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•Toprak tuzlanması, suda çözülebilen tuzların toprak tabakaları içinde belirli seviyelerin 
üstünde birikerek toprak üretkenliğini, çevresel sağlığını ve ekonomik refahı olumsuz șekil-
de etkilemesidir. 

•Toprak tuzlanması, çözülebilir tuzların yapıları ve birikip yoğunlașması (konsantrasyon-
ları) üzerinden tanımlanır. Toprak tuzluluk oranında kabul edilebilir değer aralığı 100 gr 
toprak için 100-150 mg (%0.10-0.15) tuzdur. Topraktaki eriyebilir tuz oranı 150 mg’ı 
geçtiğinde tuz artık toprak için zehirli bir maddedir.¹

•Her ne kadar çözülebilir tuzlar tüm topraklarda bulunsa da verimli bir toprak tabakasın-
da tuzların birikmesine neden olacak birçok süreç bulunur: Toprak minerallerinin așınması, 
yağmurla gelen tuzlar, gübre ve pestisit uygulamaları, yanlıș sulama gibi tarımsal pra-
tikler, endüstriyel ve kentsel atıkların toprağa bırakılması ve tuzların belirli bir toprak 
tabakasından diğer tabakalara gitmesini engelleyen diğer toprak koșulları gibi olgular ve 
süreçler toprak tuzlanmasına neden olabilir.²

•Tuzlanma esas olarak tarım kaynaklı bir toprak bozulması olayıdır.³ Yanlıș sulama 
teknikleri nedeniyle așırı sulamaya maruz kalmıș topraklarda anakaya içindeki tuzlar kapi-
learite ile yüzeye doğru yükselir ve suyun buharlașması sonucunda eriyik halde bulunan 
tuzlar toprağın yüzeyine tașınır. Toprağın alt katmanlarında (horizonlarında) veya ana 
maddede bulunan tuzların bu șekilde toprak yüzeyine kadar çıkması ve orada birikmesi 
süreci sonunda olușur. Așırı sulama süreci devam ettikçe tuzlanmanın artması ile toprak 
bitkilerin yetișmesine uygun olmaktan çıkar. 

•Tuzlanma özellikle kurak ve yarı kurak iklimlerde, drenajı yetersiz düz ova ve çöküntü 
havzalarında, tuzlu alanın periyodik olarak ıslanıp kuruması ile olur.⁴

•Tuzlu topraklarda en yaygın anyonlar (negatif yüklü iyonlar) ; klorür (C1-) , sülfat (SO₄-²) , 
karbonat (CO₃-²) ve bikarbonat (HCO₃-)’dir. En yaygın katyonlar (pozitif iyonlar) ise; 
sodyum (Na+) , kalsiyum (Ca+²) , magnezyum (Mg+²) ve potasyum (K+)’dur. Söz konusu 
anyon ve katyonların bir araya gelmesi ile tuzlar olușur. Örneğin sodyum klorür (NaCl) 
doğada en yaygın bulunan tuzdur.⁵ Bunların belli bir düzeyin üzerinde olması durumunda 
bitki kökleri ozmotik basınç yüksek olduğu için çevresinden su alamaz. Tuzlu topraklarda 
bitkinin beslenebileceği su hareketi kısıtlandığı için bitkiler ölürler. Tuzlanma, diğer toprak 
canlılarının da topraktan besin almasını zorlaștırır. Özellikle sodyum tuzları, canlı doku-
larını bozucu ve zehirleyici etkiye sahiptir.
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•Dünya çapında, Antarktika dıșında her türlü iklimsel bölgeden 800 milyon hektardan daha 
fazla alanın tuzlanmadan etkilendiği, her yıl 1-1,5 milyon hektar alanın tuzlanma nedeniyle 
kaybedildiği tahmin ediliyor.⁶ Bilimsel araștırmalara göre tuzlanma her yıl küresel olarak 12 
milyar $ gelir kaybına neden oluyor.⁷

•Türkiye’de özellikle Harran Ovası’nda yapılan yanlıș sulama sonucu 2009 yılında tuzlanan 
alan miktarı 17767 hektara ulașmıștır.⁸
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