona tekabül 
edecek V yi veya V verildiğinde buna tekabül ede
ce4< X i verecek en uygun denklemi bulmak. Bu !1 
regresyon bahsi olarak incelenmektedir. 

- X ve y gibi Iki değişken arasında doğnısal 
Wşklnin derecesini bulmak. Bu korelasyon bahsidir. 

Regresyon doğrusunun çizim'i ve doğrunun kat
sayıları iki ayrı metodla tayin edilebilir. 

2.a. Serbets Elle Doğru Çizimi 

,Ilki değ'iş'kenin değerleri bir koordinat sistemi 
üzerinde rwktalanır. Bu iki değişken arasında doğ
rusal bir ilişkinin olup olmadığı ve bir doğrusal 
ll'işki seziliyorsa bunun ne derece iyi olduğu gözle 
kestirilebilir. Eğer noktalar tamamen dağınıksa ilki 
değişken ar~sında görünür bir ilişki yok demekti r. 
Eğer X değerleri arttıkça y değerleri artırıyor veya 
Eikısiliyorsa bu iki değişken arasında doğrusal bir 
ilişki vardır. Bu durumda noktıılardan geçen en 
uygun doğru çizilir. Doğru denkleminin a ve b 
sabiteleri doğru üzerinde seçilen noktalar yardı
miyle bulunur. Görüldüğü gibi serbest elle çizilen 
doğrunun denklemi seçilmiş noktalar yardımiyie 
bulunmaktadır. Asgeri aritmetik bilgisinin neticeyi 
tayin bakımından kafi gelmesi bu metodun avan
tajıdır. 

DSi TEKNIK BÜLTENI 1980 SAYI 48 

2.b. En Küçük Kareler Metodu 

lstatistıkte iki değiŞ'ken arasındaki doğrusal 
veya herhar19i bir fonksiyonel iliş'kinin katsayıl ar ını 

bulmak için en fazla en küçük kareler metodu 
kullanılmaktadır. Metodun esası şudur. Bağımlı y 
ve bağımsız X değişkenleri arasındaki ilişkiyi ge
nel olarak 

y1 =a+e1 +bXı 

şeklinde yazabiirliğimize göre, bulacağımız en iyi 
a ve b katsayıları, her gözlem veya örnek için 
h'atanın karelerinin toplamını en küçük yapan, 
miniınize eden değerl-e r olaca'ktır. Burada metodun 
ayrırrtılarına inilmemiştir. Konu hakkında daha fazla 
bilgi ve uygulamalar için istatistik metodl arı ile 
'ilgili yayınlara müracaat edilebilir. 

X ile y arasındaki doğrusal iliş'kinin denklemi 
yukarıda kısaca temas edilen iki metottan herhangi 
birisi ile tayin edilir. Ancak bu bize y nin X e ne 
derece bağımlı olduğu hakkında bir fikir verme
mektedir. V ile X arasındaki doğrusal il 'işkinin 
derecesi korelasyon katsayısı (R) ile ölçülür. Ko
relasyon katsayısı -1 ne + 1 arasında değişen bir 
sayıdır. Eğer y değişkeni X art'tıikça azalıyorsa ko
reasyon katsayısı - değerli, X arttıkça y değiş

kenide artıyorsa bu durumda korelasyon katsayısı 
+ değerlidir. Geometr'ik olarak regresyon doğrusu 
yükselen bir doğru ise korelasyon pozitif (Şekil : 1), 
alçalan bir doğruysa korelasyon negatiftir (Şekil : 3). 

• 

Şekli : 3 - X ve Y değişkenlerinin grafiği. 
Kuvvetli negatif korelasyon 

Korelasyonun kuwetfi veya zayıf olması nok
taların çizilen en uygun doğruya yakın veya çok 
uzaklarında bulunmasına bağlıdır. + 1 veya - 1'e 
yıa:kın korelasyon değerl·eri i•ki d'eğ işken arasında 
belirgin bir ilişki olduğunu gös·terir. Bu çalışma
mızda :ı=O.S'den büyük korelasyonlar iyi korelas
yon olarak kabul edilmiştir. 
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2.2. Yağış- Yükseklik Ilişkisi 

Rüzgarların dağlarla karşılaştığı yerlerde hava 
yamaçlar boyunca yukselir, soğur ve yağış bı rakır. 

Dağların rüzgarların estiğ' i yöndeki yamaçlarıno .. 
yağış yüksekiilde artar. Ancak bu artış bir dere
ceye kadar böyledir. Dağlara karşı esen rutubetli 
bir rüzgar dağı·n eteğinde bir miktar yağJş bıra

kırsa daha yllkselklerde daha çok ,Yağış verir. Bu 
takdirde dağların arka yamaçları hiç yağış almaz 
veya az miktarda alır. Yağışın yükseklikle artışı 

betirli bir seviyeye kadar devam eder. Bu seviyeden 
sonra yağış yüksekılk ilişkisi bozulur ve yağış ylik
sekl·rk le aııt:maz ıbel'kl azalır. 

Dağ lıik bir sahada yağış miktarı, genel bir 
•kaide olarak yüksekiiikle uyumlu olarak artar. Bir 
bölgeye düşen yağış mi ktarı bir çok fı:ı ktöre bağl ı 

olduğundan yağışın yükseklikle artışını her yerde 
tatbik edilebilecek bir formülle ifade etmek müm
kün değildir. Bununla beraber literatürde yağı ş 

miktannın yüksekl·rkle artı ş ı ile ilgili olara·k b2zı 

formüller tc-ıklli f edilmektedir. 
Bunlardan liiri 

Yh= Y+ D.54h (1) 
dir. Burada; 

V= Düşük kottaki istasyona ait yağış mik
tarı (mm) 

Yh= Aranılan SENiyedeki yağış miktarı (rr.m) 

h= Iki nokta arasındaki seviye farkı (m) 

Aşağıdak•i örneklerde ve Tablo : 1 'deki havza· 
lar veya alt havzalarda yapılan özel çalışmalarda 

ilgili havzaları 'karakterize eden yağış- yü~seklik 

bağımıları tayin edilmiş ve bu bağıntıların her havza 
veya alt havza için farklı olduğu görülmüştür: 

Bu sebeple dr·enaj alanlarına düşen yağış mik
tarının hesaplanması konusunda (1) formülü yerine 
O Mlgeyi temsil eden yağış- yükseklik bağıntıları 

gel'iştirilmelidir. Drenaj alanının muhtelif seviyele
rindeki yağış miktarı veya belli bir m'ı'ktar yağışa 

hangi seviyede erişiieceğ i geliştirilecek bu for
mülden h esaplanmalıdır. 

Bir drenaj alanını temsil eden yağış- yüksek
l ik bağıntıları şu şekilde tayı!n edilebilir. 

1. Drenaj alanının muh'telif katlarındaki yağış 

rasat istasyonlarının aynı per'iyottaki ortalama yıl

lık yağış m~ikrt:ar l arı hesaplanır. 

2. Bir koordinat sisteminin yatay eksenine 
yağış rasat istasyonlarının katları ve dikey ekse
nine yağış miktarları işlenerek her istasyon Için iki 

değiş'kenin değerlerı noktalanır. 

3. · Iki değiş·ken arasında doğrusal bir ilişkinin 

olup olmadığı ve bir doğrusal il ·iş'ki varsa regresyon 

doğrusunun çizimf ve doğrunun katsayıları 2.f . a, 

2.1.b. bölümlerinde belirtilen metodlarla tayirı 

edilir (Ö~n'ek: 1, 2, 3'•e bakınız) . 

TABLO: 1 

Yagışın Yükseklikle 
Korelasyon 

Yağış Havzası Değişim Formülü 
Katsiıyısı (R) 

.. (Yh=Y+mh) 

Zonguldak 
Yh = Y+0.49 h 0.98 

Karabük- Yenice-Büyükdüz Bölgesi 
-------

Dicle Havzası 
Yh=Y-t-1.3 h 0.83 

Di yarbakır- Dicl·e- Hı:ızro Bölümü 
---------
Bursa- inegöl Bölgesı Yh=Y + h 0.99 

Konya- Kapalı Havzası.-Konya Güneyi Yh=Y-t-0.30 h 0.91 
--- -
Muğla- Yatağan Yh= Y+h 0.99 

Seyhan Havzası 

Adana- Ergenuşağı Bölümü Yh= Y-t-0.75 h . ' 0.94 
------ --

Ar:ıs Havzası Iğdır Bölgesi Yh = Y-t-0.13 h 0.89 

Fransa Brevon Havzası Yh = Y-t-0.61 h 0.92 

B. Menderen Havzası 
Yh=Y-t-0.53 h 0.97 

üenüli- H on az- Babadağ Bölümü 
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4. Bu doğru denkleminden faydalanılarak ilgili 
drenaj alanında yağışın yükseklikle artışını karak
terize eden (2) formülü elde edilir. 

Yn= Y+mh (2} 
Y = Düşük kottaki istasyona ait yağış mik

tarı (mm) 
Yn= Aranılan· seviyedeki yağış miktarı (mm) 
h= iki nokta arasında'ki seviye farkı (m) 
ın= Doğrunun eğimi 

Bir bölgeye düşen yağış miktarı bir çok faktöre 
bağlı olduğundan (m) katsayısı her havza için 
farklıdır (Tablo: 1 'e bakınız). Bir havza veya alt 
havza için tay'in ed•ilen yağış- yü'ksekl i'k bağıntı sı 

yardımiyle düşük kotta ölçülen değerlerden tayd.:ı

lanılarak üst katlardaiki yağış miktarları veya yağış 
ölçümleri üst kotlarda yapılmış ise alt kot lardaki 
Istenilen noktalara düşen yağış miktarları kol ayıca 

hesaplanabilir. 

Örnek: 1 
•Bursa- inegöl ovasının drenaj alanının muhel i f 

katlarındaki 4 yağış rasat isıtasyonunun 1963-1970 
periyoduna ait ortalama yıllık yağışları di·kkate alı

na rcık yağış- yüksekl'ik ilişkisi yukarıda ifade edil
diği şekilde değerlendirilmiş ve bu havzada yağış
yü'kseklik arasında iyi bir illş<kin:in varlığı görülmüş

tür. (R ='0.99). Bu doğrusal ilişkıin·in den'kiemi 
Y=300+H (3) 
R=0.99 

dir (Şekil : 4). Buna göre Inegöl ovasının drennj 
alanmda yağış mı ktarının yü'ksekl'ikle artışı 

Yn=Y+h (4} 
formülü ile karaıkterize edilmektedir. 

/$CC t ''7 I:ZCO 
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Şekil : t, - -· ir.c0 51 civarında yrığış- yükseklik 
ilişkisi 

Örnek : 2 
B. Menderes havzasının Denizli- Honaz- Güney 

bölümünde 6 yağış rasat istasyonunun 1968- 1976 
periyoduna ait or talama yıllık yağ ışlardan isti fade 
edilerek yeğış- yükseklik iliş k i s i araştırılmış tır . 

Yağış- yükseklik arasındak i doğrusal il i şkinin denk
lemi 
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Y=364+0.53 H 
R=0.97 

(5) 

dir (Şekil : 5). B. Menderes havza:;ırıın bu bölü 
münde yağış miktarının yükseklik artışının hesab ı 

için 
Yn=Y + 0.53 h 

formülü kullanılabilir. 

Örnek: 3 

(6} 

Bu örnekte Ise Dicle havzasının Diyarbakır 

Dicle Hazro bölümünde'ki 13 istasyonun ortalama 
yıllık ynğışları d'eğerlendirilm'iştir. Havzanın bu 
bölümündeki yağış- yü'kseklik il-işkisinin denklemi 

... 
~ 6 oo 

~·L------------------900 'fU 

tf-'ktdı{itf 1 N ~~ 

Şeldl : S - B. Menderes havzası Denizli. Honaz
Babc:ıd~ bölümü için yayış- yültseklik ilişkisi 

Y= -156+1.3H (7) 
R=0.89 

dir (Şekil : 6) . Buna göre Dicle havzasının bu 
bölümünde yağış miktarının yükseklikle artış için 

Yn=Y+1.3 h (8) 
formülü kullanılmalıdır . 

Yukarıda örneklerde ve diğer havzalarda ya
pılan özel çalışmalarda ilgili havzaları karakterize 
eden yağış- yükseklik bağıntıları Tablo : 1 'de ve
ri 1 m'i ştir. 
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Şekil : 6 - Dicle Hcıvzası - Diyarbakır - Dicle -
Hazro bölümü için yat)ış -yükseklik il şki si 
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2.3. Denizden Uzaklığa Bağlı Olarak Yağış 

Miktarının Değişimi 

Dernze açılan havzalarda kıyılardan Içeriye 
doğru yağış miktarının genel olarak azaldığı mü
şahade edilmektedir. Memleketimizin Ege Bölge
sinde dağların denize dik oluşu iç bölgelerin de 
oldukça fazla yağış almasına sebep olmaktadır. 

A:kdeniz ve Karadeniz kıyılarının yuksek dağtarla 

kaplı oluşu iç Anadolu'ya düşen yıllık yağış mikta
rını azaltmaktadır. 

Aşağıdaki örneklerdEMI havzalarda yapılan özel 
çalışmalarda bu havzaları tems11 eden yağışın de
n'ize uzaklığa bağlı olarak değişimi ile ilgili bağın

tılar verilmiştir. Buradan da görüldüğü gibi her 
havza veya alt havza için farklı bağıntılar elde 
edilmiştir. Burada olduğu gibi çalışma yapılan her 
havza için o havzayı karakterize eden yağış- denize 
uzaklık bağıntıları geliş~ir'ilmelidir. 

Yağış milct:arının denize uzaklığın fonksiyonu 
olarak değ'işimini karakterize eden yağış- denize 
uzaklık bağıntıları şu şekilde tayin edilir. 

1. Drenaj alanındak i tüm yağış rasat istas
yonlarının aynı periyot Için ortalama yıllık yağ ı ş 

mi'ktarları hesaplanır. 

2. Bir koordinat sisremrınin yatay eksen1ne 
yağış rasat istasyonlarının denize uzaklıkları ve 
dikey eksenine yağış miktarları işlenerek her istas
yon için iki değişkenin değerleri noktalanır. 

3. Iki değişken arasında doğrusal bir iliş'ki
n1n olup olmadığı ve doğrusa l bir ilişki varsa reg
resyon doğrusunun çizimi ve doğrunun katsayıları 

2.1. a, 2.1. b bölümlerinde belirtilen metodlarla tayin 
edilir (Örnek: 4,5'e bakınız). 

Örnek: 4 

Ba1:ı Karaden'iz havzasının Filyos çayı drenaj 
alanında 7 yağış rasat istasyonunun 1965- 1971 
periyoduna ait ortalama yıllık yağışları dikkate alı

narak bu drenaj alanında yağışın denize uzaklığın 

fonksiyonu olarak değişimi ile ilgili olarak (9) ba· 
ğıntısı elde edilmişti r (Şekil : 7). 

Y=990-4.9L (9) 

R=-0.99 

Y =Denize (L) uz.aklıktaki noktaya düşen 

yağış miktarı (mm) 

L=Deniize uzaklık (km) 

Örnek: 5 

B. Menderes havzası Alkköy- Sarayköy bölü· 
münde 12 yağış rasat istasyonunun Hlô8- 1977 pe
riyoduna ait ortalama yıllık yağışlardan istifade ed i
lerek havzanın bu bölümünü karakterize eden ya
ğış- denize uzaklık ilişkisinin denklemi 
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Şekil : 7 - Zonguldak- Filyos Havzasında 

yağış· denize uzaklık ilişkisi 

Y=730-2.9 L 

R= -0.82 

( 1 O) 

dir (Şekil : 8). 

Ayrıca drenaj alanında denize en yakın yağış 

rast istasyonunun değerleri ile aynı periyot için 
diğer istasyonların yağışları arasında ilişki ve iliş

kinin derecaside araştırılabilir. 

a) Baz istasyonu ile diğler istasyon değerleri 
için elde edilen korelasyon katsayıları (R) tesliıt 

edilir. 

b) Bir koordinat sisteminin yatay eksenine 
baz istasyonuna diğer istasyonların uzaklıkları, di· 
key eksenine de korelasyon katsayıları işlenerek 

her istasyon için Iki değişkenin değerleri nokta
lanır. 

c) Bu noktalardan geçen en uygun eğri çizilir. 

d) R ~ 0.8 korelasyonlar için iy'l korelasyon 

kabul edilir. Buna göre bu baş istasyonu ile hangi 

uzaklıktaki noktaların yağışlarının korele edilebile

ceği tayin edil'ir (Örnek: 6, 7'ye bakınız). Bu tip 

bir analiz her havza için yapılabilir. 
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Şekil : 8 - Büyük Menderes havzasında 
yağış· denize uzaklık ilişkisi 



Örrrek: 6 

Gediz havzasında Üçpınar Yağış rasat Istas
yonu baz Istasyon seçilmi~tir. Bu istasyon ve buna 
farklı uzaklıklardaki istasyonların 1962-1969 perl 
yoduna ait yağış değerlerinden istifade edilerek 
ilişki dereceleri araştırılmış ve ilişki derecesiniR 
değişimi ile ilgili olarak Şekil : 9'daki eğri elde 
edilmiştir. Bu havzada Üçpınar yağış rasat Istas
yonuna 40 km.'lik bir mesafenin sınırladığı alan 
lçimlekl istasyon değerleri korele edilebilir. Bu me
safenin sınırladığı alan içerisindeki Istasyonların 

hatalı rasatları düzeltifir, eksik rasatları tamamla
nabilir. 
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Şekil : 9 - Gediz havzası Üçpınar yağış rasat 
Istasyonu uzaklığına bağlı olarak ilişki derecesinin 

değişimi 

2.4. Yöne Bağlı Olarak Yağış Miktarının De
ğişimi 

Rüzgarların dağlarla karşılaştığı yerlerde hava 
yamaçlar boyunca yükselir, soğur ve içindeki su 
buharı yoğuşur. Bu sebeple dağların rüzgara bakan 
yamaçlarına daha fazla yağış düşer. Dağların arka 
ve kuytu yamaçları hiç yağış almaz az miktarda 
alır. 

3. NETICE 

Bir bölgeye düşen yağış miktarı havzanın mev· 

kil, denize açıklığı, hakim rüzgar yönü ve yüksek

lik gibi faktörlere bağlıdır. Dağlık bir sahada yağış 

genel kaide olarak yü'kseklikle artmaktadır. Uygu

lamada yağışın yükseklikle artışı konusunda önceki 

bölümlerde ayrınıtlı olarak açıklanan (1) formülü 
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genellikle kullanılmaktadır. Bir bölgeye düşen yağış 

miktarının b1rçok faktöre bağlı olduğundan bu artışı 

her yerde tatbik edilebilecek bir formülle ifade 

etmek mümkün değildir. Bu Incelemedeki örnek

lerden de görüldüğü gibi yağış- yükseklik ilişkileri 

her havza veya alt havza Için farklı farklıdır. Bu 

sebeple bir drenaj alanında yağışın yü'kseklikle 

artışı konusunda ( 1) formülü yerine o bölgeyi ka· 

rakterize edecek özel yağış- yüksekl'ik bağıntısı bu 

çalışmada belirtild iği şekilde tayin edilmeli ve dre

naj alanının muhtelif seviyelerindeki yağış miktarı 

veya belli miktar yağışa hangi seviyede erişilebi

leceği bu formülden hesaplanmalıdır. 

Ayrıca bu lncelenıemizde denize açılan havza

larda kıyıdan içeriye doğru yağış miktarının denize 

uzaklığa bağlı olarak azaldığı, bu bağımlılığın tam 

bir fonksiyonel ilişki şeklinde ve her havza için 

değlş'ik olduğu görülmüştür. 

Bil i ndiği gibi bir drenaj alanına düşen ortalama 

yağış miktarı aritmetik ortalama, Thiessen poligonu 

ve eş yağış eğrileri metodlarından saha Için en iyi 

neticeyi verecek olan herhangi birisi ile hesapla

nılmaktadır. Memleketimizde halihazırda kurulu ya

ğış rasat Istasyonları genellikle düşük kotlardadır. 

Bir sahaya düşen ortalama yağış miktarı sadece 

bu düşük katlardaki Istasyonlara alt ölçümler d'ik· 

kate alınarak hesaplanması halınde elde ed ilen 

netlee büyük çapta haıtalı olaca'ktır. 

Bu durumda bir drenaj alanına düşen ortalama 

yağış miktarı daha doğru olarak şu şekilde hesap

Janab'il1ir : 

a) Drenaj alanı lç'inde1<i yağış rasat istasyon

larında ölçülen değerlerden faydalanılarak drenaj 

alanı Için yağış- yukseki ik, denize açılan drenaj 

alanlarında ayrıca yağış- d'en1ize uzaklık bağıntıları 

tayin edilir. 

b) Tay'in edilen bu bağıntılardan faydalanıla

rak drenaj alanının değişik yükseklik ve uzaklıkla

rındaki noktalara düşen yağış miktarları hesaplanır. 

c) Bu noktalar için hesaplanan ve drenaj alanı 

Içinde va yakınındaki yağış rasat istasyonlarında 

ölçülen yağış mlktarları dikkate alınarak yukaııda 

belirtilen üç ayrı metottan saha için en iyi neticeyi 

verecek herhangi birisi ile inceleme yapıl an drenaj 

alanına düşen yağış miktarı hesaplanmal ıdır. 

21 
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TANSiYOMETRELER VE SULAMA UYGULAMALARINDA 
KULLANILABiLME OLANAKLARI 

Yazanlar : 

ÖZET 

Cevat KIRDA (") 
Osman TEKlNEL (*") 

Sulu tanmın gün geçtikçe yaygmlaştığı ülkemizde topraktaki su devi11inıinjn 
izlenip irdelenmesi güı1ümüzde büyük bir zorunluk haline gelmiştir. Suyun za
manında ve yeterince verilemeyişiniı1, verimde öı1emli kayıplara neden olacağı 
bilinen bir konudur. Tansiyometreler günümüzde, sulama zamanının saptaHması 
ve topraktaki su deviniminin izlenmesinde geniş kullanım alanı bulmuşlardır. 

Vlkemizde, Vı1iversiteler ve araştırma kuruluşlarmda ancak kullamlmaya başlıyan 
tansiyometreler, oldukça yeni bir gelişim sayılmaktadır. Günümüzde işçi ücret
lerinin oldukça yüksek olduğu batı ülkelerinde; sulanıada otomasyana gidilmesi 
bir zorunluk l1aline gelmiştir. Anılan ülkelerde tansiyometrelerle sulama zamanı 
saptanarak, tarla sulama sistemine otomatik olarak su verilebilmektedir. 

Yakın bir gelecekte ülkemizde de, çok yaygın kullaııım aZam bulacak olan 
tansiyometrelerin nasıl çalıştığı; sulama uygulamalarıyla ilişkili olarak sulama 
zamanı ve süresinin cmılaı1 aygıtlarla nasıl sezinlenebileceği ,aşağıdaki bölüm
lerde özetlenmiştir. Ayrıca topraksuyu devinimini kontrol edeı1 «topraksuyu 
enerji ilişkileri» gözden geçirilerek sulama zamanının saptanmasında tansiyo
metrelerden yararlanabilmenin koşulları irdeleı1meye çalışılmıştır. 

1. TOPRAKSUYU ENERJISiNiN TANIMI VE 
TANSIYOMETRELERLE ÖLÇÜLMESI 

1.1. Topraksuyu Enerjisinin Tanımı 

Tüm gözenelderi su ile dolu olan bir toprak 
örneğinden, suya batırılmış ve sonra çıkarılmış bir 
süngerde olduğu gib'i, su kendiliğinden süzülür akar. 
Fa'kat bir süre sonra su akması kesllir. Daha fazla 
su akıtılması Için toprağın, aynen sünger örneği nde 
olduğu gibi, sıktınlması gerelkir. Diğer bir deyi şle . 
bu toprak örneğinden daha fazla su çıkartılması 
Için dışarıdan bir enerji harcanması gerekn:ıe'ktedlr. 

Bu enerji toprak parçacıklan taratından adezyon. 
kohezyon gibi kuwetlerin etkisi ile tutulan suyun, 
anılan kuwetleri kırarak serbest bırakılması için 
kullonılmalctadır. Bu şekilde suyun toprakta·n çı

kartılması için gereken mekanik enerjı: suyun top· 
raktakl enerji düzeyine bağlıdır. Suya doygun du· 
rumdaki bir topraık örneğinde suyun tutulma ener-

rlm miktardakl suyu (ör., bi rim kÜ'tle veya hacim) 
standart bir kıyaslanma düzeyinden, ki burada özgül 
enerji sıfır olarak kabul edilir, başka bir enerji dü· 
zeyrne çı'karmak için gerekli mekanik enerjidir 
(I.S.S.S ., 1962) C). Örneğin, baraj çı1kış ağzından 
çıkan suyu tekrar baraj gölüne çıkarmak iç in, bir 
pompaj sistemi ile uygulanabilen mekanik enerji 
gereklidir . .Bu mekanik en>erjinin büyüklüğü baraj 
çıkış ağzındaki su ile baraj gölündeki suyun enerji 
düzeyleri- yükseklik arasında'ki i farkla doğru oran
tılıdır. Baraj gölünde suyun özgül enerji·sl, çıkış 

ağzırıdakl su kütlesine kıyasla daha fazla olduğu 

için su kendiliğinden çıkış ağzına doğru akar· ve 
azalan özgül enerji, mekanik enerji olarak ya kay
bolur gider veya gerekli aygıtlarla elektrik enerjisine 
dönüştürülebilir. Toprak profili içinde de suyun 
değişik ka1manlar arasındaki deviniml benzer şe

kilde açı'klanabil·ir. Etkin kök derinliği boyunca; de
ğişik 'toprak <katmanları içinde bulunan suyun özgül 
enerjileri arasında fark olduğu sürece, katmanlar 

arasında su devin·imi sürer gider .. Sulama uygula
maları sırasında ilk ısianan üst katmanların top
raksuyu özgül enerjileri, alt katmanlara kıyasla daha 
yuksek olduğu için su derinlere doğru akar ve 
toprak profili etkin kök derinliğinin böylece ıslan· 

m<:sı sağlanmış olur. 

jisi, diğer bir deyişle suyun topra'ktan çıkartılması 

Için gerekli enerji, suya doygun olmıyan toprağ rı 

kıyasla daha azdır. Toprak suyu özgül enerjisi , bl-

ı·ı Doç. Dr. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fak. KOrtürteknık 

Bölama 
( .. ) Prof . Dr. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fak . Kültarteknik 

BöiOmO 

(•) Ulualararası Toprak Blllml DerneOI 

Özgül enerji birim miktardakl suyun taşıdığı 
enerji olup; basınç, uzunluk veya doğrudan doğruya 
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enerji birimleri ile ölçülebi'lir. Tansiyometreler özel
li'kle suya doymamış koşullarda, toplam toprak suyu 
ö~ül enerjisinin temel bir ögesi olan •basınç ener
jisi• ni ölçmekte kullanılırlar. Basınç birimleri, anılan 
aygıtlarla yapılan ölçümler için yaygın olarak kullanı
lan enerji birimi olup, bu durumda ölçülen enrji birim 
hacimdeki suyun enerjisidir. Suya doymamış koşul· 
larda toprak suyu basınç enerjisi negatif olup, 
çoğu kez •tansiyon• diye anılır. Bu çalışmanın bun
dan sonraki bölümlerinde, topraksuyu basınç ener
jisi yerine •topraknuyu basıncı. veya •topraksuyu 
tansiyonu• deyimleri kullanılacaktır. 

Tansiyometrelerin kullanılması i'le, doğrudan 

doğruya topraksu içeriğ·ini ölçmek olanaksızdır. Eğer 
tansiyometrelerden topra'ksu içeriğinin ölçülmesin-

de yararlanılmak lstenirse, tansiyometrenin kulla

nılacağı tarla toprağının •topraksuyu karakteristik 

eğrisi• bilinmelidir. Söz konusu olan bu eğri, top

raksuyu ile, topraksuyu basınç enerjisi arasındaki 

lliŞ'kiyi verir (Şekil : 1). 

3'>- 56 cm { A 13 2._ 

126 + C2L 
22 -33 (A 121_ 

1.2. Tansiyometrelerin Yapısı ve Özelikleri 

Tansiyometre'ler ( 1) seramik uç, (2) bunun 
bağlı olduğu içi su dolu bir boru ve (3) bu boru 
Içindeki .suyun basıncını ölçmekte kullanılabilecek 

elvalı manometre, Bourdon borusu veya diyaframlr 
vakum ölçme aygıtı olmak üzere üç ana parçadan 
oluşmaktadır (Şekil : 2). Tansiyometrenin içinde 
bulunan su ile, seramik ucun yakın çevresindeki 
topraksuyu arasında sürekli bağlantı vardır. Suya 
doymamış koşullarda toprak gözeneklerinin ancak 
bir bölümü su ile dolu olup, hava su sınırını oluş
turan küresel yüzey su kütlesinin bulunduğu tarafa 
büyuktür (Şekil : 3). Diğer bir deyişle su kütleS'i 
içindeki su basıncı gözenek hava basıncından . daha 
küçüktür. Toprak gözeneklerinin hava basıncı olan, 

atmosfer basınç, sıfır olarak kabul edildiğinde top

raksuyu basıncı negatiftir. Tansiyometre içindeki 

su, topraksuyu ile denge haline geldiğinde; tansi

yometre gövdesi içinde bulunan suyun basıncı, top

rak gözenekleri içinde bulunan suyun basıncı ile 
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Şekil : 1 - Aşağı Seyhan Ovası yaygın toprak serllerinden Çanakçı serisi lle 
. UJşklll horlzonların toprak suyu karakteristik eğrileri 
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CD Lastik topa 

0 Savdam boru 

G) T-eki 

0 PVC boru ( 0 ı") 

® Seramik uç 

® Redüksiyon 

0 Vakum göstergesi 

Şekil : 2 - Vakum göstergeli bir tansiyometrenin ana parçaları (KIRDA, 1976), 

eşdeğerdir. O halde t ansiyometre gövdesine tuttu
rulmuş olan göstergeler; bu gövde içindeki suyun, 
dolayısiyle topraksuyunun basıncını, ölçmekte kul
lanılabilirler. 

1.3. Sulama Zamanı ve Sulama Suyu Mikta· 
rının, Tansiyometrelerle Saptanması 

Sulama zamanı : Kültür bitkilerinin gelişmesi 
topraksu içeriğinden daha çok, topraksuyu özgül 
enerjisine bağlıdır (HAISE ve HAGAN, 1967). Bu 
nedenle topraksuyu özgül enerjisinin ölçülmesi, 
sulama zamanının saptanmasında büyük yarar sağ
lar. Bu amaçla kültür brtkilerinin kök faaliyetinin en 
yoğun olduğu toprak derinliğine yerleştirilmiş bir 
tallsiyometreyle yapılan ölçümler yeterlidir. Yetiş

tirilen kültür bitkisinin çeşidine bağlı olarak, en 

yüksek verimin sağlanabileceği optimum toprak

suyu basıncı farklıdır. Kültür bitikilerinden en yük-

sek olası verımın sağlanabilmesi için, sul amanın 

yapılması gerektiği topraksuyu basıncıyla il işkili 

değerler Çizelge : 1'de verilmiştir. Çizelgede ve
rilen kültür birkilerinin sulama zamanları, anıian 

bitkilerin kök işlevlerinin en yoğun olduğu derin
liğe yerleştirilmiş bir tansiyıometre ile kolayca sap
tanır. Tansiyometrelerle ölçülebilecek en yüksek 
topraksuyu tansiyonu 0.75 'bar olarak bildirilmek
tedir (RICHARDS, 1960). Sulama zamanı bu li mit 
sınırı geçm·iyen kültür IYitkilerin'in sulanmasında 

tansiyometrelerden yararlanılabilir. Örneğin buhar
laşma hızının yuksek olduğu mevsimde marul 0.40, 

mısır 0.50, çilek 0.20 bar da sulanırsa en yüksek 

verim .elde edilir (Çizel ge : 1) . 'Dah'a yükse'k tan· 

niyonlarda sulanması gerekli bitkiler 'için tansiyo

metrenin bir yararldığı yoktur, bu durumda alçı ve

ya naylon bloklar sulama zamanının saptanmasında 

kullanılabilir. 
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Açıiabilen Itapalt 

Vakum göstergesi 

uc iCindeki 
su ~ 

1 

"' 1 

Toplclt parçaeei\ıcıı 

SERAMIK UÇ ÇEVRESiNDE 

BUYÜTÜLMÜŞ GÖRÜNÜM 

Şekil : 3 - Tansiyometre gövdesl içinde bulunan su ile, seramik uç çevresindeki 
toprak suyunun ilişkisi 

Bir sulamada verilecek su miktarı : Sulama 
zamanı kadar önemli diğer bir konu bir sulamada 
verilecek su mi ktarıdır. Genel sulama uygulama
iarında çiftçiler ne kadar su verdikleri ile pek ilgi
lenmezler. Sulama uygulamalarında en doğru olarak 
bilinen veya ölçülebilen sulama süresidir. Bu du
'rumda yeti ştirilen kültür bitkisinin kök özelliklerine 
!bağlı olarak iki ayrı derinliğe yerleştirilmiş tansi
yometre ölçümlerinden yararlanılarak sulama sü
resi saptan~b i lir. Bu amaçla tansiyometrelerden 
b irin in kök işlevi nin en etkin olduğu demliğe, di· 
ğeri nin ise toplam kök yoğunluğunun % 20 veya 
daha az olduğu derinliğe çakılması önerilmekted ir 
( RICHARDS ve MARSH, 1961) . Sulama uygul ayıcı

cılarına, yete rirıce süreyle sulama yapıp sulamaya 
son vermeleri için tansiyometre okumalarını izle
melerinin önerflmesi pratik olmamasına karşılık; 

derine yerleştirilmiş olan taooiyomertrede sulanma
dan evel ve sulamadan birkaç gün sonraki ölçümler, 
verilen sulama suyu miktarının yeterl i olup olmadı
ğıyla ilişkili olarak yararlı fikir verir. Demideki tan
siyometre okumasında, sulamadan sonraki devrede 
bir düşme görülmemişse verilen sulama suyu bu 
derinliğe inmemiştir. Karık ve yağmurlama sulama 
sistemlerinin kıyaslamasının yapıldığı bir narenci
ye bahçesinde; verilen sulama suyunun yeterli 
olup olmadığı 45 ve 90 cm kök derinliklerine çakı
lan tansiyometrelerle incelenm iş olup, bu tan
siyometrelerle yapılan ölçümler Şekil 4'te 
gösterilmiştir. Buharlaşmanın çok yüksek olduğu 

temmuz ayı içinde bel irli süreyle yapılan bir sula
mada, verilen su miktarının yeterli olmadığı 90 cm 
derinliğe çakılan tansiyometre ölçümlerinin düşme
mesinden anlaşılmaktadır. Diğer taraftan eylül ayı 
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Şekil : 4 - Sulama sırasında verilen su miktannın yeterli olup olmadığını 
Incelemek üzere 45 ve 90 cm derinliklere çakılmış tansiyometrelerle elde 

edilen verllerin sulama mevsimi içinde değişmesi. 

Içinde yapılan sulamada Ise, hem 45 ve hem de 90 
cm derinliğindeki tansiyometre okumalarının sü
rekli azalması bu defa uygulanan sulama suyu mik· 
tarınm yeterli olduğunu göstermektedir (Şekil 4ı . 

Topraksuyu basıncıyla ilişkili ölçümlerden ya
rarlanılarak saptanan sulama zamanı ve etkin kök 
bölges·l altına yerleşti rilen tansiyometre ölçümleri
nin belirli sınırlar Içinde kalması Için ayarianan 
sulama süreS'inin kullanılmasıyla, gerçekJ.eşen su
lama programı ; toprakların su tutma özell iklerini 
gözönüne aldığı gibi, iklim koşullarından etkilenen 
bitki su gereksinimini de dolaylı olarak içerir. Diğer 
taraftan topraksuyu basınçları esas alınarak yapı

lan sulama denemelerinde. deneme konuları üzerin
deki olası toprak etkisi ortadan kaldırılmış olur. 

2. TANSiYOMETRE VE TOPRAKSU KARAKTE
RISTIK EÖRILERINDEN YARARLANARAK 
SULAMA ZAMANI VE SULAMA SUYU MIK
TARININ HESAPLANMASI 

Sulama zamanı ve bir sulamada verilecek su 
miktarıyla ilişkili sulama proğramlarının yapılmasın
da topraksu Içeriğinin esas alınması VIEHMEYER 
ve HENDRICKSON (1934ı 'nın çalışmalarıyla başla

mıştır. Konuyla ilgili geçmiş araştırma proğram-

!arında; 1 ı Bitki su gereksini minin bulunması, 
2ı Toprak'ların su tutma kapasitelerinin Incelen
mesi, 3ı Sulamadan ewel topraktaki suyun ne 
kadarının azalmasına jzin verileceği, 4ı Bitkiye 
yararlı topraksu içeriğiriın saptanması ve sı Su
lama süresinin bulunması gibi, geneliiikle topraksu 
içeriği ve bunun bitki gelişme devresi Içindeki 
değişmesinin Incelenmesi amaç olarak alınmıştır 
( RICHARDS ve MARSH, 1961). Ancak bitki gelişme 
devresi içinde toprcrksu içeriğinin sürekli ölçülmesi 
amacıyla yapılacak olan toprak örneklemesi olduk
ça zahmetl'l olup pratikte uygularıması olanaksızdır. 

' Bu amaçla tansiyometrelerden yararlanılabil'ir. Tan
siyometrelerle topraksu Içeriğinin ölçülebimlesi için, 
topraksu Içeriğiyle topraksu basıncı arasındaki iliş 
kiyi veren •toprOO<&U karakteristik eğrislnin• bilin
mesi gereklidir. 

BitXiierin yararlanaıbileceğl topraksu Içeriğinin 
en üst sınırı, toprak özelli'kierine göre değ iştiği gib i, 
bitki ve Iklim etmenlerine bağlı olarak da değişir. 

Anılan su Içeriği •tarla kapasitesi• olarak tanım
lanmıştır. Tarla kapasitesi su Içeriği ile eşdeğer 

topraksuyu basıncı; toprağın drenaj özelliklerine, 
sulama ve yağışlardan kaç gün sonraki su Içeriği

nin •tarla kapasitesi• di,ye tanımlanmasına bağlıdır . 

Bu süre VIEHMEVSR ve HENıDRICKSON (1949ı ta-

27 
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QiZELGE: 1 

Gübrell, derin ve doğal drenajı iyi topraklarda ye
tiştirilmekte olan kültür bitkilerinden, en yüksek 
verim elde edebilmek için, sulamanın yapılması 

gerektiği topraksuyu basınçları (TAYLOR, 1965). 

B it k i 

Yapraksı Bitkiler 
Yonca 
Fasulye 
Lahana 
Konserve bezelyesi 
Kereviz 
Çim 
Marul 
Tii'tün 
Tatlı Mısır 

Kök Bitkileri 

Soğan (ilk) 
Soğan (baş tutuyor) 
Pancar 
Patates 
Havuç 
Karnıbahar 

Meyveler 

Limon 
Portakal 
Çekirdekli meyveler 

Avocado 

Üzüm (ilk) 
Üzüm (olgun) 
Çilek 
Kavun 
Domates 
Muz 

Tahıllar 

Mısır (danelenmem i ş) 

Mısır (olgunlaşmakta) 

Küçük daneli tahıllar 
(danelenmemiş) 

Küçük daneli tahıllar 
(olgunlaşma'kta) 

Tohum için Ekilen Bitkiler 

Yonca (ç'içeklenmeden ewel) 
Yonca (ç içekli) 
Yonca (olgunlaşmakta) 
Havuç (tohumluk), 60 cm'de 
Soğan , 17 cm 'de 
Soğan (tohumluk). 15 cm'de 
Marul (tohuni) 

Topraksuyu 
Basıncı (Bar) (1) 

1.50 
0.75-2.00 

.0.60- 0.70 
0.'30-0.50 
0.20- 0.30 
0.30-1.1}0 
0.40 - 0.60 
0.30-0.80 
0.50-1 .GO 

0.45-0.55 
0.55-0.65 
0.40- 0.'60 
0.30-0.50 
0.55-0.65 
0.60-0.70 

0.40 
0.20-1.00 
0.50-0.80 

0.50 

0.40-0.50 
1.00 
0.20-0.30 
0.35-0.40 
0.80-1.50 
0.30-1.50 

0.50 
8.00-12.00 

0.40-0.50 

8.00 - 12.00 

7.00 
4.00- 8.00 
8.00-15:00 
4.00 - 6.00 
4.00 - G.OO 
1.50 
3.00 

(1) Topraksuyu bas ıncı lçi·n çizelgede Iki de1jlşl~ değer kul
l a nıldı ğ ı durumlarda; buharlaşmanın f azla o l duğu yerlerde 
düşük, az ol duğu yerl erde lsa yüksek basınç değeri 
kullanılmalıdır. 
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rafından '2 veya 3 gün olarak belirlenmiştir. Bitki 
ve 'i'klim etmenlerinin etkisi, tarladan laboratuvara 
getirilen toprak örnekleri üzerinde yapılan ölçüm· 
lerle değerlendirilemez. Laboratuvarda basınçlı ten
careler kullanılarak saptanmış olan 1/10 ile 1/3 
atmosfer basınçlar arasında toprakta tutulabilen su, 
hidrolik Jletkenlikte korelasyon gösterdiği clçüde 
topra'kiarın • tarla kapasitesi. su içeriği ile eşde

ğerdir ( MILLER ve KLUTE, 1967). Genellikle 1/10 
atm basınç altında tutulan su, 1/3 atm 'e kıyasla 

•tarla kapasitesi • su içeriğine daha yakındır 

( ISRAELSEN ve HANSEN, 1965; s. 164). 

Bitkilerin yararlanab'ilecekleri topraksu içerıgı
nln en alt sınırı, •sürekli solma no'ktası• olarak 
belirlenir. Bitkiler çeşit, toprak bünyesi ve toprak 
tuzluluğu gibi etmenlerin etkisi ile 7 ile 40 atm 
arasında değişen negatif topraksuyu basınçlarında 
(tansiyon) solmaya başlarlar. Sıcaklık ve buharlaş

ma kayıpları arttıkça solma olayı daha küçük tan
siyonlarda oluşur. Uygulamada 15 atm topraksuyu 
basıncında tutulan su sürekil solma noktası olarak 
belirlenir. Tarla kapasitesi su içeriği ile sürekli 
solma noktası su içeriği arasındaki fark, bitkilerin 
yararlanabileceğ topraiksu içeriği olarak tanımlanır. 
Yararlı su, tarla kapasitesinde % 100 olup, solma 
noktasında tamamen tilkatilmiş olur. Toprakların 
değişik topraksuru tansiyonlarında, toprak bünye
sine göre değişen yararlı su Içerikleri Şekil : S'te 
gösterilmiştir. Değişik topraksuyu tansiyonlarında, 
topraklarda tutulabilen yararlı su içeriğini gösteren 
Şekil : 5'e benzer ilişkiler; tans'iyometrenin kul
lanılacağı her toprak iÇin ayrı ayrı yapılmalıdır. An
cak söz konusu ilişkiler bulunamadığı zaman, Şe
kil : 5 kullanılarak yaklaşık sonuç elde edilebilir. 
Uygulamada genellikle topraklarda depolanabilecek 
yararlı suyun % 50'si tüketilince sulamaya başlanır. 
Anılan şekilden görüleceği üzere, kumlu bünyeli 
topraklar hariç diğerlerinde yararlı suyun % 50'si 
lle eşdeğer topraksuyu tansiyonu, tansiyometrelerin 
çalışma 'Sınırı Içindedir. Eğer sulama zamanının 
belirlenmesinde topraksu içeriği esas alınmak is
tenirse, killi topraklar hariç diğerlerinde tansiyo
metreler ~ardımıyla sulama zamanı belirlenebilir. 
Örneğin tansiyometre okuması tınlı bir toprakta 
40 cb; ince kumlu tınlı toprakta Ise 30 cb olduğun
da yararlı su içeriğinin % 50'ye indiğ'l, yani sulama 
zamanının geldiği anlaşılır (Şe'kil : 5). 

Topraklarda depolanabilecek yararlı su içeriği 
yapılan ön ölçümlerle saptanmış ise, bir sulamada 
uygulanması gere'kli su miktarı da kolayca buluna
bilir. Örneğin topraksu karakteristiği Şe k il : 5'te 
verilmiş kumlu tınlı bir toprağın 10 cm derinliğinde 
depolanabilecek yararlı su içeriğinin 12 cm olduğu 

bilindiğine ve yararlı suyun % 50'si tüketilince su• 
lama yapılması planlandığına göre; bir sulamada 
verilecek su miktarı 12X0.50== 6 cm/100 cm'dir. 
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ince kumlu tın (10) 
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Bitkiye yararlı suyun azalma oranı 0' "lo 

Şekil : 5 - Toprak bünyesine göre değişik toprak suyu basınçlarında yararlı toprak 
suyu Içeriği (RICHARDS ve MARSH, 1961 ·TAYLOR, 1965). 100 cm toprak derinliğinde 

depolanabilecek bitkiye yararlı .su miktarı (cm) parantez Içinde gösterilmiştir. 

Her ne kadar sulu 'tarım altına alınmış toprakların 
yararlı su içeriklerinin ve önceden .saptanmış ol
ması gerekiyorsa da, anılan özelik bilinmediği veya 
bulunamadığı zaman kullanılmak üzere Şekil : 6'daki 
abak hazırlanmıştır. 

3. TANSiYOMETRELERiN ÇAKlLMASI 

Sulanmakta olan kültür !Jitkislnin kök özelikle
rine, toprak özeliğindeki değişkenliğe, topoğrafya 

ve sulama sisteminin yerleşim şekline bağiJ olarak, 
kullanılacak tansiyometrelerle, etkin kök bölgesinde 
topraksuyu koşullarındaki değişmelerln izlenmesi 
temel amaç olduğuna göre, tansiyometrenin por.oz 
ucunun mutlaka etkin kök bölgesi Içinde bulunması 

gerekmektedir. Tansiyometre'lerin mutlaka sulama 
.suyunun erişebilece.ği bir yere yerleştirilmiş olması 
diğer önemli bir noktadır. 

3.1. Tansiyometre Yerleşiminde Kültür Bitkl

sinin Etkisi 

Kök derinliği 45 veya daha az olan, özellikle 'ka
nğa ekilen yüzlek köklü bitkiler için bir tek tansiyo
metre yeterlidir. Bu amaçla tkök derinliğinin 3/4 
derinliğine yerleştirilmiş bir tansiyometre uygun 

olur. Bitki kök sisteminin gelişmesi ilerledikçe 

tansiyometrenin çakıldığı derinlik artırılabilir (Şe

kil : 7)' 
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Şekil : 6 - Toprak suyu basıncana veya bitkiye yararlı su düzeyine bağlı olarak, bir 
sulamada verilecek net sulama suyu miktarının hesaplanmasında kullanılabilecek abak. 

Derin köklü bitkiler veya ağaçlar Için Iki tansl· 
yometreye gereksinme vardır. Birincisi 114 kök 
derinliğine çakılan yüzlek tansiyometre ; ikincisi Ise 
3/4 kök derinliğine çakılan derin tansiyometredir. 
Bir meyve bahçesinde yüzlek tansiyometre yaklaşık 
30 • 45 cm; derin tansiyometre ise 60.90 cm derin· 
liğe çakılmalıdır (Şekil : 8). Meyve bahçelerinde 
anılan şekilde kullanılan tansiyometrelerle, etkin 
kök bölgesi ·içinde topraksuyu koşullarındaki değiŞ· 

meler kolayca izlenebilir. Yüzlek tansiyometredekl, 
tansiyon okumasının yilksek değerlere ulaşması 

sulamaya başlanması gerektiğini gösterir. Derine 

çakılmış tansiyometredeki okumalar düşmeye b&ş· 

ladığı zaman ise, sulamaya son verilir. Derindeki 

tansiyometre okumasının düşmesi, sulama suyunun 

meyve ağaçlarının tüm etl<iin kök derinliği boyunca 

yayılıp gerekli ıslallmayı sağladığını gösterir. 
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Yüzlek köklü 
gene bitki 
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® 

Yüzlek köklÜ 
olgun bitki 

Şekil : 7 - Karığa ekilen yüzlek ıköklü bitkilerde, tans(yometre derinliğinin bitkinin gelişme evresi 
Içinde ayarlanması 

Su içeriğinin 

Kontrol edildiği 

bölüm 

___ L _____ _ 
Şekil : 8 - Derin köklü bir meyve ağacının su 
tüketiminin izlenebilmesi için uygun tansiyometre 

çakılması 

3.2 Tansiyometre Yerinin Seçimi 

Tansiyometrelerin çak ıldığı yerlerin seçimi bitki, 
topra'k ve topoğrafik özel ikl erle, kullanılan sulama 
sisteminin yerleşim şekline bağlı olarak değişir. 

Bitki- Karığa eki len bitki ler için tansiyometre
ler, doğrudan doğruya karığa fakat suyun göllen-

med i ği bir yere çakılır. Meyve ağaçlarında ise, ağaç 
tarafına gelen birinci karık üzerine tercihan ağacın 
güney veya batı yakasına çakılır. 

Yağmurlama sulama sistemlerinin kullanıldığı 
yerlerde tansiyometre çakılan yerin, meyve ağacı 

dalı ile örtülenmemesine veya su ile göllanmeme
sine özen gösterilmelidir. 

Toprak Özelikleri - Toprakların su alma hızla
larıyla verilen suyun toprakta tutulabilmesi, toprak 
bünyesine göre değ i ş i r . Anılan nedenle tansiyo
metre çakılan yerin, sulama uygulamasının yürü
tüldüğü tarla topraklarını en azından genel ölçüler 
Içinde Iyi temsil edebilir nitelikte bir yer olması 
gerekir. Toprak özel iklerin in çok değişti ği yerlerde, 
topraksu içe r i ğ i yle ilişkili bilgiler için ayrıca tansi
yometreye gereksinme vardır. Toprak özel iklerinin 
büyük değişiklik göstermed i ği sulanan tarlalarda, 
çok büyük de olsalar yalnız bir yere çakılan tansi
yometreler yeterlid ir. 

Topoğrafik Özelikler - Doğal drenaj özeiiideri 
farklı olan yüksek eğimli yerlerde, taban yerlere 
mutlaka ayrı ayrı tansiyometre çakılmalıdır. 

Sulama Sistemi - Karık veya tava sulaması 

yapılan yerlerde bir grup tansiyometre baş tarafa, 
diğer bir grup tansiyometre ise karık veya tavanın 
sonlarına doğru çakılmalıdır. Bu şekilde karık veya 
tava başındaki su yuküyle, sulama süresi en yük
sek sulama randımanını verecek şekilde ayarlana· 
bilir. 
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4. TANSIYOMETRELERiN KULLANIMA HAZlR· 
LANMASI , 

Tansiyometrelerden en iyi şekilde yararlana· 
bilmek için, kullanılmalarına başlamadan ewel 
kontrol edilmeleri gerekir. Tansiyometrelerin vakum 
göstergelerinin ayarı çeşitli nedenlerle bozulmuş 

olabilir. Diğer taraftan tansiyometrelerin sızdıran 

yerlerinin, mutlaka saptanıp onarılınası gerekir. 

4.1. Vakum Göstergesi JWarı 

'Bu amaçla vakum ölçümlerinin güvenle yapıla
bildiği bir vakum kaynağına gerek vardır. ilk iş 
olarak tansiyometre, kaynatılarak erimiş havası gi
derilmiş saf su ile doldurulur. Tansiyoınetren'in 

poroz ucu, üstteki tapası kapatılınadan saf su için· 
de bekletilir. Bu durumda tansiyometrenin içine 
doldurulmuş olan saf su, seramik uçtan dışarı sı

zarak çıkarken çeşitli tuz çökeltiierini de eriterek 
beraberinde yıkar. Bundan sonra tekrar saf su ile 
doldurulan tansiyometreye üstten vakum uygula
nır ve tansiyometre vakum göstergesi ile vakum 
kaynağı üzerindeki göstergenin aynı değeri göste· 
rip göstermediği kontrol edilir. Tansiyometre va
kum göstergesinde bir sapma varsa gerekli ayar
lama yapılır. 

4.2. Sızıntı Kontrolü 

Vakum göstergesinin ayarı kontrol edildikten 
sonra, aygıt tazece kaynatılıp soğuıulmuş saf su 
ile tamamen doldurulur. Bu sırada aygıt yumuşak 

bir yüzeye hafifçe vurularak sarsılır ve içinde hap· 
solmuş havanın çıkması sağlanır. Tansiyometre üze· 
rinde kesik kesik vakum uygulanması, hapsolmuş 

havanın çıkmasında büyük yarar sağlar. Anılan şe

kilde saf su ile doldurulmuş tansiyometre sızıntı 
kontrolü için hazırdır. 

Tapası 'kapatılan tansiyometre, seramik uçtan 
serbestçe buharlaşmanın olabileceği bir yere bıra
kılır. Beş ile sekiz saat sonra tansiyometre vakum 
göstergesi tam skala okumasının % SO veya daha 
yilksek bir değerini göstermesi gerekir. Aksil hal
de, içte toplanmış havanın çıkartılarak aygıtın ek
s'ilen suyunun yine saf su ile tamamlanması ge
rekir. Yinelenen ayni testi, tansiyometre geçemez
se mutlaka bir yerinde sızıntı vardır, bulunup ona
rılmalıdır. Bü'yük sızıntı olan yerler, vakum uygu
lanmas ı sırasında sürekli çıkan hava kabarcıklarıyla 
kolayca saptanır. 

Yukarıdaki kontrolü geçmiş olan tansiyomet· 
relerin araziye ça·kılmaya hazır olmaları için, son 
bir testi daha geçmeleri gerekir. Bunun için vakum 
göstergesi skalasının % SO'sine eşdeğer bir okuma 
gösteren tansiyometrelerin seramik uçları, buhar-
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!aşmaya engel olacak bir plastik torba içine alınır· 

lar. Bu şekilde bir gece bekletilen tansiyometrele
rin ertesi gün gösterdikleri okumalar, ilk günkü 
okumalara kıyasla yaklaşık 5 birim fazla gösteriyar
Iarsa tansiyometreler ku·llanılmaya hazırdır. Bu son 
testi geçemiyen tansiyometrelerde hafif bir sızıntı 

olup, eğer tansiyometre gövdesi içinde fazla hava 
birikmemişse, kullanılmalarında bir sakınca yoktur. 

4.3. ·Araziye Çakılma 

'Bunun için çapı tansiyometre gövdesi geniş

liğinde olan bir toprak örneği burgusuna gerek 
vardır. Bu burgu ile toprak, tansiyometrenin sera
mik ucunun çakılmak istendiği derinliğe kadar uza· 
nan bir delik açılır. Tansiy-ometre yerieştiriimeden, 

yakın çevreden alınıp ezilip toz haline getirilmiş 

bir avuç toprak çukura atılır. Sonra tansiyometre 
yerleştirilir ve etrafı sıkıştırılır. Toz haline geti· 
rilmiş toprak bulunmadığı zaman, tansiyometrenin 
yerleştirileceği çukura dökülen bir bardak su ile 
seramik ucun geleceği yer yuınuşatılır. Bundan sonra 
yerine yerleştirilen tansiyometre seramik ucu top
rak ile daha iyi bir sarılım (temas) sağlar. 

5. TANSIYOMETRELERiN BAKlM VE DEPOLAN· 
MASI 

Tansiyometrelerin kış donlarından zarar gör
memesi için, bu mevsimde genellikle araziden çı· 

karılıp depolanması önerilmektedir. Diğer taraftan 
uzun süre arazide bırakılan tansiyometrelerin se
ramik uçları, bitki kökleri tarafından sarılmaları 

sonucu kırılabilir. 

Depolanmak üzere tarladan sökülecek olan 
tansiyometreler, sökülürken hiç bir zaman vakum 
göstergesinden tutulmamalıdır. Tansiyometre göv· 
desinden tutulup hafifçe büküldükten sonra doğru

dan doğruya yu karı çekilmelidir. Eğer toprak kuru 
ise; gövdenin kenanndan aşağı sızmak üzere su 
dökülmesi veya sökümden birkaç saat ewel tansi
yometre tapasının açılarak içindeki suyun tansiy.o
metre seramik ucundan dışarı akmasının sağlan
ması, sökümde büyük kolayiık sağlar. 

Tarladan sökülen tansiyometreler iyice yrka

nıp temizlenmelidir. Yıkama işleminden sonra, tan

siyometre seramik ucu y'ine de kirli görünümlü ise 

bir tel fırça veya zımpara kağıdı temizlernede yar

dımcı olabilir. Aygıtın bir iki kez saf su dolduru

larak, suyun seramik uçtan boşaltılmasıyla tuz çö

kelekleri eritilip tezimlenebilir. Bu amaçla % 10'luk 

HCl (tuz ruhu) veya sirke asitinden de yararlanı

labilir. Depolanan aygıtın •suyu mutlaka tamamen 

boşaltılmış olmalıdır. 
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TOPRAKLARIN iYiLEŞTiRiLMESiNDE TUZLU ÇORAK 
SULAR.DAN YARARLANMA OLANAKLARI 

Yazanlar: 
Osman TEKlNEL (**) 

Cevat KIRDA (*) 

ÖZET 

Bu yazıda çorak topraklarm iyileştirilmesinde karşılaşılaıı darboğazlar göz
den geçirilmiş, iyileştirmede tuzlu sulardan yararlanma konusunda kuramsal 
ve uygulamalı bilgi verilmeye çalışılmış, önerilerde bulunulmuştur. 

1. GIRIŞ 

Tuzluluk ve sodyum sorunu olan topraklara 
çaralk topraklar denilir. Yeni bir tanımlamaya göre, 
çora'k toprakların sınıflandırılmasıyla ilişkili ölçüt
ler Çizelge : 1'de verilniıştir. 

QiZELGE: 1 
Çorak toprakların tanımıyla ilişkili ölçütler 

Süzük Çamur 
Toprak ECX10l 25°C SAR pH 

Normal <2 <15 <8.5 
·Tuzlu >2 <1'5 <8.5 
Sodyumlu <2 >15 ~8.5 
Tuzlu-Sodyumlu >2 >15 <8.5 

Söz konusu ölçütler suya doygun toprak ça· 
murundan çıkartılan süzüntülerin (saturasyon çö
zeltisi) ·kimyasal analizlerine göre geliştirilmiştir 

(SSSA, 1978). Buna göre çamur süzüntüsü elekt
riksel iletkenliği 2 milimhas/cm'den fazla olan top· 
raklar tuzluluk sorunu içermeJQtedir. Çamur süzün
rtüsü sodyum adsorpsiyon oranının (SAR), 15'ten 
fazla olması toprakta sodyum sorunu olduğunun 

bir 'kanıtıdır. 

Yirminci yüzyıl sonlarında 4.5 milyara yaklaşan 
dünya nüfusunun arıtan yiyecek ve giyecek gerek· 
sinmesinirn karşılanabilmesi için, tarım bilimcileri
nin birim alandan en yüksek verimi sağlıyabilme 

uğraşiarına ek olarak, anılan sorunu içeren toprak · 
ların iyileştirilerak verimli tarım alanları haline dö
nüştürülebilmesi günümüzde bir zorunluk haline 
gelmiştir. Çoraık topraklar kurak ve yarı kurak 
·iklim bölgele.rinde daha yaygındır. Ülkemizin de 

(') Doç. Dr. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür· 
teknik Bölümü 

( " ) Prof. Dr. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür-
teknik Bölümü 

Içinde bulunduğu Ortadoğu ülkeleri topraklarının 

büyük çoğunluğu, kurak ve yarı kurak iklim bölgesi 
Jçerislndedir. Yüksek tarım potansiyeli var olduğu 
halde çoraklık sorunu nedeniyle tarım dışı kalan 
alanlar sıra ile iran'da 15.5, Irak'ta 1.75, Mısır'da 
0.8 ve Suriye'de 0,1 '3 milyon hektar olmak üzere 
toplam 18.2 milyon hektardır (BEYCE, 1977). 

TOPRAIKSU Genel Müdürlüğü'nün oldukça ay· 
rıntılı sayılabilecek ve •il Toprak Kaynakları Envan· 
teri• adı altmda son yıllarda yayınlanan toprak 
etüd raporlarından derienan bilgilere göre, ülke
mizde yaklaşık 1.5 milyon hektarı aşan çorak top
rak bulunmaktadır (BEYCE, 1977; DiZDAR, 1976). 

Tuzluluk ve oodyum sorunu içeren toprakların 

kimyasal yöntemlerle iyileştirilebilmeleri için, 
toprak profili içinde yıkanma olayının oluş· 

turulması, rliyeşıtirme işleminin başarısı Için, 
mutlak bir zorunluktur. Tuzlu toprakların iyileşti· 

rilebilmeleri, tuzlu toprak çözeltisinin düşük tu2! 
konsantrasyonlu sulama suyu ile yer değiştirmesi 

veya yıkanmasıyla anealk olasıdır. Değişebilir sod
yum oranı % 15 veya daha fazla olan sodyumlu 
topraklarda, anılan oranın düşürülebilmes'iyle ancak 
olası olan _kimyasal iyileşıtirmenin başarısı yine 
yıkanma olayının etkinliğine bağlıdır. 

Toprak benzeri gözenekli bir ortam içinde bu 
lunan ve belirli bir kimyasal içeriği taşıyan çözel 
tinin, farklı kimyasal içerikteki diğer bir çözelti 
ile değişitirilmesi olayına YlKANMA denir. Yıkanma 
olayı doğada sürekli olarak ve çoğu kez de insan
oğlunun dikkatlınden kaçarak, kendiliğinden oluş· 

makrtadır (BIGGAR ve NIELSEN, 1 967). Bir gübre 
uygulamasından sonra yapılan , sulama sırasında, 

gübrenin etkin kök bölgesi içinde yayılıp dağılma$lı 
veya topraktan yıkanmaları; sul.a!lla mevsimi so-
nunda toprakta birıkan tuzların doğal yağışlcırla 

kök bölgesinden uzaklaştırılması yıkanma olayına 

örnek olarak verilebilir. 



• Yıkanma olayını etkiliyen ve- çorak toprakların 
Iyileştirilmesinde uygulayıcılar tarafından belli öl .. 
çülerde kontrol edilebilen etkenler aşağıda sıra

lanmıştır : 

1) Yıkanma olayı . sırasında, toprak profilinin 
ortalama su içeriği ; · 

2) Yıkama suyunun toprak gözenekleri Için
deki hız dağılımı, 

3) Yıkama suyunun toprağa uygulanmasın-

dan önceki topraksuyu içeriği, . 
4) Yıkama suyunun her uygulanışında sağl a

nan ısianma derinl i ği, 

5) Yıkama suyunun uygulenma aral ığı ve 
6) lyileştirmede kullanılan yıkama suyu ni

tel iğ i. 

Özell ikle ki;,yasal iyileştirme işlemlerinde ba
şarı sağl anabilmesi için, uygul amacıların •yıkama• 

olayından en etkin bir şekilde yararlanmaları ge
rekir. Yukarıda sıralanan. etmenlerin gereken bi· 
çimde kontroluyla, uygulanıacılar bitki gelişmesini 

engelleyici tuzların kök bölgesinden yıkanmasını 

sağlarken; gübre ve tarını koruma ilacı gibi tarım
sal kimya maddelerinin ise yı kan malarını önliye
bilirler. 

Bu çalışmada, yı'kama suyu niteliğ i n i n, yıkan

ma olayına etkisi yoluyla, sodyumlu toprakların 
kimyasal iyileştirilmesi işlem i ne nasıl etki ettiği 

ortaya ·konulmaya çalışılmış· tır. 

2. IYiLEŞTIRME 1ŞLEMiNDE KARŞlLAŞlLAN 
DARBOGAZLAR 

Sodyum sorunu olan toprakların kimyasal iyi
leştirme işleminde temel kural; değişebilir sod
yum iyonu oldukça yüksek oranda, % 15'in üzerinde 
olari toprak kolloid sistemin in, kalsiyum veya mağ
nezyum g'ibi iki etki değerli iyonlarca zenginleşt : 

rilmes'idir. Bu işlemin yapılabi lmesi ve etkinliği, 

mutlaka toprak içinde su akımının sağlanmasına 

bağlıdır. Çünkü kimyasal iyileştirme işlemlerinde 

genellikle toprağa kalsiyumca zengin kimyasal mad· 
deler karıştırıl dıktan sonra, yıkama uygul anır . Böy
lece toprağa verilen veya başka yollarla, dalaylı 

olarak toprakta artırılan çözüneb'ilir kalsiyum tuz
ları, çözünerek toprak kolloidleri üzerindeki sod
yum iyonunu değiştirir. Toprak çözeltisine geçen 
sodyum iyonu ise, ortamdan yıkama suyu ile uzak
laştırılır. Toprağa su verilerek yrkannıa o·layı sağ· 

lanmadığı sürece, h1iç bir iyileştirici kimyasal mad
denin, iyileştirmeda yararı yoktur. 

Sodyumlu toprakların bilinen klasik iyileştirme 

yöntemleri kullanılarak ryileştirilmelerinde karşıla

şılan en önem'li darboğaz; su alma hızlarının çok 
düşüık olması sonucu bunlara uygulanan yıkama 

suyunun gere.kli yıkamayı sağlıyamamasıdır. Bu ne
denle, sodyumlu toprakların 'iyileştirilmesinde yeni 
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bir yöntem aranılır olmuştur. Bu yöntemde toprak 
geçirgenliği artırılırken, aynı ze,marıda toprak kolloid 
s.istemindeki değişebilir sodyumu azaltmak üzere 
gerekli kalsiyum iyonu da sağ·lanmalıdır. 

Sodyumlu bir toprağa iyi nitelikte, tuz Içeriği 

düşük, yıkama suyu uygulandığında topra'k geçir
genliği azalır ve tamamen sıfıra eı'iş~bilir. Tuz içe
riği yok denecek kadar az olan yağmur suları da bu 
topraklarda benzer etkjyi yapar. Toprak yüzünde 
bulunan gözenekler tamamen kapanır ve buharla
şıp tükenineeye kadar su toprak yüzünde göllene-. 
rek kalır. Diğer taraftan sodyumlu topraklara tuz 
içeriği yüksek ve sulama yönünden kötü niteli'kte 
o·lan tuzlu sular verild iği nde su geçirgenlikleri, do
layısıyla su alma hızları birkaç kat artırılabilir 

Tuz içeriği yüksek sular, toprağa uygulandığında 

kolloid büyüklükteki toprak parçacıklarının bir ara
da toplanarak yumekiaşmasına neden olurlar. Bu 
durum ise toprak geçirgenl iğin'in artmasını sağlar. 

Yapılan araştırmalarda top'lam tuz iç eriği yü<
sek, sodyumca zengin ve sulamada hiç bir şekilde 
kullanılması önerilem1yecek olan sulardan yararla~ 

narak sodyumlu toprakların iyileştirilebileceği gös·
terilmiştir. Bu amaçla drenaj sularından yararlanı

labilecği gibi, deniz suyu da kullanılabilir . 

3. iYiLEŞTiRMEDE TUZLU SULAR VE KURAM· 
SAL GÖRÜŞ 

Toprak kol'loid sistemin'! oluşturan toprak par
çacı'kları, yüzeylerindeki negatif elektrik yükler ne· 
deniyle, bu yüzeyler artı elektrik yüklü katyonları 

tutarlar. Ancak katyonlar, toprak çözeltisi içindeki 
diğer se~best katyıonlarla yer değ iş tirebilir. Bu 
olaya • katyon değiştirme• olayı denir. Toprak par· 
çacıkl arı kolloid yüzeylerindeki değişeb ilir katyon
larla, toprak çözeltisi içindeki •kaıtyonlar arasında 

kimyasal bir denge vardır. Bu denge toprak çözel
tisi tuz içeriğirle ve çöz~lti içindeki katyonl a rın 

r.i·telik ve niceliğine bağlı ol ar8ık, değişebi lir kat
yonların da nitel'i'lr ve niceliği~ değişi'r (Şekil : 1) 

... 
+ 2 No 

Şekil : 1 - Değişebilir katyonların, toprak çözel· 
tisi içindeki serbest katyonlarla olari dengesi 

Sodyumlu toprekiarın Iyileştirilebilmesi işlemi 
iki olaydan yararlanılarak hızlandırılıp kolaylaştırıla
bilir. Bunlar (1) •etki değerinin seyreltilmesi• ola
yının değ'işebilir sodyum iyonunun azaltılmasına 

katkısı ve (2) tuzlu sıilarla yı'kanan toprakların hid
rolik iletkenliğin'in yükselmesi. 
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3.1. Etki Değerinin Seyreltilmesl 

. Dışarıdan toprak- su sistemine yıkama suyu 
katıfdığında, değişebilir katyonlarla çözelti fazı kat· 
yonları arasındaki denge ya değ'işir veya değişmez. 
Bu tamamen çözelti fazı katyonlarının etki değe

rine bağlıdır. Eğer çözelti katyonları benzer etki 
değerinde ise, sisteme su eklenmesi ile değişe

bilir katyon'larda bir değişme olmaz. Ancak diğer 

taraftan çözelti katyonlarının etki değerleri farklı 

ise; değişebnir katyonlardan etki değeri düşmüş 

olan, ömeğin sodyum, yüksek değerli çözelti kat
yonları ile yer değiştirmeye zorlanır. Bu olaya 
•etki değerinin seyreltilme• etkis·ı denir (REEVE 
ve BOWER, 1960. Toprak,ta bulunan çözelti fazı 

katyonlarının konsantrasyonu arttığında, yukarıda 

özetlenen olayın tersi olur. Yani bu durmda yüksek 
etki değerli katyonlar; çözelti fazındaki düşük 

etki değerli, örneğin sodyum gibi katyonlarla yer 
değiştirmeye zorlanır. Sulu tarım alanlarında eğer 

uygun drenaj sağlanamamış ise, toprak profili için
de zamanla oluşacak olan tuz birikimi anılan oluş 

nedeniyle sodyumlu toprakların oluşmasına yol 
açar. 

Değişebilir katyonlarla, çözelti fazı içinde bu
lunan katyonlar arasındaki dengeyi tanımlamakta 

kullanılan matematiksel yaklaşımlar, ·e~ki değeri

nin seyreltilmesi• olayının değişebilir katyon1ara 
olan etkisifll açıklamakta yardımcı olabilir. Bunlar
dan ABD tuzluluk laboratuvarı tarafından geliştiril

miş ampirik ilişki (USSL, 1954). 

100 ( -0.0126+0.01475 SAR) 
ESP 

1 + ( -0.0126+0.01475 SAR) 
(1) 

Ül·kemizde ve diğer pek çok ülkede yaygın olarak 
kullanı11maktadır. Burada ESP toprak kolloid siste
minde bulunan değişebilir sodyum iyonun yüzdesi. 
SAR ise, 

Na 
SAR V Ca+

2
Mg 

(2) 

lllş'kisl belirlenip toprak kollôıd sistemi değişebilir 

katyonları ile denge halinde olan çözelti! fazı ' kat
yonlarının • sodyum adsorps'iyon oranı· olarak ta
nımlanmaktadır. Burada katyon konsantrasyonları 

me/1 olarak verilmektedir. Katyon değiştirme. ola
yıyla ilişkitı araştır-ma bulgularından anlaşıldığına 

göre toprak çözeltisi SAR değeri artırıldıkça, top
rak ESP değeri de artar (Şekil : 2). · Diğer bir de
yişle toprak çözeltisi SAR değerinin yıkama sıra

sında düşürülmesi ile, ESP değeri de azaltılabilir 

Sonuç olarak etki değeri + 1 ·olan sodyum, 
etki değeri +2 dlan kalsiyum ve mağnezyum içe
ren toprak- su sistemini; adım adım seyreltilen 
tuzlu sularla yıkayıp denge koşulu sağlandığınd::ı . 

toprak kollo'id sistemindeki değişebilir sodyum 
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Şekil : 2 - Toprak değişebilir sodyum yüzdenlnin
(ESP), toprak çözeltisi sodyum oranı (SAR) ile 

değişmesi 

oranı azaltılabilir (REEVE ve BOWER, 1962). Sod
yumlu toprakların iyileştirilmesinde, kullanılabile

cek tuzlu yıkama sularının iyi nitelikteki sulama 
suları ile seyreltilmesl sonucu toprak suyu çözel
tisinin yeni S.AiR değeri (SAR,) 

Na/s 
SAR, 

v (Ca+Mg)/2s 

(SA~) 1 

vs 
(3) 

ilişkisi ile belirlendiği üzere azalır. Burada •S• 
seyreltme sabitesi olup •t• tuzlu suyun seyreltme
den önceki SAR değerini belirlemek üzere kullanıl· 
maktadır. 

Sodyumlu toprakların iyileştirilmesi işleminde 

toprakta değişebilir sodyumun etkin bir şekilde 

azaltılaliılmesi için, yıkama olayı sırasında sistem 
içinde mutlaka kalsiyum bulunması gerekmektedir. 

3.2 Yıkama Suyu Niteliğinin Toprak Hidrolik 
tletkenliğine Etkisi 

Sodyumlu toprakların iyileştirilebilme hızı geniş 
ölçüde, iyileştirilme sırasında uygulanan yıkama 

suyunun toprak içinden süzülme hızına, diğer bir 
deyişle toprakların su alma hıZ'larına bağlıdır. Top
ra'k çözeltisi tuz konsantrasyonuyla, toprakların de· 
ğişebilir sodyum yüzdesinin toprak hidrolik iletken
liğine etkisi Şekil : 3'de göstetilmiştir. Şekilden gö
rüldüğü üzere tuzlu sularla yıkanan sodyumlu to~ 
rakların hidrolik iletkeoliklerl, yıkama suyu tuz kon
santrasyonuna ve değişebilir sodyum yüzdesine bağlı 
olarak değişmektedir. Yıkama suyu tuz konsantras
yonu ne kadar yüksek ise toprak hidroli'k iletkenliği 
de o derece yüksek olarak kalır (HENDERSON; 
1958; KIRDA ve OÖUZER, 1980). 
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Şekil : 3 - Topraklann farklı değişebilir sodyum yüzdelerinde (ESP), toprak çözeltisi 
tuz konsantrasyonun geçirgenliğe etkisi (HENDERSON, 1958). 

4. TUZLU SULARLA SODYUMLU TOPRAKLA· 
RIN IYILEŞTIRiLMESI ÜZERINDE YAPILAN 
ARAŞTIRMALAR 

HEEVE ve BOWER (1962). yukarıda özetlenan 
<kuramsal görüşün ışığında, yüksek derecede tuzlu 
olan sulardan yararlanarak sodyumlu topra'kiarın 

iyileştirl'lip iyileştirilemlyeceğinl incelemek üzere 
bir seri denemeler yapmışlardır. Deneme altına 

alınan toprağın temel kimyısal özellikleri Çizelge : 
:2'de verilmiştir. Çok az derecede tuzlu, ama yük· 
.sek derecede sodyumlu olan sorun toprağın Iyi· 
leştirilmesinde ; deniz suyundan bile daha tuzlu 
--tuz denizi • ( Salton Sea) suları yla, Calorada nehri 
·sul.arı yıkama suyu olarak kullanılmıştır . Bu amaçla 
.sorun toprak, tuz denizi suyunun adım adım Colo· 
rado nehri suyuyla seyreltilerek sağlanan yıkama 

s~uyla · yıkanmıştır . Tuz denizi , Calorada nehri 
:suları ve bunlatın değişik oranlarda karıştırılmasıy· 

1a elde edilen yıkama sularının kimyasal özellikleri 
1Çizelge : 3'de gösterilmiştir. 

Anılan araştırıcılar tarafından yürütülen iyileş· 
tlrme denemelerinde sorun toprak; toprak kolon· 
4arı şeklinde hazırlanmış olup, 4 ayrı konu altında 

lyileştlrmeye alınmıştır. Iyileştirme konularıyla 
ilişkili açıklamalar Çizelge : 4'de görülebil ir. 

ÇiZELGE: 2 
Deneme Toprağının Kimyasal Özelikleri 

CEC 
me/ 100 g % Sat. 

8.9 37 

ESP 

39 

EC 25"C 
SAR mmhGs/ cm 

41 4.4 

pH 

8.6 

Bu çalışmada, Tuz Denizi ve Calorada nehri 
sularının değ i şik oranlarda karıştınlmasıyla elde 
edilmiş olan, tuz içeri ği ve SAR değerleri farklı 

yıkama sularının değişik kombinasyon ve sırada 
uygulanmasıyla oluşturulmuş 4 iyileştirme konusu 
incelenmeye alınmıştır. Her konuda, iyileştirme iş· 

!emine tuz içe riği en yüksek olan yıkama suyuyla 
başlanmış olup, sırayla tuz içeriği düşük yıkama 

sulannın uygulanmasına geçilmişt'ir . Örneğin C 
konusunda sorun toprak seyreltme sabitesi 4, 16 
ve 64 olan yıkama sularıyla verilen sıra içinde 
denge haline getirilmiş olup son olarak Colorado 
.nehri suyuyla yfkanmıştır (Çizelge : 4) . Verilen 
seyreltme oranındaki yıkama suyunun, toprağa uy-

37 
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ÇIZELGE: 3 

Sodyumlu toprağ;~ iyÜeştirilmesinde kullanılan yıkama sÜlariiıın s·AR -değeri ve 
kimyasal içeriğiyle, bu sularla yıkanan tokrakta beklenilen ESP değerleri. 

Seyreltme 
sabitesi EC 25°C 

Seyreltme s mmhos/cm 

Tuz denizi 44.9 
Golorada neh. 1.9 

1-1- 1 2 23.0 
1-1- 3 4 12.0 
1 +7 8 -------- 6.54 ....._ 

1 + 15 16 3:8.0 
1 +31 32 2.4i~' 
1-i-63 64 1.75 

ÇiZELGE: 4 

Tuzluluğu değişik oranlcırda seyreltilmiş yıkama 

suyunun, değişik iyileştirme konularında uygulanış 

şekli. 

Seyreltme iyileştirme 
sabitesi konllları (1) 

s Seyreltme D c B A 

1 Tuz denize X 
2 1+1 X 
4 1+3 X X 
8 1+7 X X 

16 1+15 X _ X 
32 1+31 X X 
64 1-l-63 X X 

Colorado· neh. X- · X X X · 

gulanışı kimyasal ' denge sağlanıncaya kadar sür
dürülmüştür. Söz konusu kimyasa·l dengeye erişilip 

erişilmediği, toprak kolonu altından örneklenen sü
züğün sürekli analiziyle incelenm-iştir. Yıkama su
yu ve süzük Ca+Mg konsantrasyonu birbirine eşit 

olduğunda; yıkama durdurulup, tuz içeriği daha dü
şük yıkama suyunun uygulanışın_a geçi-lmiştir. Iyi· 
leştirme _ sırasında ayrıca zamana bağlı olarak top
rak hidrolik iletkenliği süzük elektriksel geçirgen
liğ· i ve . toprağa verilen toplam yıkama suyu ·ölçülÜp 
not edi'lmiştir. Her konuyla ilişkili yıkama deneme
lerin'in sonunda toprağın ESP değeri, gerekli kim
yasal analizlerle saptanmıştır. 

Konulara göre sorun toprağın hidrolik iletken

liğinde gözlenen değişimler Çizelge : 5'de veril 

mişti.r. , 

(1) lylleştl;me konuları X Işaretiyle belirlenmiş yıkama su
larının yukarıdan aşağıya verilen sıracia uyoulanmasıyl? 
elde edilmiştir. -

Ca+Mg Na 
me/lt me/lt SAR (ESP) 

561 .9 440.5 57. 43.3 
10.96 4.06 . 2.2 1.95 

286. 222. 40.0 36.6 
149. ·1.13. 47.2 28.0 

79 .8 58.6 18.2 2Ci.4 
45.4 ', 31.3 ' 12.0 14.1 

.. 28.2 17.7 7.80 9 .. 09 
. ._1 9.6 10.9 5.25 6.09 

( -
·-- Seyreltmenin sırayla 7 ve .4 adımda gerçekleş
tlrildiği D ve C 'konularında toprağın başlangıç hid
rolik iletkenliği, iyileştirme süresi 'içinde önemli 
derecede azalmamıştır. Seyreltmenın 3 adımda ger· 
çekleştirildiği B konusunda ise toprak hidrolik i!et· 
kenliğinin son değeri, başlangıç değerinin yaklaşık 

% 40'a kadar olabilmiştir. D iğer taraftan yalnız 

Colorado nehrinden sağlanan su lle yapılan yıka

mada Ise, D ve C konularında sağlanan hidrolik 
iletkenliğin ancak 1/30'u elde edilmiştir. 

Adım adım seyreltilmiş tuzlu suların yıkama 
suyu olarak kullanılmasıylat - sodyumlu toprağın 
değişebilir sodyum oranında gözlenen azalmayla, 
toprak hidrolik iletkenliğindeki değişme Şekil : 4'de 
gösterilmiştir. Tuzlu suyun 7 adımda seyreltilerek 
uygulandıği D konusu' ile, doğrudan doğruya Calo
rada -nehri sularının uygulandığı A konusu altında 

ESP değeri . yaklaşık % 3'e inmiştir. Tuzlu suyun 
seyreltilerek . verildiği konuda hidrolik iletkenlik, 

ÇiZELGE; S 

Tuz denizi ve Colorado nehri sularının değişik 

oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen sularla yı

kanan sodyumlu bir toprakta ortalama hidrolik 
iletkenliğinin değişmesi 

Seyreltme K o n u 
sabitesi Seyreltme K (cm/h~ 

8 D c B . A 

Tuz denizi 0.58 
2 1+1 0.57 
4 1+3 0.49 0.56 
8 1+7 0.37 0.42 

16 1 +15 0.35 0:49 ' 
32 1+31 0.47 0.24 
64 1+63 0.59 0.4€ 

Colorado ne;ı.hrl 0.69 . 0.49 0.23 0.021 
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Şekil : 4 - Tuzlu sularda iyileştirmeda toprak geçirgenliği ve ESP değerinde 
değişme (REEVE ve BO W ER, 1962). 

doğrudan doğruya Colorado nehri suyunun sorun 
toprağa verildiği konuya kıyas'la 33 kat daha faz
ladır. 

DOERING ve REEVE (1965) tuz içeriği yaklaşık 

olarak deniz suyununkiyle eşdeğer uyapay. tuz 
çözeltisini kullanarak yaptıkları bir denemede ben
zer bulguları elde etmişlerdir. Bu araştırıcıların 

bulgularına göre, tuzlu sularla yapılan iyileştirme 
i$1emlerinde toprak hidrolik Iletkenliği yüksek de
ğerde tutula'bildiği için, klasik yöntemlerle (doö· 
rudan doğruya sulama sul arının kullanılmasıyla ) 

yapılamıyan iyileştirme işlemleri de olanak içine 

girebilir. Adım adım seyreltilerek sorun toprağa 

uygulanan tuzlu su konsantrasyonu baŞlangıçta rıe 

kadar yüksek ise, iyileştirme sonunda oluşan toiJ· 

rak hidrolik ile tkenliği de o oranda daha yüksek 

olmaktadır. Ancak Ca+Mg konsantrasyonu oranı 

düştü'kçe iyileştirme de gerekli yıkama suyu mik 

tarı da artmaktadır. Iki değerli katyonların toplam 

katyonlar içindeki oranı % 30'un altında olan sularla 

iyileştirme işlemi yapılabilmesi için mutlaka ek 

iyileştirici kimyasa l maddelere (Ca kaynağı) ge

reksinme vardır. 

S. SODYUMLU TOPRAKLARIN IViLEŞTiRiL· 
MESIVLE :iLIŞKILi ÖNERILER 

1) Özellikle sodyumlu topra'kiarın iyileştirıl
mesinde tuz içeriği yüksek ve iki değe rli 

katyonlarca zengi n yı'kama sularının kul· 
!anılması, iyileştirme işleminin başarısı 
için mutlaka gereklidir. 

2) Iyileşti rme işleminde iki değerl i katyonla
rın toplam katyonlar içindeki oranı en az 
% 30 olan kötü nitelikteki kuyu suları, dre
naj suları, çeşitli atık sular veya deniz 
suyu bile kLtlla nılabilir. 

3) iki değerli katyonlarca zengin, tuz Içeriği 

yüksek su kaynağı bulunmadığ ı koşullarda; 
yöredeki sulama suyuna katılan NaCl ve 
alçı taşı (CaS04 • 2H20) Iyileştirme 'işle

mini hızlandırabilir. 

4) Tuzlu yıkama suyu, Iyi nitel ikteki sulama 
suyu ile •adım adım • seyre'ltilerek sor'Jil 
toprağa verilmelidir. 

5) •Iy ileştirme ·işlem i nin başarısı Için dren;:.l 
sisteminin kurulmuş ve çalışır durumda 
olması ön koşuldur. 

39 
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VAGMURLAMA SULAMASI 

1 - GENEL KARAKTERISTiKLER : 
A- Giriş: 

Yağmurlama sulamasının yüzeysel sulama me
todlarırıdan ayrılan yanı suyun tarla üzerinde yüzey
sel sulamada olduğu gibi toprağın kendisi tarafı:ı

dan değil, mekanik vasıtalarla dağıtılmasıdır. Kuş

kusuz bu dağılımın yağmur kadar uniform olması 

beklenemez. Bunur:la beraber suyun uygulanma hızı 

ve miktarı büyük ölçüde kontrol alıtında olduğund<.n 

yağmurun vermesi olası zararlarda ortadan kalk
mış olmaktadır. 

B - Yağmurlama sulamasının avantajları : 

1 - Bütün yüzeysel sulama metodlarında top 
rak, suyun dağıtılmasında en son ortam olmakta
dır. Suyun dağı'iımı yeter'li aralıkla yerleştirilmiş 

karıklar vasıtasıyla sağlanmakta , bu ise özellilde 
gaçirgenliği fazla olan topraklarda derine sızma 

(deep percolation) ile büyuk ölçüde su kaybına 

neden olmaktadır. Yağmurlama sulamasında ·deep 
peroolait:ion• dan meydana gelen su kaybı önemli 
ölçüde aza'lma'ktadır. 

2 - Yağmurlama metodu tarla herrdeklerinl, 
kanalları kaldırıldığı iç in arazi k azanımına neden 
olma'kttadır. 

3 - Yağmurlamanın bitki örtüsünü yıkama 

foııksiyonu da olduğundan bitkin in böceklenmesine 
ve örümceklenmesine'de engel olunmaktadır. 

4 - Toprağı tesviyesi gereksinimrni ortadan 
kaldırmaktadır. 

5 - Gübre kullanılması halinde gübreden ı:ın 

fazla yarar sağlanmas ı yağmurlama ile mümkün 
olmaktadır. 

6 - Yağmurlama erozyona engel olmaktadır. 

C - Ya!:;-murlamanın tercih edildiği koşullar : 
1 - Yeraltı su seviyes inin yüzeye ço'k yakın 

olduğu hı:ıllerde : Böyle arazilerde capilarity ile mey
dana ·gelen yukarı doğru sürekli su hareketi bit:<i 
su ihtiyacının küçük bir kısmını karşılayabilmektti 

c•J lnş. Müh. DSI P;-oje ve Inşaat Dairesi Başkanlığı 

Derieyan : Mehmet GÜLEÇ (*) 

anca'k sulama yapılmadığı takdirde yüzeye yak rn 
15-25 cm . kalınlığında bir <tabı::'ka kuru kalmaktadır. 

Böyle durumlarda sadece topr.ağın kuru kalan taba
kasını nemiandirmek amacıyla hafif bir sulama ge
rekmekte, yüzeysel sulama uy-gulandığında yeraltı 

su seviyesi yukselmek:te sonuçta topra'kta tuzlan
mı:ıya neden olma'ktadır. 

2 - Sahil arazilerinde : Buralarda genellikle 
hava sıcaklığı ve nemlilik ytJksek olduğundan su 
gereksinmesi azdır ve ayrıca buharlaşma ile su 
kaybı fazla olacakıtır. Onun için böyle arazilerde 
yağmurlama uygulanm a lıdır . 

D - Yağmurlama sisteminin ekonomisi : 

Yağmurlama sistemlerinin ekonomisi denilince 
sistemin sağlayacağı her tür'lü yarar, diğer sulama 
metodlarına göre avantajları ve dezavantajları göz 
önüne alınmalıdır. Yağmurlama sistemin in yıllık 

maliyeti ilk yatırım masraflarını, bunun faiz ve 
aşınma payını ve işle<tme masraflarını kapsar. 

1 - Yatırım masrafları, aşınma payı ve faiz : 

Yıllık aşınma payı sistemi meydana getiren 
elemanların her biri için ayrı ayrı ele a lınmalıdır. 

Örneğin, toprak altındaki sabit (sltationary) bir 
borunun yararlı ömrü kullanılan borunun cinsine ve 
toprağın koreıyon özelliğine (corresiveness of soil) 
bağlıdır. Yağmurlayıcıların ömürleri borulara oranla 
daha az olmaktadır ve zaman zaman değiştirilme

leri gerekmektedir. Pompaların ömrü kullanılmala

rına göre değişme'ktted ir. 

Bunlara ek olarak yatırımın ömrü boyunca yıl· 

lık faiz ide hesaba katılmal ıdır . 

2 - ıişletme masrafları : 

Genelifkle S'is<temin ilk yatırım masrafları top
lam yıllık maliyeti fazla etkilememekttedir. Maliye
tin büyük kısmını işletme masrafları meydana ge
tirmekte, bazı durumlarda yıllık işletme masratı 

ilk yatırım masraflarını geçmektedir. 

Işletme masrafları iki ana grupta toplanabilir; 
enerji maliyeN, işçilik maliye<ti. Sistemin uygulan
dığı yerin özelliklerine bağlı olarak bu maliyetler
den biri diğerine göre bir kaç kat daha fazla olabilir. 

4ı1 
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E - Yağmurlama sulamasının sınıflandırılması : 

1 - Sabit yağmurlama sistemleri (stationary 
sprin'kler systems) : 

Sabit yağmurlama sistemleri daha çok meyva 
bahçeleri için kullanılırlar. Bunlarda yağmurlayıcı 

başlıklarının cinslerine göre kendi aralarında üçe 
ııyrılırlar: 

a) DÖnen ·yağmiı'~l;y'ı"cı · başlıklar (Rotating 
sprinkler systems) : 

Dönen yağmurlayıcıların kapasiteleri genellikle 
0.075 lt/sn ile 7.6 lt/sn arasında değişmektedir. 

Bazı büyük yağmurlayicılar 4.0 kgjcm2- 7 kg/ cm2 
basınç altında çapı yaklaşık 60 m. olan bir daire 
alanını sulayabilirler. Yağmurlayıcılardan meme 
çapları büyıü'k olursa ve yüksek basınç altında ça· 
lışırlarsa daha iyi sonuç alınmaktadır. Dönen yağ

murlayıcılarda iki çeş1t olabilirler; Hızlı dönen yağ
murlama başirkları (whirling sprinklers) ve yavaş 

döneQ yağmurlama başlı~ları (slow- revelving 
sprinklers) . Yavaş dönen yağmurlayıcıların dönme 
hızı daki·kada bir- iki devir arasında değişir. Bir 

'yağmurl ayıcı ne denli ·yavaş dönerse sulama alanı 
o oranda büyümelctedir. Örneğin, 2.8 kg/cm2 basınç 
altında yavaş dönen bir yağmurlayıcının suladığ ı 

alan yaklaşık 36 m. çapında, aynı kapasitede ve 
aynı bası nç altında hızlı dönen bir yağmurlayıcının 
suladığı alan ise 18 m. çapında bir daire alanı ol
maktad ır. Öte yandan lateraller arasında gen iş 
aralıklar olmasına olanak sağland ığından ve ömür
leride diğerlerine oranla fazla olduğundan yavaş 

dönen yağmurlayıcılar daha ekonomik olmaktadırlar. 
Buna karşılık hızlı dönen yağmurlayıcılar daha ucuz· 
dur. 

Dönen yağmurlama ~şlı'kları ile su dağılımı 
nın uniform olmasını ş~ koşullar altında sağlana

bil ir : 

Sı. 
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i - Bitk·i paterni sprink·lerin düzenlenmesine 
göre doğru olmalıdır. 

ii - Sprinkler araları doğru olmalıdır. 

iii - Sprinkler urriform bir hızda dönmel idir. 

iv - Çok fazla rüzgar olmamalıdır. 

Sprinkler için bazı düzenlemeler şöyledir : 

b) Sabity yağmurlama başlıkları (system 
with fixed sprinkler heads) : 

ya9rtı~Jr\;ı~ıc.ı 

/1--- ono boru 
Sı_.Sı 

Şekil : 1 - Kare düzenlemeni 

s2~ 2Sı S?. 

Şekil : 2 - Dikdörtgen düzenlemesi 

Şekil : 3 - Eşkenardörtgen düzenlemesi 

tataral 

Sı:. 0 .866 Sı 

Şekil : 4 ..:._ Eşkenardörtgen düzenlemesi 

Bunlar genellikle çimenlikler ve meyva bahçe· 
lerindeki portatif Sistemler için kullanılırlar. Bu 
başlıkların hareketli hiç bir parçaları yoktur. Kul· 
lanılış alanları çok sınırlı olup, sabit yağmurlama 
sistemleri için, yağmurlayıcılar arasındaki aralıkla

rın sık olması iStendiğinden maliyet oldukça faz
ladır. Özellikle geçirgen'liği az olan topraklarda SU· 
yun zeminde birikmesine, göllenmeye ve yüzeysel 
akışa neden olurlar. Öte yandan hareketli hiç bir 
parçaları olmadığından başlıkların maliyeti daha 
ucuz, ömürleri daha uzundur. 

c) Delikli borular (nozzle lines) : 

Bun1ar 1.5- 3 cm . çapında birbirine paralel bo
ru hatları ve bu borular üzerinde 60- 120 cm ara
JııkJa yerleştirilmiş küçük prinç memelerden iba· 
rettir. Genellikle pahalı sistemler oldu1klarından 

fazla verimli bitkiler ve nadiren de teraslanmış 

meyva bahçe leri için kullanılırlar. Borular yerden 

120-210 cm. yukseğe ve binbirlerinden 4.5 metre 

uzağa yerleştirilirler. Çoğunlukla 1.75- 2.80 kg/cm2 

basınç altında çalıştırılırlar. Her bir memenin de

bisi basınca bağlı olarak değişeceğinden en önemli 

konu, bir boru boyunca uniform bir debi elde ede-



Şekli: 5 

bilmek ıçın yülk kayıplarını en azil lndirmektjr. Her 
memenin debisi 2.1-0 kg/cm2 basınç altında genı~l
likle 0.012-0,22 lt/sn dolayındadır. 

2 - Yarı hareketli yağmurlama sistemleri : 

Yarı hareketli yağmurlama s'istemlerinde iletJm 
hattı ve ana borular so:bit olup (toprağa gömülü) 
latenıller · hareketlidjr. Sistemde yağmurlama baş
lıl~ları ve boru sayısında azalma vardır. Ayrıca boru 
çaplarıda küçüleceğinden maliyet büyük ölçüde 
düşmektedir. 

3 - Hareketli yağmurlama sistemleri : 

Hareketli yağmurlama ·s isteinrerı ; bir pompa 
tesisi ve üzerinde yağmurlayıcılar bulunan hafif, 
taşınabllir blr boru hattında,n ibar'ettjr. Yağmurlayı
cılar genelı'ikle 6-12 m ·· aralıkla yerleştirilmiştir. 
Bu s'istem şeker pancarı, bez~lye, fasulye ve so
ğan gibi bit'kiler için geniş ölçüde kullanılmakta
dır . Bültün sistem bir tarladan djğerine taşınabil-

+-St _..... 1 -t;oşınobilir 

· . _t 4 ~ott.rot 
Sı · V 

.f;osınobılir . 

f ·· pompa 

ez. k 
------------------~~ 
Şekil : 6 - Tek hat (single -line) düzenlem~si 
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ı 
1 
1 

) 

Şekil : 7 - ParçaJı hat (split -line) düzenlemesi. 

diği gibi suyun kuyulardan ve hendeklerden elde 

edilmesinin fizibil olmadığı hallerde sı:tbit bir porn

pa tesisi ve basınç temin hattı (Pressure Supply • 

line) kullanılır. 

a) Suyun tarla hendeğinden alınması halj . 

Hen'C!e'k tarlanın bir kenarı boyunca uzanıyorsa _ 

Tek- hat düzenlemesi kullanılır ve boru hattının 

uzunluğu 300 metreyi · aşmaz. Parçalı hat düzenlen

mesinde boru hatları küçüleceğinden ekonomi sağ

l anmış alur. 

b) Basınç temin !ıattı (P.ressure Supply , .Jine) 
kullanılması tıali : 

·fki lateralle sulama . yap'ıldığında her ik( taraf 
tan da en uçtaki lateraller sulama başl amalıdır. 

Basınç temin hc:tlarır.ın ebatları yaklaşık ş.öyle 

olmalıdır. 

Sı 

Şekil : 8 - Çift hat (doUble "1ine) düzenlemesi 

43· 
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Debi (lt/ sn) Boru çapı (mm) 

4- 8 75 
8-1'5 100 

15-2·5 120 
25 - 45 150 

Şekil: 9 

Genel·li'kle 1 Oü mm'lik portatif lateral er kulla
nıldığında 150 mm'J'ik !basınç 'temin hattına ihtiyaç 
vardır. Deb'isi 451t/sn'yi geçen sistemlerde portatif 
basınç temin hatları yetersiz kalmaktadır. Borular 
toprağa gömülü ya da zeminde olab'ilirler ve ge
nellikle çelik borulardır. Zeminde serili oldukları 

zcıman ;s, değişmelerine' ' karşı 150 metrede bir 
genleşme parçaları (expansion jojnts) konulmalı

dır. Boru kısa ayaklar üzerinde zeminden yükselti
lirse ömrü dahcı uzun olaca'ktır. Çelik borular daima 
içten ve dışıtan izole edilerek aşınmaya karşı ko
runma'lıdır. 

2 - YAÖMURLAMA SISTEMLERINiN HiDRO
t:iöi: 

A - Meme deblsl : 

Her çeşit meme ve orifis debisi formülü 

0=CA V 2gH şeklinde ifade edjlebilir. 
Burada : 

O = debi (m3jsn) 

C= de'bi kat sayısı 
A= meme veya orifis alanı (m2) 

g=yer çekim1i ivmesi (m2jsn) 

H=toplam yük (hız yukü dahil) (m) 

B - Boru içinde suyun hareketi : 

Boru içinde suyun hareketinin sonucunda daima 
sürtünmeye bağlı bjr yuk kaybı meydana gelir. So
runun herhangi bir yerindeki basınç piyezometre 
çizgisinin (hy-draulic grade line) o noktada'ki değeri 
ile ölçülür. Borunun eğimi enerji çizgisjnin eğimin
den büyük olduğu takdirde boru boyunca basınç 
yükselmesi görülecektir. 

Weisbcıch (Darcy) : 
fLV2 

H ı = --
2g D 

Williams Hazen : . Hı 
1.337 LV 1·852 

Cl ·B52 01 · 167 

( 0.0105r LV' ·9 

Scobey : Hı = K, 
Burada : 

Hf : Sürtünme kaybı (m) 
L : Boru uzunluğu (m) 
V : Hız (m/ sn) 
D : Boru çapı (m) 
g : Yer çekimi !vmesi (m2jsn) 
f : Weiısbach sürtünme katsayısı 

C : Wil'liam Hazen sürtünme katsayısı 
ks : Scobey sürtünme katsayısı 

DI· ! 

(1} 

(2) 

(3) 

C - Çok çıkışlı borularda suyun hareketi : 
(Multiple outlets) 

Çok çı'kışlı borularda sürtünme kayıpları adım 

adım (step- by- step process) hesaplanır. Üzerin·de 
belli aralı'klarla yağmurlayıcılar bulunan boru hat
tının en son ucundan var sayılan bir yağmurlayıcı 
deb'isi ve basıncı ile hesaba baş'lanır ve borunun 
başlangıcına doğru adım adım gelinerek o hat için 
gerekli basınç ve debi bulunur. Bu işlem uzun ve 
karışık olduğundan hesaplama da bazı yaklaışımlar 
yapılmıştır: 

Boru hattının düz olduğunu düşünürsek hattın 

sonundaıki basınç minumum olacak ve başa doğru 

giderek yülkselecektir. Dolayısıyla sondan başa doğ
r.u gelindiğjnde her yağmurlayıcının debisi bir mik
tar artacaktır. Fakat bu debi. artışları ço'k az olduğun
dnn ve sürtünme kaybı hesabını basiıtleştirme'k için 
biz 1bunları ihmal edeceğiz. Yani hat üzerindeki her 
sprinklerin debisi eşıt kabul edilece'ktjr. 

o 
q1=q2=q3=qa=-

N 

qa = Yağmurlayıcıların ortalama deb1si 

N= Yağmurlayıcı sayısı 

Yukarıda yazılan (1), (2) ve (3) nolu denklem· 
leri genelleştlrirsek sürtünme kaybı ; 

K LVm 
Hı = 1 olur. 

On 

o o ~o v-- = -- = - - olduğundan, 
- A 'TT 0 2 oı 

4 

H =~( ~O )m 
ı On 0 2 

kabul edilrse, 

KLOm 
-=-::----- ol ur 
D2m+n (4) 



Qok çıkışlı borulardaki sürtünme kaybı her .iki uç 
arasındaiki kayıpların toplamına ·eşittir. Heı çrkışın 

debisine qa; .i'kl- çıkış- arasındaki uzunluğa S dersek 
son i'ki çıkış arasındaki sürtünme kaybı; 

hı 
K'Sqa"' 

olur. 
0 2m+n 

hı.. h, 
3qa '2. 9 o qo 

ga qa qo 

---
s ~ 

Şekil: 10 

Ve ondan sonra•ki iki çıkış arasındaki sürtünme 
kaybı; 

KSqam N"' 
h = - - - olaca~ır . N 0 2m+n 

Boru hattındaki toplam kayıp; 

KSq m 
Hf= :E (hı+hı+···+hN) = ---·D2m+ n 

1: (1m+2m+·· ·+Nm) olacaktır . 

L O 
S=N , qa = N, :ENm= :E (1 m+2m+ ... + Nm) 

'Olduğundan, 

Hf=o<~+"( ~ )(~:)rNrn 
HF= :E:EN~: ı (~2~~~ ) = F (~~Q+m") olacaktır. 

Bu denklemi yukarıda yazılan denklem (4) 

ile karşılaştırırsa·k çok çı'kışlı boru hatlarındaki sür· 
tiinme .kaybının; bütün suyun hattın sonuna kadar 
taşındığı 'kabulüyle, a)lnı debiyi taşıyan boru sür 
tünme 'kaybının, çıkış sayısına ve sürtünme kaybı 

formülündeıki (m) değerine bağlı bir taktör olan 
(F) lle ça·rpılması ile bulunduğunu görürüz. 

F değeri yaklaşır!< olaralk 

F 
1 1 Vm - 1 

=--+--+---
m+1 2N 6N2 

f1eriklemlnden hesaplanabilir. 

D - Sprinkler hatlarında Debj, Basınç ve Enerji 
gereksinimi arasındaki bağıntılar : 

Debi, Basınç ve enerji gereksinimi arasındaki 

temel bağıntılar her çeşit sprirı'kler sistemine uy
gulanal:iilir. B·ir yağmurlayıcının debisj : 

DSI TEKNIK BÜLTENI 1980 SAYI 49 

O=Kv'P 

K= Yağmurlayıcının ebadına bağlı bir faktör 

0 =. Yağmurlayıcının debisi 

P = Yağmurlayıcıdaki basınç 

Hat boyunca basınç sürtünme kaybından do
layı değişeceğinden, yağmurlayıcıların debisi, sür
tünme kaybı hesaıbmda var sayıldığı g'ibi aynı ol
mayacaktır. Ancak yağmurlayıcıların toplam debisi 
hattın ıherhangi bjr yerinde basıncın kareköküyla 
doğru oraııtılıdır. Eğer derıki em (4) 'de m = 2 kabul 
edersek, buradan sürtünme kaybının havtın herhan· 
gi bir ye ı·i ndeki basınçla doğru orantılı olduğunu 

göre'biliriz. Örneğin, pompa basıncını iki katına çı
karsak sürıtünme kaybı ve hattın en sonundaki ba
sınç da i'ki m'isli olacaktır . Böylece, herhangi bir 
yağmurlayıcıdaki basıncın djğer bir yağmurlayıcı · 

daki basınca oranı değ'işmez diyebiliriz. Kol::ıylık 

olması için; herhangi bir yağmurlayıcıdaki bası!l· 
cın hattın sonundaki yağmurlayıcıdaki basınca ora
nını basınç orantısı ve herhangi bir yağmurlayıcının 
dabisjnin hattın sonunda'ki yağmurlayıcının debisinG 
oranı.nı debi orantısı olaralk tanım'layabiliriz . 

~- =' 1 !__ 
qo V p~ 

Basınç orantısının 1.5'den ·küçük olması halinde 
bağıntı yaklaşık, 

~ =1+ 0.5 (!__-1 ) ofmaktadır. 
qo po 

Başka bir değişle, hat boyunca yağmurlayıcıların 

debilerindaki rölatif değişme basınçtaki rölatif de
ğişmenin yarısı 'kadardır. Örneğin hat boyunca ba
sınçtaki değjşme % 20 ise aynı özellikteki. yağnıur
l ay<ıcıların debiilerinde % 1 O ka'Ciar bir değişme ola
caktır. Ya1klaşrk olaralk, bir hat boyunca ortalama 
basınç (Pa) , en sonda·ki basınç (Po) ile hattak i 
sürtünme kaybının (pt) dörtte bir.lnin toplamıne 

eşittir. 

P.= P0 +0.25 Pf veya 

P.=IP0 +0.25 (Pn-Pol 

P n= Pompaya en ya'kın yağmurlayıcıdaki basınç 

Ortalama debiyide ya'klaşık olarak aynı şekilde 
Ifade edebjliriz. 

q.=qo+0.25 (qn-qo) veya 

q. = qo [1+0.1/ ~- 1 )] 
\ po 

Toplam debi ise; 

O=Nq.=N~ [1+0.1'2 ( ~: -1 )] ] olacaktır. 
N = Sprinkler sayısı 
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b) Hız yukü 
c) Pompadaki basınç 

Sprinkler hattı basınç orantısı 1.2'yi geçmeye· 
cek şekilde projelıındirilirse yağmurlayıçıl~rın de
b'ilerinde·ki değişme 0/~ 10'u aşmayacak ·ve ortalama 
debide minumum debiyi % 2.4'den fazla geçmeye

d) Pompanın emici borusundaki sürtünme 
kaybı 

cektir. 
.:.. ··. y OPb 

hp=76E 

hp = Güç ihtiyacı 

Enerjj ihtiyacı toplam pompalama yilksekliğine 

ve toplam debiye bağlıdır . Toplam yük (toplam 
pompalama yuksekliği) şunları kapsar. 

y= Suyun özgül ağırlığı (kg/m3) 
O= de.bi (m3/sn) · a) Suyun alındığı · kuyu veya hendekten yü

zeye çıkarılması (eğer hendek veya kuyudan alı

nıyorsal 

Pb=toplam pompalama ~k. (basınç) 
E= pompa randımanı 

YAZlDA KULLANILAN YABANCI TEKNIK TERIMLER: 

Sprjn'kler irrigation 

Deep percolartion 

Stationary 

Corresiveness of soil 

Rotating sprinkler systems 

Whirling sprinklers 

Slow • revolving sprinklers 

Fixed sprinkler heads 

Nozzle lines 

Pressure Supply -line 

Expansion joirrts 

Hydr.aupc g~~de line 

·Step by step process 

Yağmurlama sulaması 

Derjne sızma . 

Sabit, hareketsiz 

Toprağın koreıyon özelliği 

·Döner yağmurlama başlıklı sistem 

Hızlı döner yağmurlama başlıkları 

Yavaş döner yağmurlama başlıkları 

Sabit yağmurlama başlıkları 

Delikli borular 

. Şasınç temin hattı 

·LGenleşme parçaları 

Piyezometre çizgisi 

Adım adım hesap metodu 

YARARLANILAN KAYNAKLAR 

- J . E. Chrls!iansen, lrrigatiO!'I by Sprinkli!'g , 

,. .·. ::-

:.· .ı. 

.,·r:. 

·ı 1 '! 



SU DARBESi HESAPLAMALARlNDA KULLANILAN FORMÜLLER . - . . 

1. GIRIŞ 

Su Mühendisliğin i n en önemli konularındoın 

birjsi de şüphesiz ki su darbelerinin bilinme~i . şid

detinin hesaplanması ve alınacak tedbirlerin buna 
göre boyutlandırılmasıdır. Bu konu ile iTğili ilk 
önemli neticeler 1898 yılında Rus Profesör Jouk: 
ovsky tarafından Moskova'da uzun bir borudaf.i 
akımın çeşitli durumlarda kapatılarak darbe tesiri
njn incelenmesiyle elde edilmiştir. Bu bulguları şu 

şekilde özetleyebiliriz. 

a - Darbe sonucu oluşan basınç su Içinde 
ses dalgaianna benzer bir şekilde taşınır. 

b - Bu basınç normal su hızı ve basınç dal
gesının hızı ile orantılıdır. 

Daha sonraları italy:a'da Lorenjo Alllevl, Fran
sız Houille Blanche, Amerikan Gibson, Kerr, Ouici< 
v.s. tarafından konu en ince ayrıntılarına kadar el e 
alınmış ve çeşitli formüller elde edilım işti r Bu ya
zımızda Narman Gibson tarafından elde edilen fo r
mülleri ve diğer formüllerle karşılaştırmalarını ver
meye çalışacağım . 

IL "GENEL DENKLEMLER 

Daha önce de değindiğimiz gibi; Joukovsky, 
bir kapağın açılması veya kapanması sonucu ortaya 
çıkan •darbe basıncı• nın basınç dalgası hızı (Dar
be hızı) ile orantılı olduğunu belirtmirtir. Eğer 

boru bir rjjit boru ise; Su darbesi hızı su içindeki 

ses yayılma hızına eşit olup bu da 1440 m/s:ı 

(4700 ft/sn) dir. 

Genelli1kle ta<t'bika<tta boru çepederi elastik 

olacağından darbe dalgası hızı : 

·~. !_~(_,:+~ı V g K Ee 

(1) 

formülüyle bulunmaktadır. 

(*) lnş . V. Müh. DSI Içmesuları ve Kanallıasyon Dalrasi 
Başkanlığı 

Derleyen: Erdal ORBAY (") 

W= Bir metre küp sıvının ağırlığı (Ingiliz siste
·milicte bir feet küplülcsıvının pound cinsin
den ağırlığı) 

g = Yerçekim 1vmesi (m/sn/sn) 

K= Bul k Modulus Normal şartlarda su lçjn; 
-- (2A X 109 Newtonj m2 veya 300.000 Lb/in2) 

D= Boru çapı (m veya inclı) 

c ·-= Boru durumu parametres•i 

E=; Boru malzemesinin e lastik modülü 
. (Newton/m2, Lb/in2) 

e= Boru et -kalınlığı (mm veya i nch) 

Bor;-; duru~unun; su darbesi dalga hizının bir pa
rametresi olduğu PARMAKIAN tarc.fından tesb:t 
edilmiş ve denkleme bu konu ile ilgili katsayı kon
muştur. Bu parametre : 

c~(~ -u ) ~ Yatay hareket edebjlecek borular 
4 ıçın 

C= 1-u2 Yatay hareketleri engellenmiş 

borular için 

C= 1 -1/2 u- D ilatasyon centaları bulunan borular 
için ayrı ayrı uygulanmaktadır. 

IBu den1klemde u boru malzemesinin Poisson 
katsayısını gös'l:ermektedir. 

Tablo : l'de bazı malzemenin Elastik Modülleri 
ve Katsayıları, Tablo: ll'de de bazı akışkanların 

Bulk Modulusü verilmiştir. 

Darbe dalgasının hızı ile ilgili daha detaylı nıa-

lumat John Parmakian'ın yazdığı •Waterhammer 
Analysis• kita·bında bulunabilir. 

Boru içindeki akımın durdurulmas ı zamanı (Tl, 
Su darbesini n oluşumuna ve şiddetine önemli öl
çüde etkili olmaktadır. Şekil : 1 'de gösterild iği 

üzere bir rezervuardan su alaın boru sistemi ve 
bunun ucunda akını kontrolunun yapıldığı bir işletn~e 
düşünel im. Akımın ani durdurulması sonucu oluşım 
şok dalgası (a) hızıyla rezervuara, oradanda tekr:ır 

geri dönerek kapağa ulaşacaktır. Bu hareketin oluş
nıası için geçen süreye periyot ders·ek; 

2L 
p.=- al cırak belirlenecektir 

a 

47 
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T. 

-------l 

ı 
V o 

L 

______ ?~-=-~-l 
~=V=o ==-----JI ı 
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Şekil: 1 

-ı 

ı 
ı 

a 

b 

c 

d 
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TABLO: 

Bor..ı Malzemesi Olarak Kullanılan Maddelerin E ve v değerleri 

(Alttaki değerler yaklaşık hesaplar için uygunduı·) 

Malzeme 

Al iminyum Alaşımları 

Asbestli Çimento 
Pirjnç 

Beton 

Bakır 

Cam 

Dök me Demir 

Kurşun 

Plastik-- perspex 
- polieti len 
- polisitiren 

Çelik 

Granit 

Kireçtaşı 

f<uvarszi t 

Kumtaşı 

Şi st 

TABLO: ll 

Bazı Sıvıların Bulk Modulus (K) Değerleri 

Young Modulü -E-

109 N/m2 106 Lb/in2 

68-73 
70 10 

24 3.5 
78-110 

100 15 

14-30 
20 3.0 

107-131 
120 18 

46-73 
70 10 

. 80-170 

100 15 

4.8-17 
10 1-5 

6 1.0 
0.8 0.1 
5 0.7 

189 - 226 
210 30 

50 7 

55 8 

40 6 

3 04 

14 2 

Katsayısı 
u 

0.33 

0.36 

0.1 - 0.3 

0.34-0.37 

0.21 - 0.30 

0.43 

0.33 
0.46 
0.28 

S ı V ı Bulk Modulus (K) Değerleri 

Kapağın kapanması sonucunda, Şekil : 1 - (b) 
de görüldüğü üzere ·h· kadar basınç artaca:k, bu
nun neticesinde su sıkışacak ve boru malzemesinin 
elasti'k özelliğinden dolayı bir miktar genişlerken, 
rezervuardanda V

0 
hızıyla su girmeye devam ede

cekTir. Dalga rezervuara ulaştığında, ki 1/2 J1. sn ·lik 
zaman geçmiş olacaktır, rezervuardan V

0 
hıiıylıı ge

len suyun hacmi ; 

Isı co 109 N/m2 

Benzen 15 - 1.05 

l<arbon Tetraklorit 20 1.12 

pil alkol o 1.32 

Gljserin 15 4.43 

Civa 20 26.2 

Yağ 15 1.5 

Petrol 16 5 1.46 

105 Lb/ın2 

1.5 

1.6 

1.9 

6.3 

38 

2.2 

2.1 

1 
AV=- J1.. V0 • A olacaktır. 

2 

Dalganın önünden boruya giren akımın kütlesel 
değeri p V0 A dır. Şekil : 1 (d) de görüldüğü üzere, 
AV hacmi ile gösterilen su sütunu · hareketsiz 
k<ıimalct:adır~i. momeımım'dakil değişme miktari 
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p. V
0

• A . olacaktır. Bu da ·Darbe Bcısıncı· sonucu 
oluşan kuwetle dengelerııecektir . Böylece su dar
besi b?.sıncı; 

P. A =p. V
0

• A : a veya 

P=p . V
0

• cı (2) 
olacaktır. Bunun su darbesi yıükü olarak yazarsak; 

P a 
h=--=- .V0 • 

p.g g 
(3) 

şekl ine getirilebilir ki, bu denkleme genelde 
Joukovsky Kanunu• veya A lllevi formülü· denir. 

lll. KAPAGIN ANi KAPANIŞI HALiNDE SU 
DARBESi 

Kapak rezervuardan öyle bir uzakl ıkta olabilirki; 
rezervuardan yansıyan darbe dalgası kapağın tam 
kapmmııısından önce kapağa ulaşmaz. Bunu şu 

şek-ilde daha ilyıi anlatabi.liriz, Kapağın kapat ıl ına 
süresine (T) derseik;'· · ·· 

T ~ 2LI•=J.' halinde, maksimum darbe yükü 
kapcikta oluşur ve bunun boyli'tu; 

h=-( f) . 6. V olarak bulunabilir ki 

2L 
Bu yü'k T= - halinde; tam kapak üzerinde mey 

a 

2L 
dana gelir. Ama T < - ise; krıtik nakta rezer

a 

(
T . a) vuardan -

2
- kadar uzakta oluşmakta olup, bü-

yüklüğü - ( f) . 6. V kadardır. 
IV. KAPAGIN YAVAŞ KAPATILMASI HAliNDE 

SU DARBESi 

Bir hidroli·k sanıtralde tü~bin kapakları tedrici 
olarak •kapatıldığı takdirde cebri boru içindeki akım 
yavaş yaNaş azalmasına rağmen, basınç birden yü'k· 
selecektir. Genellikle hızın azalması uniform ol
masına rağmen , cebri borudaki basınç değişimi 

çok farklıdır. Bu sebeple cebri boru ·ile cebri bo
rudaki basınç arasındaki' ilişki; 

V
0
=B

0
• V H

0 
(4) 

formuliyle gös'terilebillr. Bu denklemde; 

V0 =Kapak kapanmadan önceki cebri borudaki 
hız 

80 = Normal net yük · 

B = Cd . A0 • V (2g) 
o A 

A0=Kapağın kesit alanı 

A= Cebri borunun alanı 

Cd= Kı:ıpağın cıçılma durumuna göre a-kış katsayısı 

Genellikle B0 en iyi . şekilde bilinen V
0 

ve· H
0 

yar-

so 

dımıyla bulunur. Kapağın herhaırıgl bir kapanması 
halinde bu ilişki 

V=B . V H (5) 

Genel denklemi yardımıy l a bulun ııbilir 

Eğe·r kapağın kapcınma süresi T ile, t Ise dar
benin başlayı p bitmesinden önceki herhangi bir za. 
manı gösterirse; t anı sonundakl 

_B, değeri ( 1-+). B0 olcıc aktır. Böylece 

tanı sonundaki hız ise 

V,= ( 1-+).B0 .VH0 + h, (6) 

olacaktır ki, bu denklemde'ki lı, değeri de t anı 

sonunda cebri borudaki yük artış değeridir. 

Buraya kcıdar verilen denklemler genel denk· 
lemler olup çeşitli araştırmacılar bu. genel denk· 
lemlerl veya benzerlerini kullanarak su darbesi 
yukünü ve hız azalmasını bulmak için çeşitli for
müller geliştirmişlerdir. Burada sadece bunlardan 
biri V'erilip, diğerleri hcıkkında kısa malumatlar da 
ilave edilecektir. Bu araştırmacı Normcın R. GIB
SON (*) olup c.raş'tırma neticeleri 1919-1920 yıl· 

larında basılmıştır. 

IV.1. Kullanılan Semboller 

L= Cebri borunun uzunluğu 

a= Da~be dalgasının hızı 

g=Ver çekim ivmesı 

2L 
J.'=-. = periyod 

a 

T =Toplam kapağın hp anma süresi 

Tl' T2 • T3 .. ·Tn = 1., 2., 3., ... n periyot sonundakl 
zcıman tl' t2 , t 3 ... tn = 1., 2., 3., ... ve n zaman ara
lığında'ki (periyot) herhangi b'ir zaman 

n=Aralık scıyısı 

H0 = Normal net yü'k 

h1, h2 , h3 , ... h n = Tl' T2 , T3 , ... Tn zamanında, 1, 2., 
3., . ve n . zaman aralığı (periyot) sonunda mey
dana gelen darbe yükü h ,ı. ht2. h,3 ... h,n = 1., 2., 
3., ... ve n zaman aralığın<la (periyot) ve t1, İı· ... tn 
zcımanındak i darbe yükü 

V0 =Kapa'k kapanınadan önceki cebri borudaki hız 

vi' v2. v3 .... V n = 1, 2, 3, ... ve n zaman arolığı 
(periyot) sonundakl hız 

V,1• V,2• V,3 ... • V," = 1. 2. 3 .... ve r. zaman aralığında 
(periyot) t 1, İı• t3 ... tn zamanındaki hız 

Bo = V0 / V H0 = Kapak açılma katsayısı 
olarak gösterilmiştir. Ayrıca kullanılan denklemlerde 
bazı kıs al tmalar yapılmıştır ki bunl cır da : 



S ,ı = ( : r ( tr 1-+ .B/ 

s,ı = ( f) 2· ( 1-; r . Bo2 

s ,n =(+r ( 1-~;-r . Bo2 

a 
Cıı = 22 (Vo-Vıı l 

a 
R =- V 

o g o 

Z1 = (+f 

- Zı= (+r 

Zn=(+f 

.S,ı 1 [ (~r · 

. s,ı ll(~r 
. s ,n ;r (+r 

F = Sürtünme katsayısı olup, 

+ S,1 .F] 

+ S12 • F J 

+S,". F 1 

Sürtünme kaybı = F. V2 olarak bulunmaktadır. 

Bu denklemlerde, zaman 'kapak hareketinin 
başlaması ile birlikte başlamaktadır. Bu sebepten, 
t, değeri birinci ve üçüncü zamı:.•n aralığı içindeki, 
bir zaman değerini göstermektedir. Ayrıca zamanın 
t ıo ~. tn d eğerleri binbirl erinden bir zaman aralığı 
farklılılkta olmalıdır. 

IV.2. Sürtünme Düşünölmeden Denklemlerin 
Elde Edilmesi 

.Daha önceki bölümlerde belintildiği üzere denk
lem (3}, kapağın yavaş kapanması halinde Joukovsky 
denklemi; 

a 
dh=- . dV olacaktır. 

g 
Kapanma başladığı anda ise; 

ı·ı Bak Referans 4 
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V
0
= B

0
• V H

0 
veya genel olarak, 

V= B. V H0 +h olma-ktadır. 
ilk .zaman aralığında; 

dh=~ -
9 /

•V o 

. dV veya integrali 
o 

alınamk; 

a 
h,1 = - (V

0
- V1) . 

g 

• V,ı 

(7) 

şeklinde bulunacaktır. (6) numaralı formülü kul
l a nırsak; 

V,1 = ( 1 -+) . B0 • V H0 + h, 1 

şeklinde bir ifade bulunaca'kt ır. Daha önce izah 
edilen kısaltma sembolleri kullanılara'k; 

h,1 =Ro- V S,1 • (H0 + h,1) şı::kl'ine gelecektir. 
Her iki tarafın karesi alınıp açılırsa; 

(h,1- R
0
)2 = S,1 • (H

0 
+11, 1) 

h,/-2h,1 • R0 + R0
2 = S,1 • H0 +S11 • h,1 

h,1
2 - h, 1 (S11 + 2R) +R0

2 - Sıı .·H0 = 0 
şeklinde i'ki derecede bir denklem elde edilec~ktir. 
Bu denklemlerde çözulünce : 

1 
h,ı = 2[ (S11 + 2R0 ) ±V Sıı (S, 1 +4R0 +4ıH0) ] (8) 

Şeklinde sonuç ç'özüm elde -edilmiş olacaktır. 

Ikinci zaman a·ralığında ise darbe yükü değeri; 

h,2 v, 

f dh=~ · J dv+h 1 -2~ g g 
(9) 

o V,2 

formülünden bulunacaktır. 

(S) nolu formülün son terimi incelendiğinde 

bunun izahı şu şekilde verilmektedir. ikinci zaman 
aralığının ilk anında, birinci zaman aralığında olu
şan darbe şoku ana kaynağı gidip tekrar geldiğ'i 

anda, ki bir periyot geçmektedir, kapaktan tekrar 
yansıyarak ikincil dalga olarak tekrar kapaktan kay· 
mığa dönme'ktedir. Bu birinci zaman aralığında olu
şan dalga, 4<apakta sıfıra düştükten sonra tekrar 
oynı boyuta ulaştı'ktan sonra yoluna devam ~iğin
den iki defa değeri bulunarak; h,2 değeri nden dü
şülecektir. Bir zaman aralığı sonra yani t3 anında 

gene bu dalga, kapağa tekrar geri dönecek ve 
birinci (ilk zaman aralığında olduğu gibi) dalga ola
caktır . Birincil dalgalarda hes e~ba ( +) olarak dahil 
edilecekıtir. 

(9) nolu denklemde ·kullanılan sembollerin açıklan· 
ması; 
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h,2 =; Ikincil · zaman aralığındaki t2 zamanındaki 
darbe y.ükü 

v,2 = İı anındaki hız değerı ' 

Vı = lik zaman aralığı (periyot) sonundaki hız 
değeri . '· 

h ı = İlk zaman aralığı (periyot) sonundaki dar
be yükü 

v,ı = İı anından, tam bir periyot önceki · (tı anın

na) hız değeri. 

lntegrali alınıp, gere'kll parametre yerine konursa 
a 

·h,2 = - (V ı-V,2) + hı - c,·ı şeklinde bulunur. 
g 

Daha önceki durumda olduğu gibi; 

v,2 = ( 1- ~ ) 30 ·. V Ho+ h,2 olduğundan 
ve diğer sembollerde yerine konursa; 

h,2 = Rtı - V S,2 . (f-!o +lı,2 ) şekline gelecektir. 
·Gerekli düzeltmel~r yapılıp, 'bulunacak ikinci dere
ceden te'k bilinmeyenli denklemın çözülmesi neti· 
cesinde; tı anındaki darbe yükü; 

1 -
h,2 = - [ (S,2 +2Rııl + VS,2. (S,2 +4Ru+4H~l] (10) 

2 
denklemi . yardımıyla bulunab'ilir. Aynı şekilde diğer 
zaman aralığındaıki darbe yükü ve hız değerleri bu
lunabilir. 

IV.3. Sürtünme Olması Halinde Denklemlerin 
Elde Edilmesi 

Daha önceki denklemlerin elde edilmesinde 
cebri boruda husule gelen yuk •kayıpları nazarı iti
bare alınmamıştır. Kapağın kapariniası sonucu, sür
tünme kaybından oluşan yük tedrici olarak azalacak 
ve kapak famanıen kapanınca ortadan kalkacaktır 

Cebri borudaki ·toplam sürtünme kaybının hızın ka· 
resi ile oran'tılı olduğu kabul edilip, sürtünme kat: 
sayısına F i:lenilirse; toplam yük kaybı; ' 

Kayıp=F . V
0
2 olacaktır. İlk zaman aralığının tı 

anındaki toplam yuk kaybı değeri F . V
0

2 - F. V, ı 2 , 

ikinci zaman aralığında tı anındaki toplam yük kaybı 
değeri. F. V

0
2- F. vt22 ve böyle devam edilerek 

diğer kayıp değerleri bulunabilir. Bu durumda önceki 
bölümlerde açıklanan benzer formulier, ya'kışımiar 

ve semboller kullanılarak tı ve tı anındaki darbe 
yükü değerleri; 

1 , --
h,ı =-- [ (2R0 +Zıl + VZ/+4Zı (R0 +H0 +FV02)] (11) 

2 

1 
h,2 = ı [(2R11 +Z2) + VZl +4Z2 (Ru+H0 +FV0

2) ](12) 
2 . 

den'kiemleri yardımıyla bulunabilir. Bu hallerdeki 
hız değerleri de; 

_..,..,........:-.,-- ..,---.. 1 S ıı (Ho+ hıı + FVo2 ) 

_v,ı =_ V ·( : r + S,ı . F 

512 

f S,ı (Ho+ h,ı + FVo2l 

v,ı = V ( ~)· ı + s ,ı . F 

\ g 

formülleri ile bulunabilir. 
Misal : L = 82{) ft 

V0 = 11.75 ft/ sn 
H

0 
= 165 ft 

T = 2.1 sn 

Betonarme bir tunelde uygulama yapıldığında : 
a=41680 ft/sn 

4 numaralı denklem kullanılarak; 

V
0
= B

0
• V H

0 
iliŞ'ki ·sıinden, 8

0
= 0.91476 bulunur. 

2L 
Aynı şekilde p. = - = 0,35 bulunur ki, kapak 

a 
6 periyotun sonunda kapanmaktadır . Kapağın 24 
birbirini takip eden hareket sonunda kapandığını 

kabul edelim; böylece her hareket 0.0875 sn lik 
zamanı kapsayacaktır. Aynı şekilde her hareketin 
sonunda kapak açılma katsayısı (B) değerinde de 
0.01476/24=0.038115 i ~k ıb ir azalma görülecektir. 
Sürtünme yok kabul edilerek (8), (9) ve benzeri 
denklemler yardımiyie Tablo : lll'deki değerler 
elde edilmiştir. 

Artan Basınç (h ıl Hız (V) 
Aralık B (ft) (ft/sn) 

o 0.9148 0.0 11 .75 
1/4 0.8766 12.12 11.67 
1/2 0.8385 25.53 11.57 
3/4 0.8004 40-41 11 .47 

0.762'3 56.96 11 .36 
1/4 0.724•2 69.94 11.1 o 
1/2 0.6861 83.72 10.82 

1 3/4 0.6480 88.31 10.51 

2 0.6099 113.63 10.18 
2 1/4 0.'5718 125.78 9.75 
2 1/2 0.5337 138.05 9.29 
2 3/4 0.4956 150.32 8.80 

3 0.4574 162.42 8.28 
3 1/4 0.4193 171.97 7.70 
3 1/2 0.3811 1 S1.1 O 7.09 
3 3/4 0.3430 189.43 6 46 

4 0.3049 196.77 5.eo 
4 1/4 0.2668 202.49 5.11 
4 1/2 0.2287 207.14 4.41 
4 3/4 0.1906 211 .00 3.70 

· s 0.1525 213.79 2.97 
5 1/4 0.1143 215.75 2.23 
5 1/ 2 0.0762 216.71 1.49 
5 3/4 0.0381 216.95 0.74 

6 0.0 216.57 0.0 

Bu formüller elde edildikten sonra; bu konuda 
çalışmış araştırıcıların benzer formüllerini de göz-
den geçirelim. 



V. DIGER SU DARBESI HESAP FORMÜLLERI 

Daha önce de değindiğimiz gibi, bu konuda'ki 
ilk araştırmacılardan biri Allievi (*) olup onun 
bulduğu formül : 

N .H VN2 
h= -- +H. - +N 

2 4 

• N = ( 
9 
~~ ) 

2 

şeklinde dir. 

Burada: 

h= Normal basınç üzerindeıki basınç artışı 

H= Normal net yük 

L= Cebri borunun boyu 

V= Cebri borudaki hız 

T = Kapağın kapanma süresi 

g =Yer çekim ivmesini göstermektedir. 

Bu formülle; Gibson'un bulduğu formül genelde 
çok iyi bir yaklaşım vermektedir. 
Aynı şekilde Warren; 

LV 

.şeklinde bir denklem geliştlrmiştir. 

Va 
Vensano ise; h, - den büyük olmamak şartıyla 

g 

darbe basıncının 

2 LV 
h = -- şeklinde olacağını bulmuştur. Aynı 

gT 

şekilde;Johnson darbe yükünün;. 

2MV ----
H = - -- (tM + V M2 + N2) ,m•• N2 ' 

M
1= L.V 

N= 2g. V. T 

V = Normal net yük 

denklemi yardımıyla kolayca bulunabilec~ğin'l · bul
muştur. 

Bütün bu denklemler incelendiğinde, T nin sıfır 
<Olması halinde darbe basıncı değerinin sonsuza gi·t
tiğl gözlerrmektedir. (Warren hariç) bu da Prof. 
Joukovsky'nin genel denklemine aykırı olmaktadır. 

WARREN ve VENSANO denklemlerinde. cebri 
boru üzerindeki net yük nazarı Itibare alınmadığın
dan genel bir yaklaşım vermekten uzak görülmek
tedir. 

Gene aynı şekilde HALMOS Referans : 4'de ki 
GIBSON'un t"ebliğine gönderdiği tartışmada, su dar
besi basıncının bulunmasında bazı değişik formül
leri vermiştir. Bu yazıda kullanılan semboller şun
Jardır . 

(') Referans 5'e bak. 
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a = Darbe dalgası hızı 

C
0 

= +Kapak 'hareketinden önceki borudaki sıı hızı 

C = Kapak kapatılma halinde, herhangi bir an
daki SU h IZI 

U
0 

= Kapak hareketinden önceki kapak orifisindekl 
su hızı 

U = Kapak kapatılma halinde, kapak orifisindeki 
su hızı 

t = Kapak hareketinin başlangıcından i·tibaren 
herhangi bir zaman 

T .= Toplam kapak kapanma süresi 

L = Borunun uzunluğu 

Yo = Kapak hareketinden önceki net yük 

y = ıKapak harekerinin başlangıcından itibaren 
oluşan yük 

Kapağın kapatılması haraketiyle oluşan su dar
besi basıncının boyutunun belirlenmesinde kulla
nılan formüller HALıMOS tarafından çeşitli durum
l ~ra göre elde edilmiştir. 

2 L 
a) t~- hali 

a 
Bu halde darbe basıncı değeri; 

( 
aı'.Y2(t) ) 

yı-2y H + ·· g - + H2=0 

aC H=y + __ o_ 
o g 

formülleri yardımıyla bulunabilmektedir. 

o/ (tl değeri Ise; 

"' (t) = ( 1 - +) . 
V 2g Yo 

formülünden bulunmaktadır. 

(13) 

Eğer kapağın kapanma süresi, periyottan küçük 
Ise 

2L 
T ~ p. = - , o/ (T) = O eşit 

a 
olacak böylece denklem; 

y2-2Hy+H2=0 

ac 
y = H= y +--0

- olacalktır . 
o g 

Bu denklemde (3) numaralı Joukovsky denklemin
den farklı bir şey değildir. (13) nolu denklemin iki 
kökü olup bunlardan biri H dan büyük, d i ğeri H dan 
küçük olduğundan doğru değer H dan küçük alandır. 

a. V 
(Darbe basıncı değeri hiçbir zaman--0 jen büyük 

g 

olamadığından ı 
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2L 
lb) - <t~T hali; 

a 
Bu durumda Ise denklem; 

y2-2y ( H-:- 2f+ a
2 

:
2 

(t)) + (H-2fJ2 = 0 (14) 

şeklinde ifade edilmektedir. Buradaki bütün terim· 
ler (1"3) nolu den'kiemin aynı olup, sadece H yerine 
H-2f değeri konmuştur. 

f değeri ise şöyle bulunmaktadır. O<t~JI...halinde; 
2L 

f (t) =Y-Yo olmaktadır. y değeri denklem (13) 
ten bulunabildiği için; aynı şekilde 

a 
y + - C= H denklemi yardımıyla hız (C) 

g 

değeri de elde edilmektedir. 

2 L 4 L 
t nin - dan büyü'k, - dan küçük veya eş it 

a a 

değerleri ( 
2
a L < t ~ 4a L) ıtçin; 

f=F( t-
2
aL) olmaktadır. 

Bu nedenle, il'k zaman aralığında bulunan f (t) de· 
ğeri (14) nolu denklemde f yerine kanarak y değeri 
bulunur. 

Bu zaman aralığındaki Hız ve f (t) değeri 

a 
.F (t) = - (C -C) - f f ormülleri yardımıyla 

g o 

elde edilmektedir. 

Aynı şekilde üçüncü zaman aralığında 

(4L 6 L) 
-<t~-
a """' a 

y ve diğer değerleri ikinci zaman aralığında 

bulunan F (t) değerini (14) numaralı denklemde 
f yerine kullanarak bulunab'llmektedir. 

c) t> T hali; 

Eğer kapağın kapanması (t1) anında durmuşsa 

( t 1 < 
2::ıL) ; oluşan darbe banıncı t = 2

aL olun-

2L 
caya kadar aynen kalacaktır t 1 > -olması halin· 

a 

de; y basıncının (darbeyi de ihtiva ediyor) Yo 
basıncına dönüşmes·i için bir hidıodinamik olay 
geçmektedir. Bu durumda üç hal mevcuttur. 
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1) 
u +u 

a . ..Y (t1) > - 0 J. durumunda 
2 

y değerı 

oıikilasyon olmaksızın Yo değerine gelmektedir. 

2) 
u +u 

a. '1' (t1) < - 0
--

1 y, Yo değerine yaklaşır-
2 

ken aza lır bir oS'kilasyon mevcuttur. · 

3) Eğer kapak tamamen kapanırsa, ..Y (t1) =fr 
olacak ve Yı -y

0 
sabi·t ş i ddetinde, kapanma aiıında 

y olup, daha sonra 2y
0
-y1 ulaşaca'k boyutta askl

Iasyon olacaktır. 

d) Maksimum yükün oluştuğu zaman aralığı

nın bulunması : 

Kapağın lineer olarak kapandığı kabulüyle 

1. Eğer a. C0 <2g Yo ise, birinci zaman aralığt 
sonundaki -

( t= 
2
aL) yük en büyük değer olacaktır. 

2. Eğer 2QY0 <aC0 <3gy0 ise; maksimum 
basınç ya i!k zaman aralığının sonunda, ya da ikinci 
zaman aralığında oluşacaktır. Bu durum kapağın 

kapanma süresi değerinin 

a C0 -9Yo L 

a C0 - 2g Yo a 

değerinden küçük veya 
maktadır. 

büyük olmasına göre ol-

u.o t 2 3 4 ~ ' e f 10 
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Şekil: 2 



3. Eğer a C0 > 3g Yo Ise, maksimum yük mut
laka ikinci zaman aralığında oluşmaktadır. Bunun 
değeri de ilk zaman aralığı sonunda oluşan yük 
değerinden daha büyük olmaktadı r. 

Daha sonraları ise JOHNSON yaptığı araştırma
lar sonucunda Şe'kil : 2 ve Şekil : 3'de verilen 
neticeleri elde etmiştir. Şeki l : 1'de görüldüğü 

•• 
• . , 
. ı 

~~;y:j:i! •• 

Ol 
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üzere yaklaşık olarak K nın 2'den küçük değerlerinde 
(A bölgesı hariç) oluşan darbe basıncının 

n -- 1 
r = - 

n 

aT 
n = -

2L 

2L.v.H 
h~ •• = - . [ Lv + v'L2 vı + (2gHT)2] 

(2gHT)2 

veya 

H . K 
h = -- . [K+ v' K2 + 16 nı ] m•• 8 n2 

- --·· ., şckl' i ne dönüşmekted i r . 

l o o , 1 s ~ f ' 7 t j fO •' ,z ' ' ~• 41 ,,. 1 tl '' 20d# ·1) ,* 
Şekil: 3 

Şekil : 3 ise grafikse l olarak dai"be basıncı
nın bulunmasında kullanılan basit bir şekli ihtiva 
etmektedir. 
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BASlNÇLI BORULARDA SIVI SÜTUNU AYRILMASI 
VE ÇÖZÜLMÜŞ GAZ ETKiSiNiN iNCELENMESi 

Yazan: 
Fahri DAGLI (*) 

OZET 

Bu çalışmada, sütun ayrılmalı veya başka bir deyimle kavitasyonlu su dar
besi olayı sırasında vuku bulan boşluğun çökmesi sonucunda oluşan dinamik 
basınç artışının hesabına <ıit analitik bir yöntem verilmiştir. Ayrıca, sıvıdan 

açığa çıkan havanın bu hidrolik olaya etkisinin ne olabileceği de ortaya kon
muştur. 

GiRIŞ 

Problemin Izahı : 

Basınçlı borular üzerinde zorunlu vana manev
raları ve pompajlı sistemlerde enerji kesilmesi do
layısiyle pompanın durması, sıvı debisinin ani ola· 
rak değiştirilmesine sebep olur. Ani debi değiş

mesi sonucu akış, kısa bir zaman süresi içinde bir 
kararlı akım halinden diğer bir kararlı akım haline 
geçer. Bu geçiai kararsız akış rejimi esnasında 

basıncın kararlılığı da bozulur. Boru Içinde norm.al 
kararlı yiike ilaveten dinamik yük hasıl olur. Hid· 
rolikte bu dinamik yüke •SU darbesi• adı verilir. 

Su darbesi olayı sırasında bor.uda meydana 
gelen gasınç değişiklikleri, beMrli süreler i<;:inde 
sırasiyle, sıkıştıran ve genleştiren dalgalar halinde 
yayılmaktadır. Sı'kıştırılan karakıterdeki dalga, geç
tiği yerlerde:ki akışkanı sıkıştırarak basıncını ve 
yoğunluğunu artırır . Buna karşılık genleştiren dal
ga, arkasında bıraktığı akışkanı · genişleterek ba
sıncı nı ve yoğunluğunu azaltır. Böylece, bor'u bo· 
yunca basınç değerleri, bir yükselrnek bir düşmek 
suretiyle s·alınıma uğramaktadır. 

Su darbesi olayının meydana geld.iği bir sırada, 
borunun bir yerinde buhar basıncı pb değerinde 
erişince sıvı akımı içinde bir buhar cebi teşekkül 

eder. Gerçekte buhar kabarcı1darından ibaret olan 
bu buhar cebinin teşekkülü ile sıvı içinde oluşmuş 
oyuktan ötürü boruda sıvı ayrılması meydana ge
lir. Su darbesi esnasında meydana gelen bu duruma 
genellll kle •sıvı sütununun ayrılması. denir. 

(*) Doç. lnş . Möh. IDMMII\ Inşaat FakOitesl 

Basınçlarıto buhar basıncı seviyesine düşme
siyle, borunun o noktasında sıvının buharlaşmasına 
Ilaveten ayrıca, sıvıda çözülmüş bulunan gaz da 
açığa çıkar. Bu durumun, genel olarak, buhar ka
barcıklarının vuku bulduğu zaman aralığı difüzyon 
presesinin zaamn süresine göre daha uzun olduğu 

müddetçe doğru olduğu görülür (11). 

Boru Içinde salınan basınç değerlerinin buhar 
basıncı seviyesinin üzerine tekrar çıkmasiyle boş
luk kapanır ve kaapndığı anda da bir basınç artışı
na sebep olur. Bu durum, borudaki bu darbesi dal
gaları, basınç değerlerinin buhar basıncı seviyesi 
ÜZ'erinde kalacak şekilde sönümleninceye kadar tek· 
rarlanacaktır. 

Görülüyor ki, su darbesinden doğan basınç 

yıü'kselmesi borular için tehNkeli olabileceği gibi, 
aynı zamanda basıncın azalması da sütun ayrıl

masına sebep olabileceğinden tehlfkeli olabilir. 

Son zamanlarda sütun ayrılmalı su darbesi 
olayı ve bu sırada buhar boşluğunun kapanması so
nucunda oluşan dinamik basınç artışının hesabı üze
rine bazı çalışmalar yapılmış olmasına rağmen, 

b.LJ problem araştırma konusu olmaya devam et
mektedir. Hem kavitasyonun ve hem de d'üşük 

basınçların mevcudiyet! sırasında açığa çıkabile

cek gazların maksimum basınçlara yapabileceği 

muhtemel etkiler hakkındaki bazı şüpheler hala var
lığını ·korumaktadır. 

Sıvı · sütunu ayrılmalı su darbesi olayında ayırt 
edilebilecek hidrolik bölgeler : 

Basınçlı bir boru hattında akımın debisinin 
aniden değişimi sonucu oluşan geçici kararsız akım 
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olayı sırasında buhar boşluklu bir kısmın başlaması, 
büyümes·i ve bilahare çökmesi gibi durumların mey
dana gelebilmesi, bizi bazı şartların da düşünül
mes ne sevkeder. 

Doğadaki sular çoğunlukla atmosferik orijinli 
çözülmüş gazlar ve çok sayıda ufak serbest gaz 
kabareıki arı Ihtiva ederler (9). Yüksek basınçlarda 
bunlar boru cidarlarına ve su Içindeki katı zerre
elkiere bağlı mikroskobik gaz nüveleri şeklinde 

mevcut olabilir. 

Su ortamının basıncı, belirli bir efektif basın

cın üzerinde olduğu sürece, bu gaz kaıbarcıklerı 

içinde tutulmuş toplam serbest gaz hacminin or
tam hacmine oranı genellikle birden pek çok ufak· 
tır. Böyle halerde, akış:kan ortamının sadece su
dan Ibaret olduğu kabul edilebil ir (normal su dar
besi bölgesi) . Fakat bir genleştirme dalgası boru 
Içinde yayılı~ken ortam basıncının düşmesiyle bu 
kasarcıklar da genişlemeye başlar . Basınç, suyun 
doygunluk basıncının altına düşünce, alçak basınç 

noktasının hemen yakınındaki su tabakasıdan ser
best hale geçen hava molekülleri de · k aıbarcığa 
girer ve kabarcığın hab.a muhteviyatını artırarak 
büyümesine yardım eder. Böylece, basıncın düŞ: 
mesiyle gaz difüzyonu ve genleşmesinin bir sonucu 
olarak borunun belirli bir kısmı boyunca sayısız 

kabarcıklar teşekıkül edebilmektedir (10). Bu du
rum •gaz kavi·tasyonu. olarak benimsenebilir. 

Ortamın basıncı, sıvının buhar basıncı değerine 
erişinoe de kabarcık yüzeyindeki suyun da buhar
laşmasiyle gaz dolu kabarcıklar kararsız bir duruma 
geçerek patlar bir şekilde ani olarak büyüyecek, 
böylece, gaz muhteviyatının ihmal edilebilir dere
cede olduğu büyük buhar boşluklu bir bölge ve 
bunun hemen dışındaki su darbesi bölgesi içinde 
de, Şekil : 1'de gösterildiği giıbi, gaz kabarcıklı 

bir su akımı oluşur. 

Ga~ kaıvitasyonu yoluyla teşekkül eden kabar
crklar, normal akıma mani olacak derecede yeteri 
bir büyüklüğe erişmişlerse, bu takdirde su, su- ka
barcık karışımından ibaret bir ortam gibi d üşünü-

(ı) çizgileri D noktasında vana bulunması halinde menba tara
fında vananın kapanmasından önce ve sonraki basınç çizgisinin 
durumunu,(2) ise,D noktasında bir pompa bulunması halinde men
ha tarafında pompanın durmasından önce ve sonraki basınç çizgi

Porııpa 

veya 
vana 

--- lerinin durumunu gösterir. 

0 :-----
rıjinaı -------

lllutıak -----
basınç ---çiz::sisi ____ _ 

Atmosfer basıncı,p ___________ o____________ p 

---r--e>----~- o 

{ 

Gaz 
kabarcıklı 

. '!PA· 0. 

Su darbesi c bölgesi 

akım 

Kavitasyon~~~PJ _ p 
b 

_Q 

Su darbesi 
bölgesi 

L--~avitasyon bölgesi veya 
sütun ayrılması bölgesi 
(buhar oyuklu) 

Şekil : 1 - Sistemin hemangibir yerinde kavitasyonun vuku bulduğu farzedilmiş sütun 
ayrılmalı boru akımı 
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•ebilir. Öte yandan, sıvı ortamı içinde % 1 civarın
da gaz muhteviyatının mevcudiyet! dahi, dalga 
sür'atinde önemli derecede bir azalmaya sebep 
olacağı gösterilmiştir (14). 

Gaz kabarcıklarının boyutları; yani gaz kavitas
yonunun şiddet i basıncın düşmesiyle gazın genleş

mesine, özellikle, sudakl çözülmüş gaz ın difüzyo
nua bağlıdır . Fakat, bir sıv ı içindeki gazın kabar
c ıklar içine doğru difüzyonu çok yavaş bir ol aydır 

(8). Öte yandan basmçlı borul arda basınç değişi m
lerinin süresi, dolayısiyle, buhar boşluğunun ömrü 
geneli'kle çok kısadır. Bu sebeple gaz kavit asyo
nunun, gerek sıvr süıtunu ayrımının süresine (bu
har boşluğunun büyümesi ve küçülüp çökmes'l için 
geçen zamana) gerekse çökmesinden sonraki ba
sınç artışına etkisi düşük basınçların kalış süre
sine, dolayısiyle , genleşti rme dalgasının yayılım 

süres ine bağlı olarak değişecektir. 

f8ir basınç da lgasının yayılma _süresinin yeteri 
büyü'klüikte olab i leceği uzun boru hatları için, bu· 
nunla beraber, çözüfmüş gaz ın etkis i önemli ola
lb lllr. Öte yandan sudan gazın aç ı ğa çıkmas ın ı n, 
buharın hasılıda çok öoe ikişaf etmeye baş l adı ğ ı 

4<anal izasyon suyu gibi fazla miktarda gaz ihtiva 
eden sıvıların akışında da çözülmüş gaz ın etkisi 
önemli olabil ir. 

Süıtun ayrılması bölgesi Içindeki gaz muhte
viyatı ço'k cüz'i olup, boşluklar esas Itibariyle bu
har rhtiba ederler (6). 

'Bu çalışmada (4), çözülmüş gazın sütun ay
rı lmasına etkisi, sütun ayrılmas ı bölgesı dışında 

açığa çıkan serbest haav miktarının etkisi ele alın
mak suretiyle Incelenm i şt i r. Bu amaçla kararsız 
akış şartları sırasında basınçlı bir boruda oluşan 
hidrol ik olaylar zinciri Içerisinde genel olarak üç 
belirli bölge ayırt edilebileceği düşünülmüştür: 

1. IBuhar ıboşitiki u sıvı sütunu ayrılması bölge,si, 

2. Srvı sütunu ayrılmas ı bölgesi dı ş ında ve 
basıncın doygunluk basıncından yeteri kadar düşük 
basınçlarda, sıvı- gaz karışımi ı iki fazi ı akım şa rt
larının hüküm sürdüğü bölge, 

3. Sıvıdaki serbest gaz muhteviyatının mev
cut olmadığı veya ihmal edilebil ir olduğu tek fazlı 
sıvı akımı bölgesi. 

Tek fazlı sıvı akımı bölges·i içindeki kararsız 
akım şartlarının belirtilmesinde, klasik su darbesi 
denklemleri yeterli olduğundan 3. bölgeyi aynı za
manda •normal su darbesi bölgesi• ol arak da ta
nımlayabil i riz . Buna ka rşıl ı k sıvı- gaz ka rı ş ım i ı 'ka
rarsız akım şar t l a rının geçerli olduğu 2. bölgeyi de, 
normal su darbesinden sıvı sütunu a)'lrılm ası böl
gesine •geçiş bölgesi • olarak düşünmek mümkün
dür. 2. ve 3. bölgelerin her ikisine birden genel 
olarak •su darbesi bölgesi» denir. 

5'8 

Varsı:yımlar : 

Sıvı akımında mutlak basınç değerin i n en fazla 
düşebileceği kritik basınç değeri, sıvının buhar ba
sıncı olarak alınabilir (9) . Akış ortamı içinde buhar 
basıncı değerine erişilmesi o keos imde sıvının bu· 
hartaşarak buhar boşluklarının teşekkül et mesi ve 
bu noktada buhar basıncının devamlı varlı ğ ı buhar 
boşluğu boyutunun büyümesi demektir. 

Hiç şüphesiz ki, bir boru hattında teşekkül 

eden buhar l:xışluğunun biçimi, hareketi be çök
mesi basit muntazam bir patern! takip etmez. Yatay 
veya yataya yakın boru hatlarında, buhar kabarcı k

l arı borunun oldukca uzun bir ke;simi boyunca ge
llşei:Jilir. Bazı şartlar altında ise, boşluk en'kesit i 
alanı borunun bütün enkesitini dolduruncaya k3dar 
büyüyebilir. 

Bir bas ınçlı boru hattında teşekkül eden buhar 
boşlukları borunun bütün enkesitin·i dolduruncaya 
kadar büyümüş ise, pu taktirde boruda tamamen 
ayrılmış iki sıvı sütunu oluşur. Bu şüphesiz, sı~ı 

sütunlarının tekrar b i rl eşerek boş luğun çökmesi 
ile tehl ikeli basınç artışına sebep olabilecek sıvı

sütunu ayrılmasının en kötü durumunu teşkil eder. 
Kavitasyonla ilgili literatürde, genellik le, bu duru
mun vukuu bulduğu; yani boşluğun, borunun bütün 
enkesiti alanı üzerinde süratle oluştuğu kabul edi
lir (2, 13). 

Sıvı sütununun ani ve tamam en ayrıldığı ve 
boşluk teşekl<ül ettiği zaman, boşluk muhteviyatı
nın sadece buhar ihtiva ettiği farzedilerek, darbe 
tesirinin şiddeti makul bir doğrulukla hesap edile
bilir. Bu çalışmada, sıvı sütunu ayrılmasının ana
litik analizinde aşağıdaki temel varsayımları ele 
alınmıştır: 

1. Boruda bir noktada buhar boşluğu hasıl 

olur olmaz, bu boşluk akım yönünde yayılarak ge
nişler ; kısa bir zaman süresi •içinde, borunu bütün 
enkesitini dolduran, buhar boşluklu bir bölge mey
dana gel ı r . 

2. Sütun ayrılması bö lgesi yerel bir olay ola
rak dikkate alınabileceğinden (11). buhar boşluklu 

bölgenin süreklilik prens ibine göre yönetildiği ka
bul edil ir. Böylece, boşluğun genişlemesi veya da
ralması sırasında; her1ıangi bir andaki buhar ke
siminin (buhar boşluğunun) hacmi, boşluğun men
ba ve mansap yüzeyleri önünde1<i akışkan sütun
larının h ız la rı farkının, geçen zaman süresi ve bo
runun enkesit alanı ile çarpılarak hesapedilebilir. 

3. Buhar boşluğunun yeri devamlı kabul edi
lir. Yani buhar boşluğunun ilk oluştuğu yerin, hakim 
olan akım istikametinden dolayı olan değ işimi göz
önüne alınmaz . 

4. Başlangıçta buhar kabarcıkları küçük olma
sına rağmen bunların, borunun üst kısmında bir 
tek boş luk gibi davrandığı düş ü n ü l ü r . 



5. Buhar boşluğunun teşekkülünuen önce ve 
keza sütun ayrılmasının vukuundan sonra, buhar 
boşluklu bölgenin önünde boru dolu akar (bu du
rum, buhar boşluklu bölgenin ömrüne bağlı olarak, 
ya sıbı yıa da .gaz kabarcıklı s ıvı akımı halinde vu'ku 
bulur). 

6 . Buhar boşluklu bölgenin mevcudiyetinden 
dolayı ayrılmış, iki akışkan sütunu (buhar boşluklu 
bölgenin menba ve mansap tarafında), birbirin<len 
müstakil olarak hareket eder ve buhar boşluklu 

bölge kapanırken farklı hızlarla bir araya gelirler. 
~· ki akışkan sütunun birleşmesi sonucunda hasıl edi
len ani momentum değişiminin, bir basınç artışına 

sebep olduğu düşüülür. Bu esnadeki momentum
ların; birleşmeden hemen sonra yapılan tedirgin
liğin, dt zaman süresince kapsayacağı dx boru ke
simi Içindeki akışkan sütunu kütlelerinin momen
tumları ile ifade edilebileceği kabul edilir (bak, 
Şekil : 3 ve 4). · 

7. ft;kışkan- buhar arayüzeyi biçiminin, basınç 

artışının büyüklüğüne etkisi önemsizdir ( 12). Akış
kan- buhar arayüzeylerinin şekli üzerine yerçeki
minin etkisi ihmal edilir. Böylece, buhar boşluklu 

bölgenin uç kısımlarının, takriben boru eksenine 
dik akışkan-buhar arayüzeylerinden Ihraetmiş gibi 
kabul edilir. 

8. Akış-kan- bu-har arayüzeyinde ve boru cida
rında, buhar boşluğunun büyümesi veya küçülme
sine karşı zı.t yıönde çalışan yü~ey gerilim kuwet
leri etkisinin önemsiz olduğu kabul edilir (1). 

·9. Kavitasyon sırasında sıvıdan buhar kab9r
cığı içine doğru olan gaz difüzyonu önemsizdir. 
Buhar boşlukları içindeki serbest gaz kütlesi çok 
ufaktır. Bu sebeple, stvı sütunu ayrılması içindeki 
boşlukların gaz muhteviyatı, dolayısiyle, boşluk 
içindeki buhar basıncı yanında serbest gazın ba
sıncı ihmal edilebilir derecededir. Sütun ayrılması 
olayı sırasında, buhar boşluklu bölge içindeki or
talama basınç, takriben buhar basıncına eşit ka
lır (9). 

10. Boşluğun çökmesi esnasında, çökmeden 
hemen önce ve sonra sıvı yoğunluğundaki değiş

menin küçü!k olduğu kabul edilir ve ihmal edilir. 

MATEMATiKSEL MODEL 

Temel denklemler: 

Geçici kararsız akım şartları esnasında oluşa

bilecek kabarcıklı su akımı halinin de kapsanabil
mesi amacı ile boru içindeki akımın sıvı- gaz ka
şımlı ilk fazlı bir akışkan ortamından ibaret olduğu 
düşünülmüş1:ür. Bu iki fazlı kararsız akış rejimi için
de gaz kabarcıklarının su ortamı içinde üniform 
olarak dağılı ve su ile birlikte beraberce aktığı 
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bibul edilir. Ayrıca gaz fazı hacmi su hicmine göre 
ufak olduğunda gaz kütlesinin etkisi ihmal edile
bilir. 

ılki fazlı kararsız akışı ifade eden temel d·enk
lemle~in geliştirilmesinde, tek fazlı akışda olduğu 

gibi, akımın bir boyutlu olduğu kabul edilir. Dola
yısiyle bir enkesit boyunca aıkım ve akışkan özel
likleri üniformdur. Bir boyutlu akım varsayımının 

doğrusal bir boru içindeki ·kararsız süspansiyıon 

akımları iÇin de geyerlikli olduğu kanıtlanmıştır (16). 

l'ki fazlı bir akışkanın bir boyU1:Iu kararsız akı
mına ait temel denklemleri aşağıdaki şekilde ifade 
edilebilir (4). 

Sürekliirk denklemi : 

oy oy a ı av 
V - + - +_p_ - =0 ox ot g <Jx 

(1) 

Hcıreke1: denklemi : 

av av oy v ıvı 
V - + - +g- + f -- -gslna=O (2) ox at ax 2D 

Burru:'a; 

t, Hesaplama süresinin başlangıcından Itibaren 
ölçülen zaman, saniye. 

x, Başlangıç noktasından itibaren boru sksenl 
ıboyunca ölçülen uzaklık, metre . 

y, Boru ekseni esas alınarak borunun herhangi 
bir enkesitindeki mutlak basınç yükü, me1:re. 

V, Borunun herhangi bir en-kesitinde a'kımın or
talama hızı, m/s 

g, Verçekiimi ivmesi, m/sn-2 

a, Borunun eğim açı·sı, radyan (eğer boru, akım 
istiokametinde sağa doğru aşağıya eğimli ise 
sin a+ve yukarıya doğru eğimli ise -alınır). 

f, Kararlı akışın sürtünme faktörü, boyutsuz. 

D, Borunun iç çapı, me1:re. 

aP, Sıvımn serbest gaz ihtiva etmesi halinde, ba
.sınç dalgasının yayılma hızı, m/sn. 

K, 
aP= Vl<fp, 'K= 1 +s (K /K -1) 

s g 
(3) 

p,, sıvının yoğunluğu, Kg/m3 

s, Sıvı- gaz karışımlı akışkanı n birim hacmi 
içindeki volumetrik serbest gaz miktarı kon
santrasyonu, ıboşluk oranı, boyutsuz. 

K,, sıvının hacimsel elasUk modülü, Njm2 

K
9
= np gazın el astik modülü, N/m2 (p; akışkan 

ortakındaki mutlak basınç). 

Yavaş bir değişim (izotermik değişim) Için 
n= 1 ve tıızlı bir değişim (adyabatik değişim) için 
n=1.4 olup, bu çalışmada n için 1,2 ortalama de
ğeri seçilmiştir. 

59 
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Herhangi bir kesitteki f sürtünme faktörünün 
değerinin hesabında, türbilanslı pürüssüz ve pürüzlü 
boru a'kım için Jain (7) 'in önerdiği formül kullanıl

mıştır. 

Sıvıda serbest halde tutulmuş hava· boşluk 
oranı : 

Sıvı- sütunu ayrılması ol ayı nın vuku bulduğu 

şartlarda iki ihtimal mevcuttur : 

1. Çözülmüş gaz açığa çıkmaya ve genleşme
ye fırsat bularıiadan; yarıi buhar boşluklu bölgenin 

· dışındaki su darbesi bölgesi (geç i ş bölgesi) için
de etkili bir kabarcı·klı akım durumu hasıl olmadan 
ortam basıncı tekrar yükselir (boşluk oranı s « 1 
veya=Ol 

2. Gaz kavitasyonu önemli olabilecek bir de
recede olup, buhar boşluklu bölg·enin hemen dışın
daiki su darbesi bölgesi içinde etkili b ir gaz kabar
cı·klı akım vuku bulur (s =FO) 

• 1Birinci halde s = O olduğundan 3 denklemin-
deki aP dalga hızı, tek fazlı sıvı ortamı içindeki 
basınç dalgasının y.ayılma hızına eş i t olur. Böyle 
hallerde, 1 ve 2 denkleml•eri, sıvı içinde serbest 
gaz ·etkisinin ele alınmadığı kararsız -akım şartlarını 

ifade eden normal su darbesi derı'klemlerine dönü
şür. Bu, sütun ayrılması olayının analizinde sadece 
buhar boşluğunun ele alındığı duruma tekabül eder. 

Ikinci halde; normal su darbesi bölgesinden 
sıvı- sütunu ayrılmasına geçiş bölgesi içindeki, 
yani 'buhar boşluklu bölge dışında gaz kabarcıkir 

bir akım olanağının dikkate alındığı _ su darbesi 
bölgesi (Şek il : 1). içindeki boş luk oranının hesa
bı gerekir. Bu oranın hesabında önemli erken, gaz 
difüzyonu be aynı zamanda serbest gazın gehleş

mesidir. 

Düşük basınçlarda gazın açığa çıkması ve gen
leşmes i , çözülmüş gaz konsantrasyonu, ortam ba
sıncı, gazın kısmi basıncı ve kabarcrk boyutu dola
yısiyle yüzey gerilimi gibi çeşitli parametraJere 
bağlıdır. Bunlar hakkında bHinenler ise çok az 
olduğundan boşluk oranının nice! tahmini oldukça 
güçtür. Bununla beraber, çözülmüş · gazın etkisinin 
Incelenmesinde ilk sütun ayrılmasından sonra ba
sıç dalgalarında genelifkle gözleriilen (15) zayıfla

man ın bir sebebinin de, düşük-basınçlarda serbest 
gazdan ileri gelebileceğii ni göstermek amacı esas 
alındığından, boşluk oranının hesabı ihtiyar! bir 
duruma dayandırılabllir. 

Bu sebeple, karariJ akım şartları altında, suyun 
çözülmüş hava ihtiva ettiği ve sıvının bir p, ba
sıncında hava ile doygun olduğu kabul edilir. Ortam 
basıncının P, değeriryln altına düştüğü durumda su 
darbesi b{ilgesi Içindeki boşluk oranı, belirli bir 
kesimdeki tüm kabarcıkların toplu . haldeki davra-
nışı es:ısına göre dikkate alınir. · 
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!Kararsız akım şartları sırasında bir genleştirme 
dalgasının yayılım süresi, dolayısiyle, düşük ba
sınçların kalış süresi genellllkle çok kısadır. Buna 
karşılık, sıvı içinde çözülmüş gazın kabarcıklara 

doğru difüzyonu (senbet hale geçmesi) çok yavaş 
bir olay olduğundan, suda çözülmüş havanın sadece 
ufak bir kısmı 'kabarcıklar içinde toplanma imka
nını bulur. Bu sırada çözülmüş gazın konsantras
yonunda önemli bir miktarda bir değişme olmaz. 
Böylece, gazın açığa çı•kma hızınnı konsantrasyona 
bağlı olmadığı P,-p

9 
basınç farkına bağlı olduğu 

kabul edilebilir (5). Burada, N/mı olarak, P, gaz 
çökeltisinin doygunluk basıncı ve Pg kabarcık için· 
deki gazın basıncını ifade eder. 

ıDaygunluk basıncı aşılır aşılmaz, ters yönde 
ceryan edecek olan; yani serbest gazın tekrar sıvı 
içinde erimesi daha yavaş bir şekilde vuku bulur 
(6) . Basınç yükselmeleri bir kaç saniye içinde 
meydana gelebileceğinden gaz için, su içinde çö
zülebilecek yeterli zaman mevcut değildir. Onun 
için gaz üretimi genelli'kle, tek yönlü bir olay alarak; 
yani bir kere açığa çrktımı ortamda çözülmeden 
kaldığı kabul edilir (5). 

ıBunsen çözünürlük katsayısı k, bir atmosfer 
basınç altında birim sı·vı hacmi içinde çözülen gazın 
verilen T sıcaklığı ve bir atmosfer basınç altındaki 
tıasmini ifade ettiğine göre, herhangi bir p basıncı 
altında birim hasim sıvıdan açığa çıkan gaztn, T 
sıcaklığı be IJir atmosfer altındaoki hacmi Henry 
kanunund an; 

V=__&__ k 
g Po-P 

şeklinde ifade edilebilir. Burada Po atmosferik ba
sınç değeri, p ortamın basıncı ve p <Po dır. 

Bu ·eşitlikte p değeri, gerçekte, gaz basıncını 

ifade eder. Yüzey geriliminin erkisinden dolayı, gaz 
basıncı, ortam basıncından daha yüksek bir değer
dedir ve anca'k p

9
• gaz basıncı, p, doygunluk basın

cmdan daha küçuk olduğunda, gaz açığa çıkmaya 

başlzr. Böylece, ortamın p basıncında, gerçekte 
açığa çııkan gaz yukarıdaki formülle ifade edilen
den çok daha az olabilir. Bu sebeple formülü, bir 
katsayısı ile çarparak düzaltrnek gereki r. 

v9=[ Pop~p k ] >. 

Buraya X gazın kabarcıklar içine aktığı oranla ilgili 
bir parametre olup, değeri deneylerden sonuca var
dırılabilir. 

Içinde serbest halde tutulmuş hava ihtiva eden 
ve standart atmosfer basınc ı al'tındakl hava .boş
luk oranı S

0 
olan suyun bir bor~ içindeki akımını 

gözönüne alalım,, .Sx uzunluğundaki A . .Sx boru hac-



mi Içindeki su- hava karışımındia bir atmosfer ba
.sınç altındaki su hacmi (1- S

0
l A . 8x ve ı; ğer her

ilangi bir t anında basıncın a1!mosfer basıncı altında 
!bir p, değerine düşmesiyle de boşluk oranı değeri 
s, olmuş ise, bu andaki su hacmi de (1-s,l A. 8x 
o0lur. Böylece ortamın p, (p, <Pal basınç değerinde 

.su hacminden açığa çıkan havanın bir atmosfer 
ibasıncındakl V hacmi; 

V = [Po~Pı k]:\ +[(1-S0 )+(1-s,l] A.llx 

.olarak tahmin edilebilir. Şu halde; t anında bir at
·mosfer basınç altında A. dx boru kesimi içindeki 
-toplam hava hacmi yaklaşık olarak; 

V 9=S0 A . llx+ V 

•olacağından bu andaki boşluk oranı s, : 

-vey::ı, 

[ 
p-p ] 

·s,= 1/(+0.5 .-
0
--

1 ık . :\) 
. Po 

[ 
Po-Pı ] 

s
0
+0.5:\ - p;:- ·k (2-50 ) 

-olarak ifcı~e edi,lebilir. 

Eğer basınç llt zaman süresi boyunca düşnıeye 
•{)evam eder ve bu zaman süresi sonunda Pt+t;tg ibi 

yen ıbir değere ulaşmış ise, bu andaki boş.luk oranı 

·t+At olur. 1Bu basınç aralığı esnasında serbest hale 

•_geçen hava ise, 

V.=0,5 [(1-s,l+(1-st+t;t)] A.öx 
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sv hacminden açığa çvk!nıış olacaktır. Böylece. t+lit 
anında bir atımoster basınç altında Al3x boru ke
simi içindeki toplanı hava <hacmi yaklaşı:k olarak, 

Vg=soAI3x+ [ Po-:ot+t;t k ] :\ . 'V s 

yazılaıbilir. Buradan borunun herhangi bir kesimi 
içinde, bir atmosfer basınca tekabül . eden, t+.lt 
anındaki boşluk oranı için yukarıdaki ifade; 

[ 
. 'Po -Pt+.tı.t ] 

St+t;t = 1/(1+0,5 :\ ----;;:- - ~) 

l s
0
+0:5 /o-~t+.tı.t k (2-s,l ] (4l 

genel şeki,lde yazılab~lir . Bu fonmül aşağıdaki şe

kilde bir P. (=p.J efektif basınç değeri seçilerek 
uygulanır. 

Eğer r.t+t;t >Pe is·e s t + .tı.t =0; Po~ Pt+.tı.t ~ P. 

Ise St+At = S0 

p t+ t;t<P. =P. i·se bu taktirıde bir önceki boş· 

luk oranı s, kullanılarak p t+.tı.t basıncı 1 ve 2 denk

lemlerinin 'beraberce çözümünden hesaplanır. Sonra 
bu basınç değerine tekabül eden fakat bir atmos
fer basınç altındaki s t+At boşluk oranı 4 eşitliğin

den hesaplanır . 'Bu boşluk oranı ideal gazlar için. 
genel gaz bağımısından aşağıdaki şekilde p t+.tı.t 

basınç ş·artlarına dönüştürülü~ : 

. r Po ·J1/n 
st+J.t = -- .st+t;t 

L Pt+t;t 

Eğer p HAt~ pb (buhar basıncı) ise, bu taktirde su

yun buharlaşma sı ile .kabarcı~ l~ların patiayarak aniden 
büyük dolu ıkabard!<laar büyüdüğü ve buharlı kavi
tasyon sıvı- sütunu ayrılması bölgesinin oluşruğu 
kabul edilir. 

r-- 8Vo l 2 

'A 

c: 

Şekil : 2 - Sıvı : sütuifu ayrılması bölgesinin .Jlüyüınesinin temsili hall 
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Buhar boşluklu bölgenin boyutu : 

Geçici ıkararsız akım şartlarında basıncın buhar 
basıncın<ı düştüğü noktada buhar boşluklu bir kıs

mın oluşmaya başladığı ve Şekil : 1 'de şematize 

edrldiği grbi, ık:sa bir süre sonra bu buhar boşlu

ğuyla ayrılmış iki sıvı sütununun oluştuğu düşünü
lür. B-u sıvı sütunlarının, AU ayrılma bölgesinin he
men ıdşındak i •kısmı, VPU ve VPA fankl ı hızlarıy!a 

hareket eden ufaık gaz ıkabarcıık<l ı irki sıvı akımı şek

linde flie alınabilir. Bu gaz kabarcıklı sıbı sütun
larının A, U uçlarındaki basınç değeri, sıvının buhar 
basıncına eşit alınır. AU sütun ayrılmasının sıhhatli 
bir şekilde analizi, akışkan-buhar ara yüzeyi hız

larının ve AU hacim değ işi minin zamana göre he
sabını gerektirir. Bunun için, 4 eşitliğ i yle birlikte 
1 ve 2 eşitliklerinden yararlanılır. 1 ve 2 denklem 
çifti, buhar boşluklu bölge oluşuncaya 'kadar su dar
besi bölgesi içinde ve ayni zamanda boşluğun akış
kan- buhar temas yüzeyi önünde de uygulanır. 

Varsayım 2 ve 3'e göre; AU buhar boşluklu 
bölgen ~n genişleme:;i ya da daralması esnasında, 

bir tlt zaamn süresi içirrde bu buhar boşluklu böl
genin haomindeki değişme şebl 2'den; 

~BVol =BVoi2 -HVol 1 =A.Ilt.O,S[ (VPU1 + VPU2) --

(VPA1 + VPAı)] (5) 

A13Vol: At=t2-t1 zaman aralığıroda buhar boş
luklu bölgenin hacim değişimi, m3 

BVc12 : Buhar boşluklu bölgenin, sı · 

rasiyle , At zaman aralığımn başlangıcı 
ve sonundaıki hacimleri, m3 

VPU , VPA : Buhar boşluğunun her iki tara
fında, temas yüzeyi ci·varındaki dolu 
ıborıu &kımnn srasiy.le t 1 ve fı anla
rındaki hızlar, m/sn. 

A Bonu anıkesit al.anı, mı ve 6t nüme
rik integrasyonda seçilen zaman ara
lğ, sn. 

Eluhar boşluğunun çökmesinden sonraki basını; 

artışı 

Buhar boşluklu tıölga ıkapandığı anda, iki sıvı 

sütunu fank·lı hızlanla bir araya gelirler. Bu esnada, 

sıvı sütunlannın momentumlarındaki ani değişme, 

borunun o kısmında her i ıki istikamette yayılmaya 

başlıyan bir tedingirııliık meydana getirerek, yüksek 

bir basınç artışına sebep olur. 

Varsayım 6'ya göre sistemin, boşluk kapanma

dan önce VPU ve VPA başlangıç hızlar lle hareket 
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eden dx=a
0
.dt uzunluğu üzerinde m1 ve m2 lıkl akş

kan kütlesinden ibaret olduğunu kabul edelim. Küt
lenin korumuna göre, kapanmadan önce ve sonraki 
akışkan kütleleri için; m1 =m2=pAdx=p.A.aa.dt ya
ztlabilir. Şek il : 3'de, boşluğun kapanmasından ön
ce ve sonraki durumlaar momentumun korunumu 
prensibinin tatbiki ile m1 ve m2 kütlelerinin birle
şenk beraberce hareket etmeey başladığı andald 
V hızı için; 

V= (VPU-VPA)/2 yazılır. 

Yanaya 
çarpu4aa 
IDea 

t'-.ya çarpulttaa 
4t •aaa aoara 

Şekil : 3 - Borunun orta bir yerinde olu~an 
boşluğun çökmeden önce~ ve sonraki durumu 

Buhar boşluğunun kaybolmasıanında m, üze

rine tesir eden harici kuvvetlerin toplamının irn

pulsu, m1 kütlesinin moffifllltumundaki değişime 

eşit alınarak ; kuvvetlerin tesir ettiği zaman a~a

lığın ve basınç dalgasının m1 kütlesi boyunca ya

yılması ve m1 'in hızını V'ye azaltması Için gerek

li zaman süresini, dt=dxfao yazarak; buhar boş~ 

luğunun çökmesinden sonraki net basınç artşı, 

metre akışkan yüksekiğ i cinsinden; 

aP 
dy=- (VPU-VPA) 

2g 
(6) 

şek~inde tahmin edilebiloir. 6 eşitliği, sistemde 

herhangi bir ara noktada oluşmaya başlamı.ş olan 

boşluğun çökmesinden ileri gelen basınç yüksek

liği artşının değerilli verir. Eğer buhar boşluğunun 

oluşumu bir vana yüzeyinden başlamış Ise, bu 

taktirde boşluğun kapanması anında, vana kapalı 

olduğu için, vanadan akış vukuu bulmaz · (Şekil : 

4). Bu durumda 6 

(6 a} 
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Kap:nıaadu dt J:tiı::U\ ...... 
.lht'kan lt!ltlesi V bu\ lle 
b.u«.et cı.tDekt~~r.ıft u
,..." önce &:tnı ltütt.1erin· 
\'rtl ve \,.A :.ulcn.yh hare
l.tt ettik.l -:.d t:..!:\:1 ~.ı!ilir . 

Şekil : 4 - V ana önündeki boşluğun . çökmeden 
önceki ve sonralti durumu 

Şekil : 4'deki 1,0 indisleri, sırasiyle, boşlu· 

ğun kapanmasından önce ve· sonraki m1 kütlesinin 
VPU hızını ifade eder. 

Bas ınç değeri buhar b:asıncına ulaşıir ulaşıl

maz 5 eşitliğ iyl e boşluk hacmi değişiminin hesa
bına başlanır. Boşluğun başlangıcından itibaren 
sayılan hellrli bir zaman . süresi boyunca veya 
negatif bir değere ulaşması, boşluğun kapandığı ' 
anı ifa<le eder. Boşluğun kapanması halinde mey
dana ge!en basınç artışı, boşluğun oluştuğu yere 
göre ô veya 6a eşlittiği ile hesap edilir. 

ANALiTIK MODELIN U;YGULANMASI VE SO· 
NUÇLAR 

1 ve 2 nolu süreklilik ve momentum denklem
leri 4 denklemi ile birl ikte. non .J neer hiperbol ik 
del'l'klem çihini teşkil eder. · BÖyle bir sistem x, t 

düzleml uzerinde karakteristik eğriler boyunca 

numer.ik integrasyon ·metodu . 'lle çözülebilirler 

(14). Karekteristi'k metot, bununla beraber, dalga 

hızının basınca ~ağımlılığı halinde büyük hataya 

sebep olabilir. Bu sebeple, 1 ve 2 denklem çiftinin 

numerik çözümü, 4. mertebeden (yani Taylor seri 

açılmında 4. türeve rkadar olan terimleri kapsayan) 

Runge • Kutta metodu ile son lu farklar tekniğinin 

birleştirilmesi suretiyle gerçekleştirilmiştir (3) . 

Bu metotda, boru boyunca y ve V değerlerindeki 

değişimler, sonlu farklar'la hesap edilirler. V ve 

y nin zaman boyunca inte:grasyonları Ise 4. mer· 

teıbeden Runge · Kutta tekni ği kullanılarak yürütülür. 

Matemati·ksel modelin uygulanmasında, 

Bal tzer (1) ve W eyler (15) 'in fizksel modelleri 

ele alınmıştır. Böylece, önerilen analitik çözümün 

kontrol edilemsl, değişik tipte laboratuvar şartla· 

rından alınan deneysel veriler kullanılarak yapıl
mıştır. Bu fizfksel modellerin her ikisi de, esa~ 
ıtibariyle, menba ucu bir hazneye bağlı ve man
sap ucunda süratle açılıp kapanabilen bir vana 
qhtlva eden bir borundan ibarettir. Borunun hazne 
ile birleştiği noktaya y1 basınç yükü bellidir. Vana
nın kapanmasından önce boruda karalı kararlı akım 

hüküm sürer. Her iki sistemde de sıvı olarak şehir 
şebekesinden alınan su kullanılmıştır . 

Weyler'in sisteminde kullanılan suda bir at
mosfer bıısınç altındaki hava boşluk oranı, s0 = 
0,000042 olarak Hade edilmiş olup, suyun atmos
fer basıncı altında hava ile doygun olduğu kabul 
edilir. Baltzer'ınkinde ise kararlı akım şartlarında

~~ boş luk oranına ait hiç bir bilgi verilmediğinden, 
S

0
= 0 olaraık kabul edilmişti r ve doygunluk basıncı 

(efekti f basıncı) değeri 39,168 kN/m2 olarak alın· 

mıştır. 

Geçici kararsız akım şartla~ı esnasında ortam 
basıncı, doygunluk basıncının altına düştüğünde 
değ işik oranlarda gaz difüzyonunun meydana gel· 
diğ kabu l edilerek yürütülen hesaplardan elde 
ed il miş analitik sonuçlarla deney sonucu Şekil : 
5 ve 6'da grafi-k hal inde verilmiştir. Bu grafiklerde 

, A=O,OO değeri, ,gaz kavitasyonu ol ayınn ele alın
. madığı ve sadece buharlı kavitasyon haHnin ele 
: alındığı çözüm sonuçlarına tekabül eder. Bu şe· 

killerdeki analitik ve deney neticelerinin mukaye
: sesinden aşağ ıdaki sonuçlara varılmıştır. 

Sütun ayrılması bölgesi civarında, akım alam 
Içindeki gaz kavitasyonu, il ksütun ayrılmasından 

sonraki sütun ayrılmaları süresinin önemli dere
cede azaimalıma sebep olur. _-

Gaz ·kavitasyotıu ihtiva eden hesaplamalarda sü
tun ayrılmalarından sonrak maksimum basınçlar 
cbha alçal<tır ve başlangıçda, serbest gazın da 
mevcut olması halinde olayın vukuu bir dereceye 
kadar geciktirilir. 

Sütun ayrimasından sonraki ma•ksimı.ı-m ba· 
sıriç .artışl~rını n şiddeti, gaz difüzyonu oranının 

artmasiyle düşer. 

Ortamdaki serbest gaz muhteviyatı, olayın, 
dolayısiyle, dalgaların daha çabuk sönümlemesine 
sebep olur. 

Hesaplamalarda, sadece buharlı l<avitasyon 
hallnin dikkate alınması, kavitasyondan sonraki 
maksimum basınç artışiari bakımından en tehl•ikeli 
hali teş·kil etmektedir. 

DüşCık basınçda gazın sütun ayrılması böl
gesi dışında açığa çı•kışı, sütun ayrılması civarın· 

daki akışkan sütunun genleşmesine sebep olur. 
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Şekil : 6 - Gaz kavitasyonunun dikkate alınması halinde; v~nada teorik transient 
basınçların deneysel sonuçlarla karşılaştırılması (Deney No. 25), 

Dolayısiyle, sütun ayııılması boşluğunun hacmi , 
serbest gaz çı·kışının olmadığı haldekinden daha 
azdır ve ayrılma boşluğu daha erken bir anda çö
ker (Şekil : 6). Öte yandan, sütun ayrimasından 
sonra geriye, sıvı içinde serbest halde tutulmuş 

gaz kalır ki, bu gazın sıkıştırılması bir enerji kay
bı, dol·ayısiyle, bir direnç doğurur . Bu durum, ba
sınç ·artışları süresinin artmasına; şiddetlerinin 

düşmesine sebep olur. Böylece , buhar boşluklu 

bölgenin açılma ve kapanmasına karşı zamanla 
artan bir di ren- dogduğu, şekillerindeki grafikle
rin, boşluk bölgesinin başl•angıç ve sonuna k·arşı 

gelen kısımlarının daha fazla yuvarlaıklaşması ve 
eğril•iğinln büyümesi ile açıkca görülür. 

Teoride, gaz kavitasyonunun ihmal edilmesiyle 
ilgili hesaplamalarda, boşluğun kapanması ile olan 
basnç düşüşlerinin daha ani olması, daha az bir 

direncin doğduğunu göstermektedir. Ele alınan 

sl·stemlerde sütun ayrılması boşluğu çok kısa bir 

süre devam ettiğinden, yani düşük basınçların ka-

lış süresi çok kısa ol duğundan, çözülmüş gaz.ın 

büyük bir kısmı muhtemel•en yine çözeltide ·kalır. 

Zira, büyük mik~arda gazın açığa çı•kması için yeterli 
zaman sÜresi mevcut değildir. Şekil : 5 ve 6 üze
rinde, düşük difüzyon oranları ile ilgili sonuçların, 

gözlemlerle daha yakın bir uygunluk göstermesi, 
bu durumu açıkca ortaya koymaktadır. 

SONUÇ 

Bu çalışmada, sütun ayrılmalı kararsız akım 

şartlarının analitik çözümüne ait bir yöntem veril
miştıir. Ayrıca teoride gaz k<aviil>as}lonu etkisi de 
ele alınarak , teori ve deneylerde gözlenilen ayrı

calıkiarn sebebinin daha iyi bir şekilde aniaşılma

sına ve sıvı sütunundan sonra oluşan basınç artış

Iartnın tahmininde, mevcut olandan daha iyi bir 
analitik metod geliş•Nrmeye katkıda bulunulmaya 
çalışılmıştır. Bu itibarla matematiksel model, gaz 
kavitasyonu dikkate alınması ve alınmaması hal
lerini, analltık olarak zah edebiecek tarzda gelişti

rilmiştıir. 
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Matematiksel model·in, su içinde serbest gaz 
etkisinin önemli olmadığı kabul edilerek uygulan
ması hali, komputer programında, sadece data kar
tındaki P, efek<tiv (doygunluk) basıncı değeri nin 

sıfır alınması ile sağlanır. Bu durumda , •ilk peryot
latda, teorik eğri ile deneysel eğri arasında yakın 

bir uyumluiLik görülme•ktedir. 

Teoride, deney sonuçlarına nisbette daha uzun 
süreli sütun ayrılmaları bölgelerinin ve daha yük
sek basınç artışlarınn elde edilmesi, gerçekte ola
yın seyrinde daha büyük bir enerji kaybı doğdu

ğunu •ima eder. Bunun .anl·a~ı; •kararlı akım haline 
ait sürtünme direnci, düşük basınçlarda, tek ba
şı :ıJ toplam kaybı ifade edemiyeceğini gösterir. 
Metod. basınçlı borularda sütun ·ayrılması hadi_se-

sinden meydana gelen ilk üç basınç artışının ş-id

detleri bakımından yeteri kadar hasas bir hesap 
imkanı sağlamaktadır. Çeşi tli halerde kolayca 
adapte edilebilecek karakterdedir. Bu metodun 
kullanılması suretiyle yapılacak bir inceleme sa
yesinde, sütun ayrılması ve tekrar birleşmesine 

boru sistemine d ayanı p dayanamıyacağı ve hava 
kazanına ihtiyaç olmadığı gösterilebilir. 

Netice olarak; t'ıeoride, gaz rkavitasyonunun 

ihtiva edilmesi, sütn ayrılmasına mütealdben göz

lenen dalg·a zayıflamasının sıvından açığa çıkan 

gazı n etkıisiyle açıklanabileceğini ve .teorinin göz

lem sonuçla rı •ile olan uyumluluğunu arttıracağını 

gösterm iş tir. 
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SULAMADA PROGRAM YAPILMASI 

Bir çiftlikde başarı sağlanmasında sulama iş

leminin proğramlanması hayati bir rol oynamaktadır. 

Su yönetimi diye adlandırdığımız kavram, su
yun toplanması, depo edilmesi, iletimi ve üniiform 
bir şekilde tarla lara tatbiki gibi konuların hepsini 
kapsamaktadır. Bunlara bazen fazla suyun tarlanın 

dışına dranajı konusunda eklenir. Verimli bir sula
ma suyu yönetim sisteminde, sermaye, fizik ve 
insan 'kaynakları gibi gird ilerden maksimum net çı

kış elde edilir. 

Sulama ve drenajı yapılan bir tarlan ın boyut
ları veya oraya tahsis edilen suyun miktar ı ile bir 
projenin başa rısını ölçmenin realiteye uymadığını 

tekrarl amakta yarar görürüz. Başa rısının ölçüsü ve 
başarının değerlendirilmesi, projenin planlama saf
hasında ortaya koncın hede•f ve amaçları na eriş il 

mesi ve pazarlanabilen ürünün miktarına dayandı

rılmalıdır. 

Pek çok planl amacı ve ilgili kamu görevlisi, 
büyü'k sulama işlerinin projel endiri lmesinde ve i ş

letilmesinde modern teknolojinin tatbik ed ; Jnıesi

nin önemi ni kcıbul ettikleri ve projenin t'imünür. 
baş-arısının çiftJıik gr.upJ.arının hatta ~ek bir çiftliğin 
başarısına bağlı bulunduğ u tezine karş ı olmadıkları 

halde, tarla üzeri su idares inde bunu unutınakta

dırlar. 

Suyun maliyetinin düşük veya sabit olduğu 

durumlarda, tarla üstü su }~önetimi , ürün elde edil 
mesinde suyun kötü etkilerini min imize etmek için 
bitkin'in kök bölgesindeki su miktarını kontrol et
me'kıtedir. 

Suyun maliyeti yüksek veya değişken ise, bu 
durumda su yönetimi, sulanacak her birimde net 
karı garanti edecek suyun hacmini kontrol edecek
tir. Ancak bu kontrol kolay olmamaktad ır . Çünkü 
su bir defa toprak içine doğru süzüldükten sonra, 
bu suyun yatay bir boşaltım veya deşarj imkanı 

yoktur. Ayrıca toprağa geçen bu su kitlesi bir çok 
tarlada üniform olarak bulunmaz ve tabanı da be
lirli değildir. Bu nedenle, bir tarlanın bir bölümüne 

(') lnş . V. Müh. DSI Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığ ı. 

Bu makale Modern Government Mecmuasının Kasım- Aralık 

1978 sayısından çevrilmiştir. 
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bile fazla su tatbik edilecek olursa, bu su aşağı 
süzülerek yeraltı suyunu yükseltir ve muhtemelen 
tuzluluk problemini ortaya çıkarır. Bitkini n evapot
n:ınspirasyon yolu ile attığı su miktarı da (ET) çiftçi 
tarafından görülmez. Tıp'k ı toprağa geçip toprakta 
kalan su mikta rı gibi. 

Evcpotrar.spirasyon genellikle doğrudan ölçü
lemez. Böylece tarla üzerinde su yönetimi kompleks 
bir hale gelmiş olur. Bu kompleks durum, çiftçile
rin dağıtım sistemleri nden alacakları suyun zaman 
ve miktarının sınırlı olması ndan dolayı biraz daha 
karış ır . 

Çiftçi, sulama sırasında ürün istihsaline yar
dım cı olacak bütün işlerini yapacaktır. Bitkin in 
büyüme periyodu için tahsisi yapılmış muayyen 
su ile yapıleıcak sulama, toprakta bulunan su mik
tarı ile ölçülü olacak şekilde ve bitkinin yetişmesi 
tamamlandığında toprc:ktaki bu suyun da biteceği 

biçimde planlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu da ge
rek mevsim boyunca umulan yağmur ve gerekse 
bitkin in büyüme safhasındaki ET oranlarının bir 
kıymetlendirmesine ihtiyaç gösterecekti r. 

Sulamada Proğram Yapmak. En r,Ji zaman mı? 
En iyi miktarını? 

Bir çiftliğin sulama proğramı, beklenen yağmu
ru, mevcut su ve sulama sistemi kapasitelerini 
nazarı itibare alarak en iyi zamanı ve bir veya iki 
sonraki sulama suyu miktarını tahmin ederek hazır
l an ır. Çiftçiler, topraktaki mevcut nemin bitkinin 
büyümesini olumsuz yönde etkilemeyecek en er
ken tari h ile yetersiz toprak neminden dolayı 

mahsulün miktar ve kalitesini azaltacak yönde etki 
yr.p<:cak en geç sulama tarihlerini bilmek zorun
dadırlar. Bu periyot içinde sulamalar, yönetim he
deflerine ulaşmak üzere proğramlanır. 

Pratikte çiftçiler ekseriya rijid su tevzi politi
kasından, tarifelerden veya ilerdeki d ağ ıtırnın be
lirsizliğinden dolayı sık sık sulama yapmak duru
munda kalmaktadırlar. Böylece çözümü, proje po
litikas ı ile Yönetim tecrübelerine bağlı ve toprakta 
fazla su kalmasının ana sebeplerinden biri olan, 
bir sorun karşımıza çıkmaktadır. Mühendisler ve 
teknisyenler sulama proğramını geliştirip iyileş-
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tir.meye teşebbüs ettiklerinde, proje yapılarının 

durumlarının ve işletme politikasının, mahsul üre
timinin ve sulama çalışmalarının iyileştirilmesini 

limitlendirdiğini, kısa zamanda göreceklerdir. Ör
neğin, kötü inşa edilmiş ve bakımıda zayıf olan bir 
sulama kanalında fazla miktarda sızma ve işletme 

kaybı olacak, bu da tarlalara dağıtılacak su mikta
rının azaltacaktır. Bu kayıplar ise topraktaki aşı rı 

nem ve tuzluluk sorunlarını şiddetlendirecektir. Bu 
durum bilhassa, yetersiz priz yapılarının veya ye
tersiz su ölçüm imkanlarının olduğu şebekelerde 

ve arazi de düz ise daha kötü bir şekil alır. Anca·k 
i lgi çekici bir husus var.ki, çiftçiler ihtiyaçlarına 

yetecek su dağı·tılsa dahi sulama ustalığını ve ma
haretini 'kazanmak ·için gayret sarfSitmemektedirler. 

Sulama proğramlamasında, son sulamadaki ET 
ve yağmur miktarına, çiftlikteki her çeşit toprak 
için, mevcut bitkinin büyüme dönemindeki toprak 
suyunun azalma i'im'it değerine ve önümüzdeki ilk 
sulamadan önce ümit edilen ET ve yağışa ait bil
gilere ihtiyaç duyulacaktır. Sulama proğramı , çift
çilerin her gün karşı karşıya kalacakları bir karar 
V·erme yöntemi içerirki, şayet doğru ve devamlı 

bilgi elde etme olanağı bulunursa çok iyi kararlar 
verilebilir. Sulama mevsiminde verilecek bu ka
rarlar hakikaten önemlidir. Çünkü burada çiftçiler 
kazanma ve kaybetme ile ilgili bir karar vermek
tedirler. 

IBir ç·iftliğin Işletmesi içinde direkt olarak her 
gün çalışmayan bir kimsenin, iyi kararlar verebit
mesi çok şüphelidir. Bu işin uzmanları gerekli bil
gileri sağlayıp tavsiyelerini yaparlar, ancak bunları 
sadece anlamak yetmez, kullanabilmek lazımdır. 

Vurgulandığı üzere sulama proğramlaması, bit
kinin gözfenerek solmaya başladığında ve suya 
ihtiyacının iyice belli olduğunda sulama yapılacak 
uygun zamanın tesbiti kadar kolay bir kavram de
ğildir. Çünkü bitki bu duruma geldiğinde, mahsül 
kalite ve kantitesinde önemli azalmalar olmadan 
tarlanın 'ihtiyacı olan suyu verebilmek ve diğer 
tarlaların sulamalarını 'bitirebilmek için zaman ar
tık çok geçtir. Seyrek yağmur periyotları esnasında 
yüzey toprağı nemini muhafaza eder ancak bu arada 
ET su bunalımı veya gerginliği emareleri görülme
den önce toprak, kendi su biri'kimini değişt i rip azal
tabilir. Böylece kötü bir •bitki su bunalımı. başla
mış olup mahsul kayıpları olmadan sulama yapmak 
imkanı 'kalmamıştır. Bitki su Ihtiyacının çok büyük 
oir kısmının yağmur ile sağlandığı yerlerde sulama 

proğramlamasının önemine, çiftçiler ve çiftlik uz

malarınca gereken değer verilmemiştir. Başarılı 

proğramlı sulama tatbikinde, gereksinme duyulan 

dataları toplamak ve muhafaza etmek tekil olan 

çiftçiler için çok zordur. 
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Şimdi Amerika Birleşik Devletlerinde sulama 
proğramlamasına bir bakış, teorinin pratiğe nasıl 
uygulandığı hunusunda yardımcı bir misal olabili r. 

Sulama Proğramlayan Servisler 

Bazı çiftçiler ihtiyaçları olan bilgileri kendi 
kendilerine elde edip geliştirmek yerine sulama 
proğramlayan servislerden faydalanmaktadırlar. Bu 
kurumlarda sulama uzmanları, sulama müşavir ve 
danışmanları bulunmaktadır. Sulama proğramlayıcı

lar proğram yaparken her tür teknik hususdan 
başka, çiftçinin, sağlanan bu bilg ilerin ne kadarını 

kullanabileceğini de nazarı itibare almaktadırlar. 

Genellikle çiftçiler sulama proğramlayabilen 

datalardan daha fazlasını isterler. Tarlaların periyo
dik olarak kalifiye personel ve eğitilmiş teknis
yenler tarafından kontrol edilmesini isterler. Peri
yodik tarla gözlemi, başarılı proğramlama hizmet
lerinin temel öğelerindendir. Bu gözlem, bilinme
yen sulama miktarı ile gayrimuntazam sulamaların 

sebep olduğu toprak suyunun belirsizfiğini ortadan 
kaldıracaktır. Ayrıca mahsulün büyümesini etkile
yebilecek diğer faktörlerinde izlenmesine olanak 
tanıyacaktır. 

Genel olarak, sulama proğramlama hizmeti iki 
şekilde yapılmaktadır. En az intensif olanı (ve en 
ucuz olanı) genel hizmet tipi olup, ekim alanın
daki her esas bitki çeşidi için günlük ET tahmin
lerini yapar. Bu tahminler haftada Iki defa revize 
edilir. Daha intensif olan hizmet ise, •tarladan 
tarlaya hizmet. olup, çiftliklerdeki her tarlanın 
toprağının su miktarı tahmin edilir. Her tarla eği
tilmiş teknisyenler tarafından haftalık aralarla 
kontrol edilir. Teknisyenler toprağın suyunun azal
masını inceleyerek ET tahminlerini tahkik edip doğru
lamaya çalışırlar ve bunlardanda o ana kadar ya
pılmış olan sulamanın yeterlifiği ile tekdüzeliğinin 
takdirini yaparlar. 

Proğramlama sonu elde edilen genel hizmet 
tipine ait bir misal Tablo: 1 'de görülmektedir. Üç 
grup sayılardan ilk gruptakiler, e·kim sahasında 

yetişen temel bitkilere ait tahkimi günlük ET de
ğerlerini ifade etmektedir. Sayılar grubu sağa doğru 
kümülatif ET miktarlarını gösteriyor. Çiftçiler yağan 
yağmuru ölçüp, orta kolondaıki ET tahminierinide 
kullanarak bir sonrcııki sulama tarihini tesbit ede
bilirler. Değiş'ik büyürnde safhalarında toprak ve 
bitkinin müsaade edilebilir su tüketim seviyeleri 
ekim sahasında ag~onomistler tarafından tesbit 
edilir. Bu sevryelerin tesbiti, optimum sulama re
jimini tayıin etme işleri ile ilgili sulama deneyleri 
üzerine istinat ettirilmektedir. Bu deneyler, değişik 
toprak suyu tUketim ('ki bu tüketim, bitkinin kö'k
leşme derinliği, toprak karakteristikleri ve iklimsel 
tesirlerini bütünlemektedir.) seviyelerinde mahsu
lün tepkisini belirlemektedir. 
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TABLO: 1 
Bitkinin günlük su kullanımı, günlük su tahmini, birikmiş su kullanımı hesaplarını 

yaparak sulama proğramlaması için bilgi biriktirme ve kayıt işi. 

Tahmin edilen bitki su kullanımı 

Temmuz günleri için mm. 
Mahsul çeşidi olarak Günlük bitki su 

kullanımı 

6 7 8 9 

Şeker pancarı 4.6 5.3 5.3 5.6 
Patates 5.1 5.6 5.8 '6.1 
D arı 4.3 4.8 5.3 5.6 
Küçük daneli 5.1 5.3 5.8 5.8 
Bezelye 4.1 4.1 4.1 4.1 

Tarladan tarlaya servis sağlayan birçok firmn 
veya acenta, çayır veya alfalfa gibi referans bitk i
leri için günlUk ET miktarını ilk tayin etmekte, bir 
kompüter proğramı kullanmaktadırlar. Bulunan bir 
katsayı ile her bitkinin halihazır büyüme safh aı; ı 

!çin gereken günlük ET miktarı ile referans bitki 
arasında 'bir bağlantı -tesis edilmekted ir. Bu bağlan

tının esası, bu oranları ölçmekte yol gösterici ol an 
tecrubelere dayanmaktadı r . Her mahsul için günlük 
ET ve toprağın suyunun azalması daha sonra hesap
lanmaktadır. ET tahminlerinde kompüter, toprağın 

(ET) 10 ·Temmuz 1978 

Günlük Kolonda gösterilen tarihten 9 
Tahmin Temmuza kadar mm olarak bi· 

mm rikmiş suyun kullanımı (ET) 

9 7 5 3 1 

6.4 5 15 25 33 43 
6.9 5 18 28 36 46 
6.6 5 15 25 30 41 
6.9 5 18 28 33 46 
3.6 5 13 20 28 41 

hal i hazır su seviyesi ile son yağmur veya sulama
lardan ,dolayı toprağın yüzeyinin nemlilik durumunu 
gözönünde bulundurur. Her tarla için en son tarihte 
yapılan toprak suyu tüketim değerlerinin revize 
edilmesinden sonra yağmurun, tahmini günlük ET 

miktarının mahsul veriminde azaltma yapmadan 

toprağın suyunun aynı kal masın ı s ağlaması şartıyla 

bir sonra'ki sulama tarihi tesbit edilir. Bununla ilgili 

basitleştirilmiş bir misal Tablo : 2'de görülmek

tedi r. 

TABLO: 2 
Son hesaplama tarihinde her saha için toprak suyunun tükenişine göre yapılan 

hesaplamalara göre, bir sonraki sulama tarihi tahmin edilir. 

Tarladan tarlaya sulama proğramlamas ı Hesap tarihi : 28 Temmuz 

Toprağın suyunun tükenmesi Sulama tarihleri 

Bitki çeşidi Katsayı 
(mm) 

Bugüne Müsaade Oran Geçen Gelecek 
kadar edilebilen 

Miktar 
(mm) 

----
Şeker pancarı 0,90 37 80 6 23 Tem. 4 Ağus. 120 

Patetes 0,90 30 50 6 24 . 1 . 70 

D arı 0,93 25 50 6 25 " 5 . 120 

Küçük daneli 0,10 340 350 1 10 . Sul. yok -
Bezelye 0,10 110 120 1 7 . Sul. yok -
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Kabaca tahmin edilen ET değerleri ve standart 
buharlaşma taıvarsından ölçülen bu'harlaşmaya gö~e 

h<ızırlanan diğer tip sulr.ma rehberleri va rdır. Bu 
metodların çoğunda çiftçinin, sulama kayıt l arı, t ah
mini ET miktarı kayıtları ve yağmur ölçümleri kayıt

larını devamlı bulundurrru:ısı esası mevcuttur (Kitap 
muhafaza tarzı). 

Bir Servisin Kurulması : Data, Kompüter : 

Genel hizmet sulama proğramlama servisi, 
(günlük güneş radyasyonu, minrimum ve maksi
mum sıcaklık, çiğ noktası sıcaklığı, ortalama gün
lük rüzgar hızı) gibi meteorolojik datalar toplana
bilirse sulanabilecek geniş bir arazi için oldukça 
kolay rbir şekilde tesis edilebilir. Şayet bu değ e r· 

!erin hergün okunabileceği bir meteoroloj ik kaynak 
yok ise, bu takdirde her ana sulama alanı için bu 
dataları verebilecek bir ölçüm istasyonu kurmak 
gerekecektir. Proğram kabiliyeti olan küçük bir 
hescıplayıcı ile günlük ET tahminleri yapmak, ye
tişmiş bir eleman birkaç saatini alacaktır . Gerekli 
dcıtalar , haftada iki defa ya yerel gazetelerden veya 
çiftçilere direkt olarak, olmazsa bucaklarda ilan 
tahtalarında bildirilmek üzere radyo vasıtası ile 
sağlanabilir. Bu tip hizmetlerde maliyet minimum 
olmalıdır. Topraktaki su yönetimi konusunda temel 
prensipleri bilen bir sulama uzmanı kompüter proğ
ramını kontrol etmelidir. 

Tarladan tarlaya proğramlama servisleri olan 
resmi ve ticari gruplar (Amerika Birleşik Devlet
lerinde) devamlı ikHmsel bilgi istiyen, 'kompüter 
proğramları kullanırlar. Böyle bir proğram Kolo
rada'da Amerika Tarım Bakcınlığına bağlı tarımsal 

Araştırma Bölümünce geliştirilmiş ve küçük masa 
tipi hesaplayıcılar için özellikle pivot tipi sprinkler 
sulama s·istemlerine adapte edilip hazırılanmrştır. 

Bitkinin beslenmesi (sap ve toprak analizleri) 
ve hcışereye karşı rt:edlbir ve sistem mühendisliği 
hizmetlerinde, tesirli bir proğram için üzerinde 
durulan konulardrr. iklim koşulları ile ilgili olan 
datalar burada, genel hizmetlere benzer bir şekilde 
ör.em kazanırlar. Günlük ET ve toprak suyunun tü
kenişi tahminlerinde küçük bir hesaplayıcı kullanı

lır. Proğramı yapılan belki yüzlerce tarlanın 'kayıt
larının muhafazası gereklidir.Ayrıc a sulama prcğ· 

ramı ve tarlanın gözetim altında tutulması için 
lüzumlu toprak nemi tayinini gerçekleştirecek la
boratuvar im'kanlarına gereksinim vardır . Bu 'imkan
lar ziraat teknisyenleri tarafından toplanan örnek
lerle, toprak suyu kare'kteristikleri ve tuzluluk se
viyesini tes'bitte kullanılırlar. Eğer bitkinin beslen
me hizmetleri sağlanabilinse laboratuvarların ge
liştirilmeleri uygun olur. 

Kadro Elemanları : 
Tarlalar geniş ise, beher teknisyen veya pro

fesyonel kadro üyesi 1000 ila 1500 hektar arasında 
bir aratiyi gözetim altına tutabilir. Ama imkanlar 
kısıtlı ise bu sınır, 2600- 3600 hektara kadar yük-
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seltilebilir. Şayet tarla hizmetlerini yapan teşki
latın merkezi, iş yaptığı yere yakın değilse, seyahat 
ko'nusu ortaya çıkacaktır. Bu durumda her teknis
yenin bir uzman olması zorunlu olacaktır. Aksi 
halde teknisyen her müşkülünü merkeze soracak 
ve oradaki uzman sulamacı ve agronomisti tele
fonla arayaca'kt rr. Bu ise bir sorun olmaktadır. 
Tcırlanın gözlenmesi işi, proğram maliyetinin en 
büyük parçasını teşkil etmektedir. 

Maliyetler: 

Amerikada proğram yapan firmalar yapılan hiz
metin niceliğine bağlı olmak üzere tarlaların hek
t<ırından yılda 8 ila 15 dolar ücret almaktadrrlcır. Bazı 
ilave hizmetlerinde yapılması talep edildiğinde bu 
değerler hektar başına 12 ile 30 doları bulmak
tadır. Bazı firmalar ise götürü fiyatla iş yapmakta 
olup istenen hizmet miktarına göre değişrnek ko
şulu ile tarla başına yılda 175- 300 dolar almak
tadırlar. 

Arizona'da Salt River Projesinde hektar başına 
7.60 dolara proğram işlemleri yapılmıştır . Bu işler 

sulama proğramr yapılması, haftairk tarla gözetimi, 
her tarla ve bitki çeşidi için iki adet bitki sapı 

örneği ile azot, fosfor, potasyum toplam tuz ve 
sodyum emme oranı tayinini kapsayan toprak ana
lizidir. Bu tip hizmetleri isteyen Salt River Proje
sinde olduğu gibi geniş tarlaların bulunduğu proje 
sahalarında bu işlerin maliyeti , hizmetin tüm ma
liyetini teşkil eder. Hizmet idarece yapılıyorsa, bu 
işi yürüten gruba par.a olmasa bile para yerine 
geçen bir ödül veya benzeri bir şey verileceği 

önceden belirtildiğinde yapılan bütün işlerin çok 
ciddi bir şekilde yürütüldüğü tecrübelerle sabit 
olmuştur. -

Bu gün Amerikada bu tip hizmet yapacak yeni 
kuruluşlara yardımda bulunacak hayli tecrübesi olan 
birçok ticari firma bulunmaktadır. Kolorada'daki 
• Bu re au of Reelamation • da, bu konuda çok tatbikat 
yıapmrş kuruluşlardan biridir. 

Sulama Proğramlamasının Fayda Sağladığı 

Diğer Kesimler : 

Sulama projeleri gerçekleştiğinde, sulama 
proğramlamalarının kullanılması yukarıda zikredi
lenlere ilave olarak diğer yönetimlerinde işine ya
ramaktadrr. 

Mesela bu proğramlamalcırın uygulaması, pik 
elektrik talebini kontrol etmekte ve azaltmakta, 
elektrik tevzii idaresine faydalı olmaktadır. Bir 
elektrik yük yönetim programı altında bulunan çift
likler ve kasabalar elektrik enerjisini. istedikleri 
her an kullanmadıkları zaman, enerjiyi daha ucuza 
elde etmektedirler. 

Ve bu sulama proğramlamasının tatbiki, sula
ma şebekesi işletilmesinin; su bırakılması , savak
lanacak su ve ileıtim hattı kayıpları gibi konularında 
da çok yararlı olacaktır. 
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