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Bitki örtüsünün varlığının erozyon ile mücadelede rolünü

gözlemlemek.

Amaç:

Kullanılan Yöntem: Sonuçlar ve Değerlendirme:Giriş:

Erozyon, toprak aşınımı anlamına gelir. Her ne kadar doğal koşullarda

da meydana gelebilirse de, günümüzde daha çok insanların doğal

kaynakları sömürmesi ve doğal koruyucu olan bitkisel örtüsünü

ortadan kaldırması sonucu oluşur.

Toprağa düşen yağış sularının bir kısmı toprak tarafından emilerek

toprakların derinliklerine iletilirler. Toprağın ememediği yağış suları ise

eğimler boyunca yüzey akışına geçerek daha aşağıdaki arazilere

doğru akarlar. Buna su erozyonu denir.

Toprak ve arazi yapılarının hızla bozulmasına neden olan su erozyonu,

damla erozyonu, yüzey akış (tabaka) erozyonu, parmak erozyonu,

yarıntı (oyuntu) erozyonu ve akarsu erozyonu olmak üzere beş gruba

ayrılır. (i)

Biz bu çalışmamızda erozyon çeşitlerinden yüzey akış erozyonunun

etkisini bir deney düzeneği hazırlayarak gözlemledik.

Sonuçlara göre gerçekleşen toprak kaybı miktarı çoktan aza doğru şu

şekildedir;

1)Kontrol grubu (çıplak toprak)

2)5. Deney Grubu (Üzerine taş vb konulmuş toprak)

3) 2. Deney Grubu (25 gr çim tohumu ekilmiş toprak

4) 1. Deney Grubu (12,5 gr çim tohumu ekilmiş toprak)

5) 3.Deney Grubu (50 gr çim tohumu ekilmiş toprak)

6) 4. Deney Grubu  (100 gr çim tohumu ekilmiş toprak)

En fazla toprak kaybı çıplak toprak ve ardından üzerinde taş vb. bulunan

toprakta gerçekleşmişken çim tohumu ekilen topraklarda ciddi bir toprak

kaybı olmamıştır.Çim tohumu miktarı arttıkça toprak kaybı miktarı azalmıştır.

Sadece 1. ve 2. deney grubumuzda genel durumun aksine bir yer değişikliği

olmuştur. Bu duruma ise ekim yaptığımız toprakta çimlenme ile gerçekleşen

yüzey kabarması sebep olmuş olabilir.

(i)http://toprak.tema.org.tr/web_20002_1/entitialfocus.aspx?prim

ary_id=9155&type=1638&target=categorial1&detail=single&sp_t

able=&sp_primary=&sp_table_extra=&openfrom=sortial

Deneyimizde malzeme olarak toprak,çim tohumu.pet şişe,su,yaprak ağaç 

ve dal parçaları kullandık.

Şişelerin yan yüzlerinden eşit büyüklükte parçalar keserek yan yatırdık ve

içlerini eşit miktarda toprak doldurduk.Kontrol grubumuza herhangi bir

işlem uygulamadık.1.deney grubumuza 12.5 gram ; 2. deney grubumuza

25 gram ; 3. deney grubumuza 50 gram ; 4. deney grubumuza 100 gram

çim tohumu ektik ; 5. deney grubumuza ise taş, ağaç parçası, dal ve

yapraklar koyduk. Çimlenme gerçekleşene kadar eşit miktarda her gruba

eşit zamanlarda ve eşit miktarda su verdik, çimler yeterli büyüklüğe

ulaşınca deneyimizi gerçekleştirdik. Her bir gruba eşit miktar tazyikli su

dökerek gerçekleşen toprak kayıplarını süzdük ve tarttık.

Soru:

Bitki örtüsü arttıkça erozyonla kaybedilen  toprak  miktarı azalır mı ?

Hipotez:

Bitki örtüsü arttıkça erozyonla kaybedilen toprak miktarı azalır.

Konu Araştırması:

Erozyon sebebiyle her yıl Kıbrıs Adası kadar toprak kaybettiğimizi

televizyonda duydum ve bu konuyu araştırmaya karar verdim.
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Kuru toprak

miktarı

30,2 gram 1,2 4,9 gram 1,1 gram - 27,4 gram

Kaynaklar:


