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Öz: Batıda Elbistan’dan başlayan ve doğuda Muş havzasına kadar devam eden depresyonlar dizilerinden birinin
oluşturan Uluova, Doğu Anadolu bölgesinin Yukarı Fırat Bölümünde yer almaktadır. Tektonik hareketlerle oluşan
havzanın tabanı çevreden taşınan malzemelerle dolmuştur. Havza farklı yaş ve litolojik birimlerden oluşmaktadır.
Tektonik ve litolojik özellikler aşınmanın hızı ve miktarı üzerinde etkili olmuştur. Bu etki özellikle yüksek kesimlerin
eteklerinde oluşan etek ovaları ile belirginleşmektedir. Bu çalışma, Evrensel Toprak Kaybı Denklemi (RUSLE) ve Coğrafi
Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılamanın bütünleştirilmiş spektral indeksleri kullanarak havzadaki toprak erozyon duyarlılık
değerlendirmesi yapılmaya çalışılırmıştır. RUSLE modeli, tematik faktörlerin oluşturan yağışın aşındırma gücü, eğimin
uzunluğu ve dikliği, bitki örtüsü kapalılığı ve arazı kullanımı gibi haritaların entegrasyonunu gerektirmektedir. Bu
faktörler uzaktan algılama verileri ve CBS kullanılarak hesaplanmıştır. RUSLE tabanlı değerlendirme, tahmini toplam
yıllık potansiyel toprak kaybının yaklaşık 0,02 ile 34,69 ton ha − 1 yıl − 1 olduğunu görülmektedir. Özellikle toprak
kaybının yüksek olduğu alanlar eğimin yüksek olduğu serpantin ve marn formasyonlarının yayılış alanlarda
görülmektedir. Ayrıca bu alanlarda bitki örtüsünün zayıf olması da artırıcı bir etkendir. Su erozyonunun niteleyici bir
değerlendirmesini sunan spektral indeks yöntemi, FI, BI, CI ve NDVI'ye göre çalışma havzasında farklı derecelerde
toprak bozulumu araştırılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları RUSLE modeli ile spektral indeks yaklaşımı arasında bir
ilişkinin olabileceğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Uluova havzası, Toprak erozyonu, RUSLE, Spektral indeksler, CBS
Abstract: Uluova, one of the series of depressions starting from Elbistan in the west and continuing to the Muş basin in
the east, is located in the Upper Euphrates section of the Eastern Anatolia region. The basin of the basin formed by
tectonic movements is filled with materials carried around. The basin is composed of different age and lithological units.
Tectonic and lithological features have been influential on the rate and amount of erosion. This effect is particularly
evident in the differently sized accumulation areas in the skirts of the high fields. This study attempted to evaluate soil
erosion sensitivity in the basin using the Universal Soil Loss Equation (RUSLE) and the integrated spectral indices of the
Geographic Information System and Remote Sensing. The RUSLE model requires the integration of maps such as rainfall
erosion power, slope length and standing, vegetation cover, and land use that make up the thematic factors. These factors
were calculated using remote sensing data and GIS. The RUSLE-based assessment shows that the estimated total annual
potential land loss is approximately 0.02 to 34.69 tonnes - 1 year - 1. Especially areas where soil loss is high are seen in
the spreading areas of serpentine and marl formations where the slope is high. In addition, the weakness of the vegetation
cover in these areas is also an enhancing effect. According to the spectral index method, FI, BI, CI and NDVI, which
provide a qualitative assessment of water erosion, different degrees of soil degradation were investigated in the study
basin. The results of this study show that there may be a relationship between the RUSLE model and the spectral index
approach
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1.Giriş
Jeolojik devirler boyunca kara parçalarının su yüzeyine çıkması ile fiziksel ve kimyasal ayrışma
bulunduğu iklim koşullarına bağlı olarak ayrışma başlamaktadır. Ayrışan malzeme sahanın eğim, bitki örtüsü
ve drenaj özelliklerine bağlı olarak taşınmakta ve dikey yönde horizonlaşmaktadır. Bu süreç doğal erozyon
olarak tanımlanmakta, beşeri müdahaleler sonucunda sürecin hızlanması erozyon olarak adlandırılmaktadır.
Bunlardan doğal erozyon ekolojik dengeye katkı sağlamaktadır. Ancak, toprak oluşumu üzerinde iklim,
jeomorfolojik özellikler, organizma, ana kaya ve zaman etkili olmaktadır. Bu faktörlerin karşılıklı etkileşimi
toprağın kalınlığını, profil gelişimini, organik madde miktarını ve erozyona karşı direncini belirlemektedir.
Özellikle topografyanın eğimli ve yağışın etkili olduğu alanlarda meydana gelen aşınma ve taşınma olayı
toprak oluşumunu olumsuz etkiler ve bu kesimlerde çok yıkanmış, organik maddece fakir, asitli, hatta bazı
alanlarda ana kayanın ortaya çıktığı verimsiz araziler meydana gelir (Özdemir, 2016).
Toprak erozyonu, toprak materyallerinin rüzgâr, su veya yerçekimi kuvvetler tarafından aşağı havza
alanlarına taşınan ve biriken doğal bir çevresel süreçtir (Haan, 1994., Boardman, 2013.). Su kaynaklı toprak
erozyonu bağlamında, toprak parçacıklarının uzaklaştırılması, yağmur damlalarının bir sonucudur, yüzey
akışları ise nakil sürecini gerçekleştirmiştir (Vrieling, 2006.). Toprak erozyonları, toprak aşınması ve yağış
erozivite faktörleri arasındaki etkileşimin bir sonucu olmakla birlikte, yukarı arazilerdeki ekim, çölleşme,
kentsel alanların ve yolların bir uzantısı gibi uygunsuz insan uygulamaları ve kontrolsüz ve aşırı otlatma sorunu
daha da hızlandırmaktadır (Abate, 2011.; Mekonnen, 2017). Bazı çalışmalar, su erozyonu ile toprak kaybının,
yerinde ve saha dışı etkilere (ör: arazi ve su kalitesi bozunumu, tortu birikmesi, toprak organik karbon
emisyonu, tarımsal üretkenliğin azalması, biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri) ve arazi etkisine bağlı olduğunu
göstermiştir. (Sutcliff, 1993.; Bhattacharyya, 2016.)
Erozyon, yanlış arazi kullanımından dolayı toprak verimliliğini ve ürün miktarını önemli miktarda
azaltan en önemli tehlikelerden biridir. Önemli ölçüde toprağın korunmasına ve tedbirlerin alınmasına ihtiyaç
vardır. Ülkemizde yaygın ve şiddetli olan erozyonun önlenmesi ve tedbirlerin alınabilmesi için CBS ve uzaktan
algılama teknikleri ile haritalanmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
Toprak erozyonu ile toprağın en verimli kısmı olan A horizonu aşınarak taşınmaktadır. Organik
maddece zengin, bitki köklerinin dağılarak beslendiği bu horizon mineraller açısından da zengindir. Toprakta
erozyon nedeniyle A horizonunun taşındığı kesimlerde daha sert ve sıkı olan, humus açısından fakir B horizonu
ortaya çıkar, toprak verimliliği % 50- 80 oranında düşer (Cebel, 2011).
Günümüzde hızlandırılmış erozyonu önlemek için çeşitli tedbirler alınmaktadır. Bunlar bitkisel
tedbirler, kültürel tedbirler ve fiziksel tedbirler olarak üç başlık halinde incelenebilir. Bitkisel tedbirler bitki
münavebesi (nöbetleşe bitki ekimi), çayır ve mera ıslahı, örtü ve yeşil gübre etkileri (tahıl, baklagil ve çayır
otları gibi örtü bitkileri ekimi), anız örtülü ziraat (bitki artıklarını toprakta bırakarak toprağı dinlendirme)
olarak gerçekleştirilir. Kültürel tedbirler; araziyi kabiliyetine göre kullanmak, kontur tarım (eğime dik olarak
toprak işleme), şeritsel ekim (dar şeritler halinde ekim) şeklinde alınır. Fiziksel tedbirler ise, teraslar, çevirme
kanalları, otlu su yolları ve rezervuar (gölet ve bent) yapımı olarak uygulanabilir(Cebel, 2011).
Ana kayadan erozyonu sonucunda taşınan malzemeler çevredeki tarımsal arazilerin üzerini örterek, bu
alanlarda uzun süreli zirai faaliyetleri engellemektedir (Sunkar, 2014). Bir yerde toprağın varlığı üzerinde
iklim, topografya, ana kaya ve bitki örtüsü etkilidir (Atalay, 2008). Aşınmış ve daha sonra asılı çökeltiler, su
kütlesindeki görüş mesafesini ve fotosentezin gerçekleştiği derinliği azaltarak bulanıklığı artırır. Asma çökelti,
balık solungaçlarına doğrudan zarar verebilir, içme suyu kalitesini azaltabilir ve sulama sistemlerini bozabilir
(Lewis, 1998, Gomi ve ark. 2005).
Toprak kaybını sayısal olarak ortaya koyabilmek amacıyla çeşitli test ve teknikler geliştirilmiştir.
Özellikle son yıllarda Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerindeki gelişmeler arazi ile ilgili doğru ve
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tutarlı sonuçların elde edilmesini kolaylaştırmıştır (Tağıl, 2009). Dünyada erozyon risk değerlendirmesi için
çeşitli çalışmalar literatürde bulunabilir, ancak kolay tahmin için kullanıcı dostu otomatik bir araç yoktur. Bu
çalışmanın amacı, Evrensel Toprak Kaybı Denklemi kullanılarak, alanın toprak erozyonu risk
değerlendirmesini CBS ve Uzaktan algılama destekli olarak yapmaktır.
2. Çalışma Alanı
İnceleme alanı, Doğu Anadolu'nun yukarı Fırat bölümünde yer alır. Tabanını Uluova ve Elazığ
ovasının işgal ettiği bu havzanın çevresini, kuzeybatıda Meryem Dağı, batıda Bulutlu Dağı, güneyde Sivrice,
Çelemlik ve Mastar dağları, kuzeyde ise Hasret Dağı ve Elazığ Ovasının kuzeyinde bulunan Harput Platosu
ile çevrelenmektedir. Havza aynı zamanda hidrolojik bir havzaya karşılık gelmektedir (Şekil 1).

Şekil 1. Çalışma alanı lokasyon haritası

Havzayı çevreleyen, dağlık alanların, yüksek eğimleri, iklimin karakteristik yapısı ve bitki örtüsüne
bağlı olarak, bu yükseltilerin yamaçlarında geniş birikim alanları gelişmiştir.
Toros orojenik kuşağının doğu bölümünde yer alan Uluova ve çevresini yapısal olarak çeşitlilik
göstermektedir (Şekil 2). Paleozoik-Mesozoyik yaşlı olan "Keban Metamorfitleri'' araştırma alanının batısında
dar alanlarda görülmektedir. Yüksekova Karmaşığı, andezit, bazalt, bazaltik yastık lavlar, aglomera, şeyl ve
volkanik malzemeli kumtaşı ardalanmasından oluşmaktadır. Bu formasyon, sahanın güney kenarı boyunca
geniş yayılımlar göstermektedir. Araştırma alanında kumtaşı, marn, kil ve kireçtaşlarından oluşan bu birikim
sahanın kuzeyinde geniş yayılım alanlarına sahiptir. Karabakır formasyonu, araştırma alanında kireçtaşı,
kumtaşı, kil, marn ve gevşek tutturulmuş çakıl taşı gibi göl tortullarından oluşmakta ve ovanın kuzey
doğusunda görülmektedir. Çalışma sahasındaki ova tabanları ve çevrelerindeki birikim alanlarını oluşturan
alüvyonlar oldukça geniş yayılıma sahiptirler.
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Şekil 2. Uluova ve yakın çevresinin jeoloji haritası

Çalışma alanının iklimi, Doğu Anadolu'nun karasal ikliminin genel karakterlerini taşımasına rağmen,
bir depresyonda bulunması iklim özelliklerinin Doğu Anadolu Bölgesine göre daha yumuşak olmasını
sağlamıştır. Saha aşırı kullanılmış ve tahrip edilmiş zayıf bir bitki örtüsüne sahiptir.
3. Metod ve Malzeme
Bu çalışmada araştırma yaklaşımı bazı aşamalardan oluşmaktadır. Bunlar; modelin girdileri olan iklim,
jeoloji, DEM, Uydu görüntüleri ve toprak verilerinin toplanması ilk aşamayı oluşturmaktadır (Şekil 3).
Bu verilerden özellikle Landsat 8 OLI veriş görüntü iyileştirme ve düzeltme işlemleri yapıldı. Toprak
verilerini desteklemek için bu görüntülerden Form Index, Parlaklık indeksi ve renk indeksi oluşturuldu. DEM
verileri kullanılarak eğim ve eğim uzunluğu raster haritalar oluşturuldu. Yağış verileri kullanılarak yağışın
aşındırma gücü hesaplandı. Uydu görüntüsünden NDVI oluşturuldu.
Bu işlemlerin değerlendirilmesinden sonra RUSLE modeli için gerekli olan raster haritalar hazırlandı,
erozyon sınıflarını karşılayacak şekilde yeniden sınıflandırma yapıldı. Sınıflandırılmış bu verilerden erozyon
ve toprak kaybı haritası oluşturuldu. Bu harita vektöre dönüştürülerek erozyon alansal hesaplamalar yapıldı.

Şekil 3. Metod akış şeması
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4.Uluova Havzası Ve Çevresinin Erozyonun Hesaplanmasında Kullanılan Faktörler

Havzada RUSLE yöntemiyle oluşturulan erozyon risk analizinde kullanılan parametreler şu
şekilde açıklanabilir.
4.1. Yağış Erozif (R) Faktörü
Yağış sahada görülen erozyon üzerinde en etkili olan faktörlerden birine karşılık gelmektedir. Yağışın
miktarı, şiddeti ve rejimi çok etkili olmaktadır. Sahada birçok istasyon oluşturularak önce yağış dağılış haritası
hazırlanmıştır. Daha sonra oluşturulan istasyonların erozitif faktörü (R) değeri log R = 1.74 × log_∑(Pi2/P)+
1.29, formülü yardımıyla hesaplanmıştır. Bu formülde Pi aylık yağış ifade ediyor aylık değerler tek tek bulunup
toplanıyor ve R değeri bulunmuş oluyor. Hesaplama yaptığımız diğer bir formül ise R= =81,5+0,38*P ( yıllık
yağış mm) yıllık yağış üzerinden yapılmaktadır. Bu formüller yardımıyla hesaplama yapıldıktan sonra, IDW
yardımıyla R faktörü haritası oluşturuldu (Şekil 4). Çalışma alanında yağışların aşındırma gücünün yüksek
olmadığı dikkati çekmektedir. Yükseklikle birlikte artan yağışın aşındırma gücü litolojik özelliklerden dolayı
aynı oranda erozyonu artıramıyor. Sadece sahanın kuzeydoğusunda etkili olmaktadır.

Şekil 4. Uluova ve çevresinin R faktörü haritası

4.2. Toprak Direnç (K) Faktörü
K faktörü araziyi oluşturan toprak sınıflarının fiziksel özelliklerine bağlı olarak ayrışma ve taşınmaya
gösterdiği direnç özelliklerini ifade etmektedir. Toprakta aşınabilirlik parametresi toprak dokusuna, yapıya,
organik maddeye ve hatta geçirgenliğe dayanır. Bu özellikle belirlenirken genellikle toprak numuneleri ile
yapılır. Toprak numuneleri toprağın sınırlı bölgelerinden alındığı için sahanın tüm özelliklerini yansıtmakta
yetersiz olabilmektedirler. Bunun için toprak özelliklerini daha geniş yansıta bileceğini düşündüğümüz ve
birçok araştırmacının da farklı alanlarda kullandığı, Form İndeksi (FI), Parlaklık (BI) ve Renk İndisi (CI)
kullanılmıştır. Form İndisi, toprakların, spektral yansıma dereceleriyle karakterize edilir. Yansımadaki bu
değişkenlik, demir oksitlerin ve organik madde emme bantlarının varlığına veya yokluğuna bağlıdır. Bu
nedenle, düşük yansıtma seviyeleri, düşük bozunmuş topraklarla (demir oksitin varlığı ve karbonat
malzemesinin yokluğu) ilişkilidir. Bu nedenle, FI, Escadafal et al.(1994) Tarafından geliştirilen FI = 2 × OLI4
− OLI3 − OLI2/ OLI3 − OLI2 formül yardımıyla kirlenme türlerini ve bozulma seviyelerini karakterize
etmek için kullanılır. Çeşitli çalışmalar, özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde, farklı arazi bozulma
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seviyelerini haritalamak için form endeksini kullanmıştır. Dahası, SWIR bantlarının FI denklemine
entegrasyonunun kesin arazi bozulma sınıflarını tespit etme yeteneğini geliştirebilme potansiyeline sahip
olduğunu bildirmişlerdir (Bannari ve ark. 2008).
Parlaklık endeksi (BI), bitki örtüsünü çıplak topraktan ayırt etmesine izin verir ve topraklar kuru ve
temiz (silis kumu, kireçtaşı nodülleri, jipsli kabuk, vb.) ayırt eder. Bu nedenle, toprak bozulma durumunun bir
göstergesi olarak yaygın olarak kullanılır. Düşük BI bitki örtüsünden kaynaklanır ve yüksek BI çorak araziye
(toprak / kaya örtüsü) bağlıdır. Şu denklemle BI = √R2 + G2 + B2, ifade edilir. Burada R, kırmızı bandı, G
yeşil bandı ve NIR, yakın kızıl ötesi bandı temsil eder.
Renk İndisi (CI), toprağın spektral imzası bileşimlerine ve nem içeriğine bağlı olduğundan, toprağın
durumunu karakterize etmek için kullanılan önemli bir parametredir. Düşük organik maddeye sahip olan
bozunmuş topraklar daha berrak ve parlaktır ve sonuç olarak düşük CI değerleri göstermiştir. Sınırlı bozulmaya
neden olan topraklar gelişmiş yüksek CI değerlerine sahiptir. CI Escadafal ve ark. (1994), normalize olana
karşılık gelir. Landsat 8 için şu formülle CI=OLI+-OLI2/ OLI2 ifade edilir. Bu indisler yardımıyla hazırlanan
haritalar birleştirilerek RUSEL K faktörüne uyarlanmış ve toprak direnç haritası oluşturulmuştur (Şekil 5).
Araştırma sahasını oluşturan litoloji ayrışması ile büyük oranda killer açığa çıkmaktadır. Kil değeri yüksek
olan topraklarda, k değeri 0,05-0,15 arasında çıkmaktadır (Yongsik.2014). Araştırma alanımızdaki değerlerin
% 95 bu değerlerden düşüktür.

Şekil 5. Uluova ve çevresinin K faktörü haritası

4.3. Yamaç Eğim Uzunluğu (L) ve Eğim Derecesi (S) Faktörü
Eğim, erozyonu etkileyen önemli jeomorfolojik faktörlerden biridir. Arazinin eğimi suyun akış yönünü
ve hızını belirlediğinden topografyanın eğim derecesi, eğim uzunluğu ve yükselti özelliği toprak aşınım ve
taşınım miktarı üzerinde belirgin bir etkiye sahiptir. RUSLE yönteminde Yamaç Uzunluk ve Eğim Faktörünü
ifade eden L ve S faktörleri CBS de LS faktörü olarak adlandırılır. LS faktörü, 22.13 m uzunluğunda ve % 9
eğimli bir arazideki toprak kaybı oranını temsil etmektedir. Bu özelliklere sahip bir arazideki LS değeri 1 'dir.
Eğim uzunluğu, yüzeysel akışın oluştuğu noktadan itibaren, eğimin azaldığı ve birikmenin başladığı veya
yüzeysel akışın bir kanala veya çevirme terası kanalı olarak inşa edilmiş bir kanala kadar olan mesafesidir
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[50]. LS-Faktör, eğim uzunluğunun (𝐿) ve eğim dikliğinin (𝑆) erozyonu üzerindeki etkilerini göstermektedir.
Genel olarak, RUSLE model hesaplaması, L ve S faktörleri, farklı denklemlerle hesaplanır. L faktörü (eğim
uzunluğu faktörü), 22.1 m standart erozyon arsa uzunluğuna göre bir eğim uzunluğundan toprak kaybının
oranıdır. Gerçek eğim uzunluğu, modellenmekte pek çok formüller kullanılmaktadır (Özden, 1997).
Bu çalışmada, LS, su havzası eğimi ve eğimi arasındaki raster hesaplaması Birim Akım Gücü Erozyon
ve Çöktürme yöntemiyle CBS ArcMap kurulumu kullanılarak ve aşağıdaki adımlar takip edilerek
hesaplanmıştır [Web.].
F = ((Sin("Eğim" * 0.01745) / 0.0896) / (3 * Power(Sin("Eğim" * 0.01745),0.8) + 0.56)) (1)
M = faktorF/(1+ faktör F)

(2)

L = (Power(("accum" + 625),("M" + 1)) - Power("accum",("M" + 1))) / (Power(25,("M" + 2)) *
Power(22.13,"M"))
(3)
S = Con((Tan("Eğim" * 0.01745) < 0.09),(10.08 * Sin("Eğim" * 0.01745) + 0.03),(16.8 * Sin("Eğim"
* 0.01745) - 0.5))
(4)
LS = FaktorL*FaktorS

(5)

Bu süreçleri kullanarak, LS faktörü öncelikle raster haritası oluşturulmuştur (Şekil 6). Eğimin değeri
çevredeki yüksek alanların yamaçlarında nispeten etkili olmaktadır.

Şekil 6. Uluova ve çevresinin LS faktörü haritası

4.4. C-Faktörü
Arazi örtüsü faktörü, bir bitki örtüsünün örtü oluşturma ve özelliklerine bağlı olarak toprak kaybını
etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bitki örtüsü toprak kaybını önleme için etkin olarak kullanılmaktadır.
Ayrıca, toprağın erozyon maruz kalması ile sahadaki erozyonun bitki örtüsü ile yakın ilişkisi bulunmaktadır.
Bu çalışmada C faktörü Landsat uydu görüntülerinden görüntü sınıflandırılması, NDVI verileri ve Ci=1,25*(NDVI),+1 deklemi kullanılarak C faktörü raster haritası oluşturuldu (Şekil 7). Sahada mera olarak
kullanılan alanlar büyük oranda tahrip edilen zayıf bitki örtüsü ile kaplıdır.
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Şekil 7. Uluova ve çevresinin C faktörü haritası

P değeri
Sahada erozyona karşı alınan büyük ölçüde uygulamalar bulunmamaktadır. Çevre orman bakanlığının
yapmış olduğu mikro havza çalışmaları ve çoğu yerde makinalı teraslama bulunmaktadır.
5.Sonuç
RUSLE modelinde hesaplaması gereken faktörler 30*30 pikselli rasterlar olarak işlendi. Daha sonra
erozyon sınıflarını oluşturmak için yediden sınıflandırılan vektörler hesaplanarak sahanın yıllık toprak kaybı
hesaplanmıştır (Şekil 8, Çizelge 1, ). Sonuçlar, daha dik bir eğime sahip alan olan havzanın kuzeybatı kısmında
en fazla toprak kaybının olduğunu göstermesi, uygulamanın gerçek değerlerini bir göstergesidir. Toprak kaybı
sahada az olmasının sebeplerinden biri sahanın yüzey formasyonlarının büyük çoğunlukta geçirgen yapılara
karşılık gelmesidir. Diğer sebeplerden biri ise çalışma alanının büyük çoğunlukta plato, ova ve geçirgen olan
yelpazelerden oluşmasına bağlıdır.

Şekil 8. Uluova ve çevresinin yıllık toprak kaybı haritası

529

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
International Geography Symposium on the 30 th Anniversary of TUCAUM
3-6 Ekim 2018 /3-6 October 2018, Ankara
Çizelge 1. Uluova ve Çevresinin erozyon duyarlılık sınıfları, kapladıkları alan ve yüzde oranları
Duyarlılık
sınıfı
Çok hafif
Hafif
Orta
Şiddetli
Çok şiddetli
Toplam

Duyarlılık
ton/ha/yıl
0,0007-0,27
0,272-0,81
0,817-4,76
4,762-14,96
14,967-34,69

değeri

Kapladığı
(km²)
385,14
462,45
218,84
44,19
0,11
1241,81

alan

Kapladığı
oranı
34,6745
41,6348
19,7024
3,9785
0,0099
100

alan

%

Ortalama
ton/ha/yıl
0,047
0,225
0,549
0,385
0,000
0,241

erozyo

değeri

Şekil 9. Uluova ve çevresinin erozyon duyarlılık sınıfı yüzdeleri

GIS ile kombine edilen RUSLE modeli, hedef su havzası için toprak erozyonu potansiyelini tahmin
etmede etkilidir. 5 değişkenin temel şablonlarından ve raster hesap makinesinden model doğru bir şekilde
tasvir edilmiştir. P faktörleri daha kesin olarak hesaplanamadığı için, bu çalışmada P faktörü havza üzerinde
üzerinde 1 sabit değeri olarak kabul etmiştir. GIS ile kombine edilen bu RUSLE modeli, toprak kaybının
tahmini için etkili bir araç olmasına rağmen, her bir değişkeni oluşturmak için yapılan varsayımları ve RUSLE
modeli için ampirik bir denklemin hatalarını dikkate alarak sonuçları yorumlarken dikkatli olunmalıdır.
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