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Toprak Dokusu

•Bitkiler sularını topraktan, toprak ise suyunu yağıșlardan alır. Yağıș kadar önemli bir diğer 
faktör de toprağın su tutmadaki rolüdür. Toprağın bitkiye iletebileceği su miktarı, toprağın 
depolayabildiği su miktarı ve bu suyun toprak tarafından ne kadar sıkı tutulduğu ile ilișkilidir. 
Bazı topraklar çok fazla miktarda su depolayabilir ancak bu suyu o kadar sıkı tutarlar ki çok 
az bir kısmı bitkilere iletilir. Bazı topraklar ise suyu gevșek bir șekilde tutarlar ancak su depola-
ma yeteneği zayıftır. Bu tür topraklar da bitkiye fazla su sağlamaz. İdeal toprak her iki özelliğe 
en iyi biçimde sahip olan topraklardır.¹ Dolayısı ile toprağın fiziksel yapısının olușturduğu bir 
dokuya sahip olduğunu ifade edebiliriz.

•Toprağın bu özelliğini anlamak için bilim insanları toprak taneciklerini büyüklüklerine göre 
sınıflandırır.  Ana kayanın ayrıșması ile olușan toprak tanecikleri büyüklüklerine göre ince çakıl 
(çapı 2-1mm), kaba kum (1-0,5 mm), kum (0,5-0,25 mm), ince kum (0,25-0,1 mm), çok ince kum 
(0,1-0,05 mm), mil (0,05-0,02 mm) ve kil (0,02 mm'den küçük) olarak gruplandırılır. Toprak tane-
ciklerinin topraktaki oranları toprağın dokusunu (tekstürünü) olușturur.² Bu terim toprak anali-
zleri ile ilgilenen bilim ve mühendislik alanlarında “toprak bünyesi” olarak tanımlanır.

•Toprak dokusu toprağın ince veya iri taneli olduğunu anlatır. Toprağın taneciklerine göre 
sınıflandırılması gelișigüzel bir sınıflama olmayıp, aksine toprağa kazandırdıkları özelliklere 
göre yapılmıștır. Toprağın dokusu, toprağın su geçirgenliğini, su tutma kapasitesini, havalan-
masını, kökün yayılıșını ve besin maddesi ekonomisini etkiler. İnce bünyeli toprakların içindeki 
kil miktarı arttıkça su tutma kapasitesi artar ancak havalandırması zorlașır. Bu nedenle kök 
gelișimi zayıflar. Kaba bünyeli topraklar ise, bu sayılan özelliklerin aksine sahiptir. Bu nedenle, 
genellikle kumlu toprakların· suyu kolay geçirdiğini, havalandırılmasının kolay olduğunu, kökün 
gelișmesi ve ișleme bakımından “çok iyi” olduğunu; ancak, besin maddeleri bakımından fakir 
olduğunu ifade edilir.³

•Toprak dokusunu belirlemek için tekstür üçgeni kullanılır. Üçgenin her bir kenarının üzerinde 
kum, silt ve kum yüzde değer olarak 0’dan 100’e kadar gösterilmiștir. Mekanik analizden elde 
edilen kum, silt ve kil fraksiyonları değerleri bu diyagrama uygulanır. Üç hattın kesișme 
noktasının düștüğü alan o toprağın bünyesini=tekstürünü gösterir. Örneğin %20 kil, %45 silt ve 
%35 kum içeren bir toprağın bünye sınıfı “tın” adını alır ve tınlı toprak olarak ifade edilir. Bașka 
bir örnek %60 silt, %30 kil ve %10 kum içeren bir toprağın tekstür sınıfı “siltli killi tın”dır.⁴

•Topraklar önce kumlu, tınlı ve killi olmak üzere üç gruba ayrılır. Bu gruplar da daha sonra 
kendi aralarında on iki bünye sınıfına bölünür. Bir toprağın bünye sınıfı belirlendikten sonra 
toprağı tarımsal olarak daha uygun hale getirmek için toprak bünye yapısında iyileștirme 
çalıșmaları yapılır. Ağır bünyeli killi topraklarda pomza, zeolit gibi kayaç ve mineraller toprak 
düzenleyicileri olarak kullanılır.⁵
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