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ÖNSÖZ 

Ülkemizde üst toprak taşınmasının en yoğun yaşandığı alanlar, 
özellikle orman ve mera arazilerinin tarım alanlarına dönüştürüldüğü eğimli 
alanlardır. Bu alanlarda, sürekli bitki örtüsü oluşturabilecek ekonomik 
değere sahip bitkilerin kullanılması, hem yöre insanlarına ekonomik gelir 
getirecek hem de verimli üst toprağın taşınmasını minimum düzeye 
indirebilecektir.  

Temel araştırma özelliğindeki bu çalışma, Manisa-Sarıgöl 
yöresindeki asgari toprak işlemesi uygulanan, sulama ve gübreleme 
yapılmayan eğimli bir arazide gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızda; ekonomik 
değere sahip bitki türlerinin  kullanılabilirliği, erozyon üzerindeki etkileri ve 
tesis maliyetinin saptanması amaçlanmıştır. 
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ÖZ  

Manisa-Sarıgöl yöresinde yapılan temel nitelikli bu araştırmada, 
asgari toprak işlemesi uygulanan, sulama ve gübreleme yapılmayan eğimli 
bir arazide (ortalama %25) ekonomik değere sahip bazı bitki türlerinin 
kullanılabilirliği, erozyon üzerindeki etkileri ve tesis maliyetinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Deneme, rastlantı blokları deneme desenine 
uygun olarak, tek bitki faktörlü ve iki yinelemeli olarak kurulmuştur. 
İşlemler 5mx20m boyutundaki 61 parsel üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Elde edilen bulgulara göre; Sarıgöl yöresi koşullarında badem, 
fıstıkçamı, kızılçam, İzmir kekiği, adaçayı, melisa, menengiç, asma  ve bazı 
mera bitkileri çok iyi uyum sağlamıştır. Parsellerde üst toprak kaybı 
(erozyon) en az mera bitkilerinde olmak üzere sırasıyla İzmir kekiği, melisa, 
adaçayı ve badem parsellerinde olurken, en fazla ise fıstık çamı ve deneme 
parselleri dışında gözlenen ve diri örtü temizliği yapılan boş parselde ortaya 
çıkmıştır. Bitki faktörlerinin tesis maliyeti açısından, bitkilerin sahip olduğu 
özellikler ve sağladığı ürün verimleri farklılık göstermiş ancak bütün 
türlerde, 4 yıl boyunca tesis gelir-gider oranı negatif olmuştur. 
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ABSTRACT 

This study, carried out in Manisa-Sarigöl, aimed to determine 
erosion control effects, usability and establishment cost of some 
economically important species in a field with a slope of 25 % with minimal 
soil preparation and without fertilization and irrigation. Experiments were 
carried out in 61 plots (5m × 20m) and, used randomised block design with 
species factor and two replications.   

Results showed that almond tree, stone pine, Turkish Red Pine, 
İzmir oregano, sage, balm, terebinth tree, vines and  some pasture species are 
well adapted in Sarıgöl region’s conditions. Minimum topsoil erosions were 
seen in plots with pasture species and then oregano, sage, balm, almond tree 
respectively. On the other hand, stone pine and control empty plot had 
maximum topsoil erosion rate. Establishment costs differed between the 
species in accordance with features of the species and their yield 
productivity. However establishment cost and income rate was negative 
during four years for all species. 
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1. GİRİŞ 
Toprak, tarım, ormancılık, mera gibi bitkisel üretimler için halen 

vazgeçilmez olduğu kadar, turizm, sanayi ve yerleşim için de önemli bir 
doğal kaynak durumundadır. Toprak üzerindeki bu tip yoğun baskılar ve 
bilinçsizce kullanımlar, toprak erozyonuna yol açmaktadır. 

Toprak erozyonu jeolojik değişimin doğal bir sürecidir. Toprak 
erozyonu oldukça yavaş olduğundan algılanması güçtür. Uzun dönemde aşırı 
erozyona yol açan, yoğun tarım, yeni tarım deseni uygulamaları ya da 
marjinal alanların pullukla sürülmesi gibi sıkça görülen uygulamalar, kısa 
dönemde üretim kazançları sağlayarak, yanıltıcı bir gelişme görüntüsü 
yaratmaktadır. Toprak erozyonu, var olan verimlilik düzeyini düşürmekte, 
topraktaki bitki besin maddelerini azaltmakta, fiziksel yapıyı bozmak 
suretiyle bitkinin gelişimini olumsuz etkilemekte ve gıda üretiminin 
maliyetini artırmaktadır. Toprak erozyonla yitirildiğinde gübreleme ya da sık 
sulamak suretiyle toprak verimliliği artırma yollarına gidilmektedir (Brown 
ve Wolf, 1996). Bu durumda toprakta tuz oranı yükseldiğinden verim 
giderek azalmaktadır. 

Ülkemizdeki arazilerin %73’ünde çeşitli derecelerde su erozyonu 
görülmektedir. Su erozyonunun görüldüğü toplam alanın % 20’si tarıma 
uygun alan olan II., III. ve IV. sınıf arazi sınıflarında, buna karşılık % 50’si 
ise devamlı doğal vejetasyon altında bulunması gereken ve tarıma uygun 
olmayan V.,VI. ve VII. arazi kabiliyet sınıfları üzerinde bulunmaktadır. Ülke 
arazilerinin yaklaşık % 53’ü tarıma uygun olmayan ve sürekli bitki örtüsüyle 
kaplı olması gereken bir durumdadır (Balcı, 1996). Ülkemizin topoğrafik 
yapısı incelendiğinde, düz ve düze yakın arazilerin ülke arazisinin %12’sini, 
hafif ve orta eğime sahip arazilerin % 24’ünü, dik, çok dik ve sarp araziler 
ise ülke yözölçümünün yaklaşık % 60’ını oluşturmaktadır (Taysun ve ark., 
1995). 

Genelde ülkemizde ulusal gelirden en az pay alan kesim dağlık 
orman bölgelerinde yaşayan orman köyleridir. Orman içi ve kenarı köylerde 
yaşayan 7 milyon insanımız, Türkiye nüfusunun yaklaşık % 15 ini 
oluşturmaktadır. Bu insanlar tarım, hayvancılık, inşaat, ısınma ihtiyaçlarını 
ve ekonomik gelir sağlayıcı faaliyetlerini ormanlık alanlarda karşılamaya 
çalışmaktadır. Sonuçta ormanlık alanlar süratle azalmaktadır. Kırsal alanda, 
orman kaynaklarının kullanımı sürdürülebilir olmadığı için, tarım alanları, 
meralar ve su kaynakları olumsuz etkilenmekte ve giderek tükenmektedir. 
Orman köylerinde, tarım yapılan arazilerin hem nitelik, hem de nicelik 
bakımından yetersiz oluşu ve entansif tarıma geçilemeyişi, yerleşim 
birimlerinin dağınıklılığı, ulaşım, haberleşme, örgütlenme ve kamu 
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hizmetlerinden yararlanmayı güçleştiren faktörler nedeniyle, ekonomik, 
sosyal ve kültürel bakımdan dışa kapalılıklarını sürdürmektedir. Orman 
köylüsünün sorunlarının çözümü için uygulanan politikalar orman 
alanlarının daraltılmasıyla sonuçlanmıştır. Günümüzde kırsal kalkınma 
kavramının ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından farklı şekillerde 
algılanması, gerçekleştirilen etkinliklerden yeterli verim alınamamasına yol 
açmaktadır. Köy veya kırsal kalkınma amaçlı etkinliklerde, o yörenin sosyo 
ekonomik, kültürel ve ekolojik özellikleri dikkate alınarak özellikle mikro 
havza bazında entegre plan ve programların hazırlanması gereklidir. 
Kurumlar arası işbirliği ve yöre insanlarının uygulamalara katılımı kırsal 
kalkınma programlarının olumlu sonuçlanmasını sağlayacaktır. 

Son yıllarda kırsal kalkınma veya kırsal yaşam için sosyal 
ormancılık kavramı tüm dünyada kabul görmüş ve özellikle agroforestry 
(Tarımsal Ormancılık-TO) sistemleri önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle 
az gelişmiş tropik ve subtropik ülkelerde ormanların ve diğer doğal 
kaynakların her geçen gün azalması, toprağın verimsizleşmesi ile tarım 
ürünlerinin veriminin azalması, yakacak ve yapacak oduna olan talebin 
artması, nüfus artışı, yetersiz beslenme ve kırsal kesimdeki halkın fakirliği 
gibi nedenler TO sistemlerinin uygulanmasına neden olmuştur. 

TO sistemleri, tarım ve ormancılık kavramlarının birleşiminden 
oluşan bir kavramdır. Bu konuda, bazı araştırıcılar tarafından değişik 
tanımlamalar yapılmakta, özet olarak; “Toprak-su korunması ve 
geliştirilmesi dikkate alınarak aynı arazi üzerinde otsu, çalı ve ağaçlardan en 
az iki ürün içerecek şekilde bir arada kullanımını kapsayan, halkın gelir 
düzeyini artıran, planlı ve sürekli yapılan arazi kullanım tekniğidir” şeklinde 
tanımlanmaktadır. (Young, 1989; Tolunay ve ark., 1997). Başka bir deyişle 
TO; “ekolojik ve ekonomik ilişkiler dikkate alarak, aynı üretim ve yönetim 
biriminde, tarımsal ve hayvansal üretimlerle birlikte ormancılık üretiminin 
yapıldığı bir arazi kullanma sistemi ya da pratiğidir” (Nair, 1993).  

TO sistemlerinin sınıflandırılmasında, arazi kullanımı geniş ve çok 
yönlü irdelenir. Tarımsal ürünler, hayvan yemi bitkileri, meyveler, tıbbi ve 
aromatik bitkiler, yakacak ve yapacak odun ürünleri, diğer odun dışı ürünler 
v.b ürünlerin yetiştirilmesi amaçlanır. İşletme süresince yetiştirilecek 
ürünler, aynı zamanda veya birbirini takip edecek şekilde kombinasyonlar 
halinde yetiştirilmektedir. 

TO sistemleri her türlü arazi için uygundur. Ayrıca ürünlerin öncelik 
sırasında da zorlama yoktur. Bu nedenlerle TO sistemlerinin arazi kullanımı 
yönünden iki yönlü faydası vardır. Bunlardan ilki mevcut alanı korumak ve 
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geliştirmek, diğeri ise orman, tarım ve hayvan yemi ürünlerinin kombine 
üretimini en yüksek düzeye çıkarmaktır. 

Dönüşümlü kültivasyonda sıralarda farklı ürünler yetiştirmek 
mümkündür. Bu yöntemde, türler birbirleriyle ışık, toprak, besin ve su için 
rekabet etmeyip birbirlerini tamamlarlar. Bu nedenle dönüşümlü kültivasyon 
en uygun sistem olarak kabul edilmiştir. Günümüzdeki anlayışa göre, ağaç 
ve tarımsal ürünlerin eş zamanlı kültivasyonunun mümkün olduğu kadar 
uzun olması gereklidir. TO sistemlerinin etkinliğine karar verebilmek için 
birden fazla etken önemli rol oynamaktadır. Bunlar sırasıyla orman ağacı 
için hayatta kalma yüzdesi, gelişmesi ve ana- tali ürünün parasal değeri, 
tarımsal ürünler için varyeteler, ana ve tali tarımsal ürünler ile ürünlerin 
verimi ve parasal değeridir (Nair, 1993).  

Ülkemiz koşullarında, özellikle orman ve mera alanlarından tarım 
alanlarına dönüştürülen veya sosyal baskının yoğun olduğu orman köyleri 
çevresindeki marjinal tarım alanlarında, ekonomik değere sahip ve sürekli 
bitki örtüsü oluşturabilecektir. Böylece çok yıllık bitkilerden karışım 
yapılarak hem ekonomik değer elde edilerek kırsal kalkınmaya katkı, hem de 
erozyon kontrolü sağlanacaktır. Bu durum, zaman ve iş gücü kaybını 
önleyerek, orman, mera, su gibi doğal kaynakların sürdürülebilir 
korunmasını gerçekleştirecektir. 

Temel araştırma özelliğindeki bu çalışma, Manisa-Sarıgöl yöresinde 
asgari toprak işlemesi uygulanan, sulama ve gübreleme yapılmayan marjinal 
bir arazide gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızda; ekonomik değere sahip bitki 
türlerini belirlemek, bitkilerin kombinasyonlar halinde kullanılabilirliğini 
ortaya koymak, bitkilerin erozyon üzerindeki etkilerini belirlemek ve tesis 
maliyetini saptamak amaçlanmıştır. 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Araştırma Yeri Hakkında Genel Bilgiler  

2.1.1. Araştırma Yerinin Konumu 

Sarıgöl ilçesi, Manisa ilinin güney doğusunda yer almakta, ilçenin 
doğusunda Buldan ve Denizli, güneyinde Aydın, ve batısında ise Alaşehir 
bulunmaktadır. Sarıgöl, Manisa’dan 139 km, İzmir’den ise 155 km 
mesafededir. Sarıgöl, Gediz Vadisinin doğusunda olup koordinatları; 28º 25' 
52'' - 28º 52' 04'' doğu , 38º 52' 09'' - 38º 19' 54'' kuzeydir. 

Araştırma yeri, Sarıgöl-Denizli devlet karayolu üzerinde olup ilçe 
merkezine yaklaşık 5 km uzaklıktadır. Sarıgöl Orman İşletme Şefliği’nin 
140 nolu bölmesindeki Karaağaç deresi batı ve kuzey batı yamacında yer 
almaktadır. Rakımı 450 metredir (Resim 1).  

2.1.2. İklim 

Deneme alanında kurulan kombine yağış ölçer, nem ölçer ve 
sıcaklık ölçerle günlük ölçümler otomatik olarak kaydedilerek bazı iklim 
verileri elde edilmiştir.  

Deneme alanına yağan yağışın 5 yıllık ortalaması (1996–2000 yılları 
arası) 442,8 mm’dir. En fazla yağış aralık, ocak, şubat, mart ve nisan 
aylarında olmaktadır. En düşük yağış miktarları ise haziran, temmuz, ağustos 
ve eylül aylarında görülmektedir (Ek 1-2, Şekil 1). 

Deneme alanında izlenen 4 yılın genel sıcaklık ortalaması 17 oC dir. 
Deneme alanında en düşük sıcaklık ortalaması ocak ayında (2 oC), en yüksek 
sıcaklık ortalaması ise ağustos ayında (31 oC) görülmüştür. Yıllara göre aylık 
ortalamalarda aralık, ocak, şubat aylarının hava sıcaklığının düşük olduğu 
buna karşın özellikle haziran, temmuz ve ağustos aylarının daha sıcak geçtiği 
gözlenmektedir (Ek 1). 1997 yılına ait sıcaklık verilerinde ocak ve şubat 
ayında en düşük sıcaklık – 2 oC, 1998 ve 1999 yıllarında ise kışın 0 oC’nin 
altına düşmediği, 2000 yılında ise ocak ayı içerisinde – 1 oC’ye düştüğü 
tespit edilmiştir. Araştırma alanının yıllara göre oransal nem ortalaması % 
32,4 olup en düşük oransal nem ortalaması temmuz ayında( % 24,3), en 
yüksek oransal nem ise aralık ayında (% 42,7) görülmektedir (Ek 1). 
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 Şekil 1. Thornthwaite Metoduna Göre Su Bilançosu Grafiği  

Figure1. Water Balance Diagram According to Thornthwaite 
Method 

2.1.3. Toprak Özellikleri 
Deneme alanında alınan toprak örneklerinin fiziksel ve kimyasal 

analizlerine göre; toprak kumlu balçık (% 80 kum, % 7 kil ve % 13 toz) 
yapıdadır. Elektriki geçirgenliği (Ec x103mhos/cm) 0,099-0,218, toprak 
reaksiyonu (pH) 6,42-7,43 arasında değişmektedir. Organik madde oranı % 
0,607–3,031, CaCO3 0,48-0,89, K2O+ 60-156 ppm, Mg ++ 215-549 ppm, Ca+ 
1000-2700 ppm, N % 0,030-0,152, P2O5 % 1,4-13,8 arasındadır. 

Sarıgöl ilçesinin ve köylerinin toprak yapısı genel olarak ova ve 
taban arazilerde hafif kaba bünyeli olup, kumlu-balçık, dağlık arazilerde ise 
killi yapıdadır.  

2.1.4. Sarıgöl İlçesinin Mevcut Arazi Kullanım Durumu:  

Sarıgöl ilçesi, 42.300 ha’lık bir alana sahip olup, bunun 18.071 ha’ı 
orman, 1.482 ha’ı çayır-mer’a, 19.210 ha’ı tarım, 3.537 ha’ı ise yerleşim yeri 
ve kullanılmayan alanları oluşturmaktadır. Tarım alanının, 12.055 ha’ında 
susuz tarım, 7.155 ha’ında ise sulu tarım yapılmaktadır. Tarım alanlarının 
5.730 ha’ında tahıl, 269 ha’ında baklagil, 3.955 ha’ında endüstri bitkileri, 
387 ha’ında yem bitkileri olmak üzere toplam 10.341 ha’ında tarla bitkileri 

mm mm 
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üretilmektedir. Kalan tarım alanının 280 ha’ında zeytin, 6.370 ha’ında bağ, 
532 ha’ında meyve, 801 ha’ında sebze olmak üzere toplam 7.983 ha’da bağ-
bahçe bitkileri üretilmektedir. Mevcut ekili-dikili alan 18.324 ha olup nadasa 
bırakılan alan ise 886 ha dır (Anonim, 2000).  

2.1.5. Sarıgöl İlçesinin Sosyo-Ekonomik Yapısı:  

Sarıgöl’ün toplam nüfusu 35.270’dir. İlçe merkezinde 11.379 kişi, 
kırsal alanda 23.391 kişi yaşamaktadır. Sarıgöl ilçesine bağlı 29 köyün, 5’i 
orman köyü, 6’sı dağ köyü, 18’i ise ova köyüdür. Merkez ilçe ve köylerinde 
toplam 8.133 aile çiftçilikle uğraşmaktadır. Sarıgöl’de üretilen ürünler önem 
sırasına göre; çekirdeksiz üzüm, tütün, tahıl, çeşitli meyve ve sebzelerdir. 
Önemli tarımsal ürünler ve üretim alanları sırasıyla; buğday ekim alanı 3.320 
ha (verimi 3.400 kg/ha), arpa ekim alanı 2.279 ha (verimi 3.250 kg/ha), tütün 
ekim alanı 3.100 ha (verimi 690 kg/ha), bağ alanı 6.500 ha (verimi 3.000 
kg/ha) dır. 

2.1.6. Araştırma Alanı Çevresindeki ve Manisa 
Yöresindeki Doğal Bitki Türleri 

Deneme alanı, 450 m yükseltide olup, bulunduğu mevki itibari ile 
Akdeniz ikliminin kısmen gecikmiş ve karasallaşmış özellikleri 
görülmektedir. Deneme alanının yakın çevresinde ve Manisa Yöresinde 
rastlanılan bitki türleri Ek 3 deki gibidir. 

2.2. Materyal 

Denemede tek başına ve ikili kombinasyonlarda kullanılan bitki 
türleri projenin ana materyalini oluşturmaktadır (Çizelge 1.). Bunun yanısıra 
deneme alanının bazı iklim verilerini ölçmek amacıyla portatif meteoroloji 
istasyonu (yağış ölçer, nem ölçer ve sıcaklık ölçer), bitki boyları ve bitki 
tepe çaplarını ölçmek amacıyla 1 m’lik cetvel, mera parsellerindeki bitkilerin 
frekansı, toprağı kapatma yüzdelerini belirlemek amacıyla lup ve kuadrat, 
parselden taşınan üst toprak miktarını ölçmek amacıyla 210 litrelik varil, 
cam kavanoz ve portatif tartı aleti kullanılmıştır. Ayrıca deneme alanıyla 
ilgili diğer bilgiler için yazılı yayın ve haritalardan materyal olarak 
yararlanılmıştır. 
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Çizelge 1. Denemede Kullanılan Bitki Türleri 

Table 1. Plant Species used in the Trial 

Bitki türleri 
Plant Species 

Türkçesi 
Turkish Name of 

Species 

Üretim Şekli 
Propagation 

Type 

Araziye Dikimi 
ve Yaşı 

Plantation Type 
and Age 

Agropyron cristatum (Fairway) 
Agropyron intermedium 
Bromus inermis 
Medicago sativa L. 
Onobrychis vicifolia L. 

Otlak ayrığı 
Mavi ayrığı 
Kılçıksız Brom 
Adi Yonca 
Korunga 

Tohum 
Tohum 
Tohum 
Tohum 
Tohum 

Tohum ile Çizi 
Tohum ile Çizi 
Tohum ile Çizi 
Tohum ile Çizi 
Tohum ile Çizi 

Origanum onites L. 
(Origanum smyrnaeum L.) 

İzmir kekiği 
(Mercanköşk) Tohum Tüplü (1+0 ) 

Salvia officinalis L. Tıbbi Adaçayı Tohum Tüplü  (1+0 ) 
Melissa officinalis L. Melisa (Oğul otu) Tohum Tüplü  (1+0 ) 
Capparis spinosa L. Kapari Tohum Tüplü  (1+0 ) 

Vitis vinifera var. italia İtalia üzüm çeşidi 
(Asma) Çelik Tüplü (1+0) 

Laurus nobilis L. Defne Tohum Tüplü  (1+1 ) 
Pictacia terebinthus L. Menengiç Tohum Tüplü  (1+1 ) 

Prunus amygdalus L. Badem Tohum Çıplak köklü 
(1+0) 

Pinus pinea L. Fıstık çamı Tohum Tüplü (2+0) 

Pinus brutia L. Kızılçam Tohum Çıplak köklü 
(1+0) 

2.2.1. Bitki Türlerinin Özellikleri  

Araştırmada kullanılan mera bitkileri, Manisa-Sarıgöl koşullarında 
kullanılabilecek yem bitkisi niteliğindeki buğdaygil ve baklagil türlerinden 
oluşturulmuştur. Mera bitkileri olarak kullanılan Agropyron cristatum 
(Fairway), Agropyron intermedium, Bromus inermis, Onobrychis vicifolia, 
Medicago sativa türlerinin tohumları Ankara TİGEM’den temin edilmiştir. 
Bu tohumların özellikleri Çizelge 2.’de gösterilmiştir. Her bitkinin tohumları 
parsellerde açılan çizilere ekilmiş, her çizide bir buğdaygil bir baklagil türü 
olacak şekilde karışık ekim gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 



 8

Çizelge 2. Mera Bitkilerinin Bazı Özellikleri 

Table 2. Some Faetures of Pasture Species 

Mera Bitkileri 
Pasture Species 

Cinsi 
Sort 

1 gr daki 
Tohum 
Adedi 
Seed 

Number of 
1 gr 

Parsele Atılan 
Tohum Miktarı 

(gr/100m2) 
Seed Quantity per 

Parsel 

Tohum 
Çimlenme 
Yüzdesi 

(%) 
Seed Vitalite 
Percentages 

Agropyron cristatum 
(Fairway) Buğdaygil 368 200 46 

Agropyron intermedium Buğdaygil 166 200 48 
Bromus inermis Buğdaygil 250 200 73 
Medicago sativa Baklagil 684 150 55 
Onobrychis vicifolia  Baklagil 58 500 63 

Salvia officinalis, Origanum onites ve Melissa officinalis tohumları, 
Muradiye Fidanlığı’ndan temin edilmiştir. 1996 yılının mart ayı içerisinde 
sera ortamında yastıklara ekilen tohumlar mayıs-haziran aylarında tüplere 
şaşırtıldıktan sonra sera dışında dikime kadar bekletilmiştir. Adaçayı 
tohumunun bindane ağırlığı ortalama 7.6 gr’dır. 1 gr da yaklaşık 15.060 adet 
Melisa, 15.015 adet İzmir kekiği tohumu bulunmaktadır.  

Capparis spinosa L. (kapari) tohumları, 1995 yılının ağustos ve 
eylül aylarında İzmir Kuş Cenneti ve Dilek Yarımadası Milli Parkından 
toplanmıştır. 1996 yılının kasım ayında Muradiye Fidanlığında, sera içinde 
hazırlanan ve çimlendirme ortamı olarak kum kullanılan yastıklara 
ekilmiştir. Elde edilen fideler mart-nisan aylarında tüplere şaşırtıldıktan 
sonra sera dışına çıkartılmıştır. 1 gr’da yaklaşık 100 adet kapari tohumu 
bulunmaktadır.  

Vitis vinifera var. italia (Asma) fidanları, 1995 yılında Manisa 
Bağcılık Araştırma Müdürlüğünden tüplü olarak temin edilmiştir. Bu 
fidanlar, anaçlık asma 99R (Richter) üzerine İtalia çeşidinin aşılanması ile 
üretilmiştir. 

Pictacia terebinthus L., (menengiç), Laurus nobilis L. (defne), 
Pinus pinea L. (fıstık çamı) ve Pinus brutia L. (kızılçam) türleri Muradiye 
Fidanlığında 1995 yılında tohumdan üretilmek suretiyle tüplü olarak, Prunus 
amygdalus L. ise çıplak köklü olarak temin edilmiştir. 
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2.3. Yöntem  

Deneme, yıl birleştirmeli tesadüf blokları deneme desenine göre tek 
faktörlü ve iki yinelemeli olarak kurulmuştur. Projede kullanılan bitkilerin 
tek ve ikili kombinasyonları faktörü temsil etmektedir. Deneme alanında, 
işlemlerin gerçekleştirildiği korumalı 60 parsel ve herhangi bir işleme tabi 
tutulmayan korumasız kontrol parseli olmak üzere toplam 61 parsel 
oluşturulmuştur. Her parselin boyutu 20 × 5m = 100 m2 dir. Çalışmalar 
toplam 6.100 m2‘lik bir alanda yürütülmüştür. (Resim 1). 

Çalışmamızda kullanılan bitki materyalleri 1997 yılının ilk aylarında 
deneme desenine uygun bir biçimde eş zamanlı olarak araziye aplike 
edilmiştir. Çalışmamızda, Sarıgöl yöresinde yapılacak karma sistem 
uygulamalarında kullanılabilecek bitki türlerinin belirlenmesi 
amaçlandığından, öncelikle türlerin tek ve ikili kombinasyonları ele 
alınmıştır. Parseller her bitki türü tek olarak ve fıstık çamı (Çf) ve kızılçam 
(Çz) bitkileri ile ikili kombinasyon oluşturacak şekilde kura çekilerek 
oluşturulmuştur. Parsellerin dışında, korunan alan içinde iki parsel boş 
bırakılıp her yıl sürülerek bitki örtüsünün oluşumu engellenmiştir. Ayrıca 
korunan alan dışında hiç bir işlem yapılmayan kontrolsüz boş bir parsel 
oluşturularak doğal halde bırakılmıştır. 

Deneme deseni oluşturulurken, ormancılık ve tarım tekniklerine 
göre bitkilerin büyüme ve gelişme özellikleri dikkate alınarak aralık - 
mesafeler belirlenmiştir (Çizelge 3.). Mera parsellerinde ise yem bitkilerinin 
tohumları her 20 cm’de bir açılan çizilere ekilmiştir. 
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Çizelge 3. Bitki Türlerinin Birim Alandaki Fidan Adedi ve Aralık-
Mesafeleri 

Table 3.Seedlings Number per Parsel and Spacings of Plant Species  

Bitki Türleri 
Species 

Tek Tür 
İşlemindeki 
Fidan adeti 

Plant Number of 
Single Species 

Treatment 

İkili Kombinasyon 
İşlemindeki  Fidan 

Adeti 
Plant Number of 
Double Species 

Treatment 

Dikim 
Sıklığı 

Spacings 
(m) 

Pinus pinea L. 4 4 5 × 5 
Pinus brutia L. 21 21 3 × 2 
Laurus nobilis L. 18 12 3 × 3 
Pictacia terebinthus L. 18 12 3 × 3 
Prunus amygdalus L 18 12 3 × 3 
Capparis spinosa L. 28 18 3 × 2 
Vitis vinifera var. 
İtalica 28 18 3 × 2 

Origanum onites L. 171 162 1 × 0,5 
Melissa officinalis L. 171 162 1 × 0,5 
Salvia officinalis L. 171 162 1 × 0,5 

 

Denemede, 1997-1998-1999 ve 2000 yıllarında yapılan 
ölçümlerden, elde edilen veriler bilgisayar ortamında TARIST programı 
içindeki faktöryel deneme desenlerinden 15 no’lu model kullanılarak 
değerlendirilmiştir. Varyans analizi sonuçlarına göre ortalamalara Duncan 
Testi uygulanmıştır. 

2.4. Arazi Hazırlığı 

Deneme alanı, deneme desenine göre 1996 yılı mayıs ayında dozerle 
sürülerek bitki örtüsü temizlenmiş ve etrafı tel çitle çevrilerek korumaya 
alınmıştır. Batı ve kuzey batı bakıya sahip yamaç üzerinde, deneme desenine 
göre her blokta 10 parsel olacak şekilde toplam 6 blok oluşturulmuştur. 
Parseller arasındaki etkileşimi önlemek amacıyla parsellerin etrafı 1 m × 0,5 
m × 0,05 m boyutunda hazır kalıp betonlarla çevrilmiştir. Ayrıca yamaç 
eğimine paralel olarak yerleştirilen her parselin alt kısmına toprak birikmesi 
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için üçgen şeklinde beton önlükler yapılmıştır. Beton önlüğün akış savağının 
altına 210 litrelik variller yerleştirilmiştir (Resim 3). Parsellerin eğimi % 20-
30 arasında değişmektedir. Böylece hazırlanan parseller pullukla sürüldükten 
sonra deneme desenine göre dikim yapılmıştır. 

Mera parsellerinde ise yem bitkilerinin tohumları her 20 cm’de bir 
açılan çizilere elle ekilmiştir. Birinci çiziye Agropyron cristatutum, Bromus 
inermis, Medicago sativa, ikinci çiziye Agropyron intermedium, Onobrychis 
vicifolia, Bromus inermis ekilmiştir. Her mera parselinde 200 gr amonyum 
sülfat ve 150 gr triplesüper fosfat ile gübreleme yapılmıştır. 

2.5. Ölçümler 

2.5.1 Bitkilerin Yaşam Yüzdeleri  

Denemede kullanılan türlerin yöreye uyum sağlayıp 
sağlamayacağını ortaya koymak amacıyla, her parseldeki fidanlar yıl başında 
ve yıl sonunda sayılmak suretiyle yıllık yaşama yüzdeleri belirlenmiştir. Her 
yıl belirlenen yaşama yüzdelerinin ortalamaları alınarak bitkilerin ortalama 
yaşama yüzdeleri (%) belirlenmiştir. Bitkilerin parsellere aplikasyonununu 
izleyen yılda kuruyan bitkilerin yerine tamamlama dikimi yapılmıştır. 

2.5.2. Bitkilerin Boy Ortalamaları 

Denemede kullanılan fıstıkçamı, kızılçam, badem, menengiç, defne, 
asma ve kapari’nin parsellerdeki tüm fidanlarının boyları cetvelle cm 
hassasiyetinde ölçülmüştür. Adaçayı, melisa ve İzmir kekiği fidanlarında ise 
örnekleme yapılarak iki sıradan oluşan toplam 18 adet fidanın boyları 
ölçülmüştür. Mera parsellerinde ise parselin alt orta ve üst kısmının 
ortasındaki bitkilerin boyları ölçülmüştür. Her yılın başında ve sonunda 
yapılan ölçümlerin ortalaması alınarak bitkilerin yıllık ve genel boy 
ortalamaları elde edilmiştir. 

2.5.3. Bitkilerin Toprağı Kapatma Oranları 

Parselde bulunan bitkilerin tepe çapları cm duyarlılığıyla, yıl 
başında ve sonunda olmak üzere iki defa ölçülmüştür. Ölçümlerin 
ortalamaları alınarak bitkilerin toprağı kapatma oranları (%) belirlenmiştir. 
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Mera parsellerinde ise, bu işlemler kuadratlarla gerçekleştirilmiştir (Resim 2-
5). 

2.5.4. Bitki Türlerinin Üst Toprağın Taşınmasına 
(Erozyon) Etkisi 

Her yılın sonunda beton önlüklerde biriken üst toprak miktarı, 
tartılmıştır. Ayrıca savakların altına konan varilerdeki su ve materyal 
karışımından 0,28 litre hacimli cam kavanozlara örnek alınmıştır. Cam 
kavanozların içindeki örnekler fırında 105 oC sıcaklıkta kurutulmuştur. 
Kavanozlardaki sedimentler gr hassasiyetinde tartılarak varil hacmine 
oranlanmıştır. Böylece varildeki biriken sediment miktarı hesaplanmıştır. 
Elde edilen değer ile parselin beton önlüğünde biriken materyal toplanarak 
parseldeki  taşınan üst toprak miktarı (gr/100 m2) hesaplanmıştır. 
Değerlendirmede hesaplanan değer kg/da birimine çevrilmiştir. 

2.5.5.Bitki Faktörü Seçeneklerinin Tesis Maliyeti  

Proje giderleri; arazinin dozerle sürülmesi, tesviye işlemleri, fidan 
bedeli, ekim ve dikim işçiliği, bakım işçiliği, idari ve beklenmeyen giderler 
ile arazi kirası şeklinde gruplandırılmıştır. Gelir kalemleri ise bitkilerden 
elde edilen ürünün yıllık değeri ve bitkilerin tuttuğu toprağın parasal 
değeridir (TPD). Bitkilendirmeden önce parselden taşınan toprak 
miktarından, bitkilendirmeden sonra taşınan toprak miktarı çıkarılarak 
bitkilerin tuttuğu toprak miktarı elde edilmiştir. Bu değer belirlenen bitkisel 
toprak fiatı ile çarpılarak TPD hesaplanmıştır. Toplam giderin, toplam 
gelirden farkı alınmak suretiyle net kar/zarar oranı belirlenmiştir. 
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Resim 2. Deneme Alanının Genel 
               Görünüşü 
Picture 2. Landscape of the Trial Area 

Resim 4. Kuadrat Yönteminin  
               Kullanılması 
Picture 4. Quadrat Method   
                 Application 

Resim 3.  Akış Savakları 
Picture 3. Flow Sluices 

Resim 1. Denemeden Önceki Erozyon 
Picture 1. Erosion Before the Trial 
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Resim 5. Mera Parselinde Transekt 
Yönteminin Kullanılması 
Picture 5. Transect Method  in 
Pasture Parcel 

Resim 6. Mayıs Ayında 
Çiçeklenen Origanum onites 
L 
Picture 6. Origanum onites L 
Flowers in May 

Resim 7. Mayıs Ayında Çiçeklenen 
Salvia officinalis L. 
Picture 7. Salvia officinalis L. 
Flowers in May 

Resim 8. Kızılçam + Badem parseli 
Picture 8. P. brutia + P. amygdalus 
parcel 
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3. BULGULAR  

3.1. Bitkilerin Yaşam Yüzdeleri 

Bitkilerin deneme süresince ortalama yaşam yüzdeleri Çizelge 4. 
deki gibidir. Kullanılan bitkilerden en yüksek yaşama yüzdesi bademde  
(% 95), en düşük yaşama yüzdesi kapari (% 40) de tespit edilmiştir.  

Çizelge 4. Bitkilerin Ortalama Yaşama Yüzdeleri 

Table 4. Survival Percentage of Species 

Bitki Türleri 
Species 

Ortalama Yaşama 
Yüzdeleri 

Mean Survival 
Percentage 

(%) 
Prunus amygdalus 
Pinus pinea 
Pistacia terbinthus 
Origanum onites 
Melissa officinalis 
Pinus brutia 
Salvia officinalis 
Vitis vinifera var. italia 
Laurus nobilis 
Capparis spinosa 

95 
94 
92 
90 
84 
82 
79 
63 
51 
40 

Fıstık çamı (Çf) ve kızılçamın (Çz) tek ve ikili 
kombinasyonlarındaki yaşama yüzdeleri Ek 4’deki gibidir. Belirlenen 
değerlere arc – sin dönüşümü uygulandıktan sonra yapılan varyans analizine 
göre, bitki faktörü ve yıllara göre önemli bir farklılık bulunmuştur. 

Kızılçam ve fıstıkçamının mera bitkileriyle kombinasyonu dışındaki 
tüm uygulamalarda yaşam yüzdeleri yüksek ve birbirine yakın değerlerdir. 
Çf+mera kombinasyonunda ortalama yaşam yüzdesi % 47, Çz+mera 
kombinasyonunda % 36’dır. 

Mera bitkileri ekimden sonra fıstıkçamı ve kızılçam fidanlarından 
daha hızlı geliştiğinden çam fidanlarının ışık almasını önlemekte ve üst 
toprakta bulunan suyu daha fazla kullanmaktadır. Sonuçta mera bitkileri çam 
fidanlarının gelişmelerini engellemektedir. Bu nedenlerle kurak mevsimde 
özellikle çıplak köklü dikilen kızılçam ve fıstıkçamı fidanlarında kurumalara 
yol açarak çam fidanlarının yaşama yüzdelerini düşürmüştür. 

Badem, diğer bitki türlerine göre en yüksek ortalama yaşam 
yüzdesine (% 95) sahiptir. Fakat uygulanan varyans analizinde tek ve ikili 
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kombinasyonlarında bitki faktörü ve yıllara göre önemli bir istatistiki fark 
belirlenmemiştir (Ek 5). Badem, diğer bitkilere göre yöreye en iyi uyumu 
göstermiştir. Özellikle kazık kök sistemine sahip olması nedeniyle kuraklığa 
çok fazla dayanıklı olduğu ifade edilmektedir (Seçilmiş, 1998).  

Menengiçin yaşama yüzdesi ortalama % 92’dir. Uygulanan varyans 
analizine göre bitki faktörü ve yıllar seviyesinde ortalamalar arasında önemli 
istatistiki fark vardır (Ek 5). Menengiç, ilk yılda yapraklanmanın çok az 
olması nedeniyle kısmen kuraklıktan etkilenmesine rağmen daha sonraki 
yıllarda kuraklığa iyi uyum sağlamaktadır. Çeşitli kaynaklarda menengiçin 
kazık kök sistemine sahip olduğu için ilk yıllarda kök gelişiminin hızlı, ve 
kuraklığa dayanıklı olduğu, toprak yapısına göre kök sisteminin 5-6 m derine 
kadar gidebildiği belirtilmektedir. Ancak yıllık yağış miktarının çok düşük 
olduğu yerlerde; iyi bir ürün alınabilmesi için mutlaka ilk yıl sulanması 
gerekmektedir. Ayrıca menengiçin -25 0C sıcaklıklara dayanabildiği ve kış 
donlarından zarar görmediği bildirilmektedir. (Anonim, 1987; Anonim, 
1991a). 

Defnenin yaşama yüzdesi ortalaması % 51’dir. Uygulanan varyans 
analizi sonuçlarına göre bitki faktörleri arasında istatistiki bir fark vardır. Bu 
fark tamamen defne fidanlarının ilk yıllardaki erken don ve kuraklıktan 
kaynaklanan kurumaları nedeniyledir (Ek 5). Defne fidanlarının yaşama 
yüzdesinin düşük olmasında diğer bitkilerin rekabetinin etkisi yoktur. 

Asmanın yaşama yüzdesi ortalama % 63 olarak belirlenmiştir. 
Varyans analizine göre bitki faktörleri açısından herhangi bir farklılık yoktur 
(Ek 5). Yaşama yüzdesinin düşüklüğü denemede kullanılan Vitis vinifera 
var. italia çeşidinin diğer bitkilerin gelişimini olumsuz etkilemesinden değil, 
kuraklığa ve sıcaklığa karşı direncinin az olmasından dolayıdır. Nitekim ilk 
yılda kök sistemini geliştiremeden kurudukları gözlemlenmiştir. Asma 
fidanlarının ilk yıllarda kök sistemini geliştirebilmesi için sulanması 
gerekmektedir (Anonim, 1991b). 

Denemede kullanılan diğer bitkilere göre en düşük yaşama 
yüzdesine sahip olan kaparinin yaşam yüzdesi ortalama % 40’dır. Varyans 
analizine göre bitki faktörü ve yıllara göre önemli bir fark yoktur (Ek 5). 
Kapari fidanlarının ilk yıllarda kök sistemleri iyi gelişmediğinden kuraklığa 
ve aşırı sıcaklığa karşı olan direnci daha azdır. Bu nedenle dikimi takip eden 
yılda sulanması gerekmektedir. Sulama ve bakım yapılmayan arazilerde 
dikilen fidanların kök sisteminin gelişmiş olması başarıyı arttırabilir 
(Anonim, 1997). 
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Adaçayının ortalama yaşama yüzdesi % 79’dur. Uygulanan varyans 
analizine göre yıllara göre ortalamalar arasındaki fark önemlidir (Ek 5). 
Adaçayı dikimi takiben yıl hızlı büyümekte ve Mayıs-Haziran ayları 
arasında tohum bağlamaktadır (Resim 6). İlk yıl herhangi bir budama 
yapılmadığından bazı fidanlarda yaz sonunda kurumalar gözlenmiştir. İkinci 
yıldan itibaren, çiçeklenme döneminden önce yapılan budamayla kurumalar 
azalmış ve budanan kısımlardan yeni sürgünler çıkmıştır. Ancak 4. yılın 
sonunda kuraklık nedeniyle yoğun kurumalar tesbit edilmiştir. Çeşitli 
kaynaklar, adaçayının sıcağı seven bir tür olmasına rağmen gençlik 
döneminde yüksek oranda nem istediğini belirtmektedir (Ceylan, 1987; 
İlisulu, 1992). Adaçayının ekonomik ömrü sulama yapılmadan 4-5 yıl 
olmasına karşın, kurak mevsimde sulanması ve bitki tohum bağlamadan 
budanması halinde ekonomik ömrü daha fazla olacaktır. 

Melisanın ortalama yaşam yüzdesi % 84 olarak tesbit edilmiştir. 
Varyans analizi sonuçlarına göre yıllara göre ortalamalar arasında önemli bir 
fark belirlenmiştir (Ek 5). Melisa fidanları ilk yıl biçilmeden doğal 
gelişimine bırakılmış, ikinci yıl kuruyanların yerine tamamlama yapılmıştır. 
Bu nedenle, ikinci yıl yaşama yüzdesi daha yüksektir. Melisa kuraklığa 
adaçayına göre daha dayanıklı olmasına rağmen yaşama yüzdesi yıllara göre 
giderek azalmıştır. Bunun nedeni şöyle açıklanabilir. Melisa çok sayıda yan 
kökler içeren bir ana köke sahiptir. Yıllık sürgünler kış mevsiminde 
kurumakta, ilkbahar mevsimi ile birlikte kökten yeni sürgünler çıkmaktadır. 
Ancak ilkbahar yağışlarının yetersiz kalması nedeniyle taze sürgünler yeterli 
gelişimi yapamadığından kuruması sonucunda yaşama yüzdesi giderek 
düşmektedir. Melisa, fazla kuru olmayan, sıcak ve güneşli yerleri sever, 
kumlu- balçık topraklarda iyi yetişmekte, belirli ölçüde gölgeye 
dayanmaktadır. Aynı zamanda melisa kısa zamanda toprak yüzeyini 
örtebilmektedir. Özellikle ilk yıllarda çapalama, ot alma ve kurak dönemde 
sulama yapılması yararlıdır. Melisanın optimum şartlarda ömrü 25 - 30 yıl 
olmasına rağmen, faydalanma süresi 3-4 yıldır (Ceylan, 1987; İlisulu, 1992).  

İzmir kekiğinin yaşama yüzdesi ortalaması % 90 olup yapılan 
varyans analizinde yıllara göre ortalamalar arasındaki fark önemli 
bulunmuştur (Ek 5). İzmir kekiği, adaçayı ve melisa gibi ilk yıl 
budanmamıştır İkinci yıl tamamlama dikimi yapıldığından ikinci yıl yaşama 
yüzdesi daha yüksektir. Başta adaçayı ve melisa olmak üzere diğer bitki 
türlerine göre İzmir kekiğinin kuraklığa daha dayanıklı olduğu saptanmıştır 
(Resim 7). 

Mera bitkilerinin bulunduğu parsellerde, tohumlar ekildikten sonra 
ilk olarak buğdaygiller (mavi ayrık, otlak ayrığı, kılçıksız brom) çimlenmiş, 
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daha yavaş gelişen baklagiller (korunga ve adi yonca) üzerinde baskın 
duruma gelmiştir. İkinci yılda buğdaygillerin kapatma oranı % 45, baklagil 
bitkilerininin % 23, çevredeki doğal bitkilerden oluşan diğer familyadaki 
bitkilerin  % 32, üçüncü yılda buğdaygiller % 57, baklagiller % 25 doğal 
türlerin % 20, beşinci yılda buğdaygil bitkilerinin % 37, baklagillerin % 54, 
doğal türlerin % 8 olarak belirlenmiştir. Bu durum, buğdaygillerin ilk 
yıllarda iyi ve hızlı bir gelişim göstermesine rağmen kuraklık etkisiyle 
yaşama yüzdelerinin düştüğünü göstermektedir. Buna karşılık baklagiller 
başlangıçta yavaş gelişmesine rağmen, üçüncü yıldan itibaren derin kazık 
kök yapıları nedeniyle kuraklıktan daha az etkilendiklerinden iyi gelişim 
göstererek parselin yarısını kaplamışlardır. Kullanılan baklagillerin kuraklığa 
ve soğuğa dayanıklı olmaları, vejetatif üreme yetenekleri gibi özelliklerinden 
dolayı yöre koşullarına buğdaygillerden iyi uyum sağladığı söylenebilir.  

3.2. Bitki Türlerinin Boy Ortalamaları 

Orman ağacı türlerinden fıstık çamının boy ortalamalarına 
uygulanan varyans analizine göre yıl (Fy) ve bitki (Fb) faktörleri ile yıl X 
bitki faktörü (Fy × Fb) kombinasyonunda ortalamalar arasında önemli fark 
belirlenmiştir (Ek-6). Bitki faktörüne göre yapılan değerlendirmede, fıstık 
çamının tek ve fıstık çamı + mera kombinasyonu hariç diğer ikili bitki 
kombinasyonlarında birbirine yakın boy ortalamaları elde edilmiştir. Fıstık 
çamı + mera kombinasyonunda boy ortalamalarının düşük olmasının nedeni, 
mera bitkilerinin hızlı büyümeleri sonucunda fıstıkçamı fidanlarını baskı 
altına almaları ve kök bölgesinde rekabete girerek fidanların gelişimini 
olumsuz etkilemeleridir. Fıstık çamı 15 - 30 metreye kadar boy yapabilen, 
ideal koşullarda 13 - 15 yaşından itibaren kozalak tutmaya, 20 - 25 yaşında 
meyve vermeye başlayan ve 100 yıl ömrü olan bir türdür (Anonim, 1987). 
Bu bağlamda, deneme alanı koşullarında 4 yıl boyunca 120 cm boy 
yapabilmesi göz önüne alındığında, 12 yaşında yaklaşık 4 metre boya 
ulaşması olasıdır.  

Denemede kullanılan kızılçamın boy ortalamalarına uygulanan 
varyans analizi sonuçlarına göre, yıl (Fy) ve bitki (Fb) faktörleri ile yıl × 
bitki faktörü (Fy × Fb) kombinasyonunda ortalamalar arasındaki fark önemli 
bulunmuştur (Ek 6). Kızılçam fidanlarının boy artımı ikinci yıldan sonra 
hızlanmıştır. Kızılçamın boy artımına, birlikte kullanılan diğer bitkilerin bir 
etkisinin olmadığı söylenebilir (Resim 8). İkili kombinasyonlarda fıstık 
çamında olduğu gibi mera bitkileriyle yapılan kombinasyonda da mera 
bitkilerinin kızılçama olan fiziksel etkileri nedeniyle boy artımı az olmuştur. 
Günümüzde doğal kızılçam ormanlarının idare süresi olarak iyi, orta ve kötü 
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bonitetler için sırasıyla, 70-90 ve 110 yıldır. Buna göre, 20 yaşındaki doğal 
kızılçam meşçeresinde kötü bonitette en fazla 6,14 m boy, iyi bonitette en az 
7,79 m boy, 70 yaşında doğal kızılçam meşçeresinde kötü bonitette 15,19 m, 
iyi bonitette ise 19,28 m boy, 90 yaşındaki doğal kızılçam meşçeresinde ise 
kötü bonitette 16,31 m, iyi bonitette 20,70 m boy yapabileceği 
bildirilmektedir (Alemdağ, 1962). Başka bir çalışmada, bir plantasyondaki 5 
yaşındaki kızılçamların iyi bonitette 1 cm gövde çapı, 2 m boy yapabildiği, 
kötü bonitette ise gövde çapının 1 cm’den küçük, boyunun ise 1 m 
yüksekliğinde olduğu belirtilmektedir (Eler, 1994). Denemede dördüncü 
yılın sonunda kızılçamların boy ortalaması 120 cm olarak belirlenmiştir (Ek 
6). Buna göre deneme alanı koşullarında 10 yaşındaki kızılçamların yaklaşık 
4,5-5 metre boy artımı yapabileceği söylenebilir. 

Badem (Prunus amygdalus), denemede en fazla boy artımı yapan 
türdür. Boy ortalamalarına uygulanan varyans analizi sonuçlarına göre; yıl 
(Fy) ve bitki (Fb) faktörlerinde boy ortalamaları arasında önemli farklılık 
vardır (Ek 7). Bademin boy artımı düzenli ve diğer türlere göre yüksektir. 
Bitki faktörü açısından belirlenen farkın nedeni denemedeki bazı badem 
fidanlarının kurumasıdır. Bazı fidanlar ise taze sürgünlerinin kurumasına 
karşılık oluşan yeni sürgünleri sayesinde gelişimlerini sürdürebilmişlerdir.  

Defnenin boy ortalamalarına uygulanan varyans analizi sonuçlarına 
göre sadece bitki (Fb) faktörü açısından önemli fark vardır (Ek 6). Defne 
kızılçam ve fıstık çamı ile birlikte kullanılması halinde birbirlerinin 
gelişmesini etkilememektedir. Ancak defne fidanları, erken don ve yaz 
kuraklığından etkilenerek kurumuş, dolayısıyla bu durum boy ortalamalarını 
düşürmüştür. Defne denemede kullanılan diğer bitki türlerine göre en az boy  
ortalamasına (25 cm) sahip olmuştur. 

Menengiçin boy ortalamalarına uygulanan varyans analizi 
sonuçlarına göre, yıl (Fy) ve bitki (Fb) faktörlerine göre ortalamalar 
arasındaki farklar önemlidir (Ek 7). Menengiçin yıllara göre boyu düzenli bir 
şekilde artmıştır. Fakat yapraklanma yüzeyi çok düşüktür. Bitki faktörlerinde 
görülen farklılığın nedeni bazı menengiç fidanların kuraklık sonucu 
kurumasıdır. Kuraklığa dayanıklı olan menengiç; kayalık, taşlılık oranı fazla 
olan ve kireçli topraklarda baskın olarak bulunan, 2-6 m boy yapabilen, ışık 
isteği fazla olan ve yaprağını döken bir türdür. (Anonim, 1995; İlisulu,1992). 

Asmanın boy ortalamalarına uygulanan varyans analizi sonuçlarına 
göre; yıl (Fy) ve bitki (Fb) faktörlerine göre ortalamalar arasında önemli bir 
fark görülmüştür (Ek 6). Asma, ilk iki yılda boy artışı yapmakla birlikte 
üçüncü yıldan itibaren yatay gelişim gösterdiğinden boy ortalaması ilk 
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yıllardan daha düşük olmaktadır. Fıstıkçamı ve kızılçamın asmayla 
kombinasyonlarında farklı boy ortalamalarının ortaya çıkması, asma 
fidanlarının kuraklık sonucunda oluşan su açığı nedeniyle ilk yıllarda kök 
sistemlerinin iyi gelişememesindendir. Bunun sonucunda fidanların yaşama 
yüzdelerinin düşük olmasına bağlı olarak boy ortalamaları da düşük 
çıkmıştır. 

Kaparinin boy ortalamalarına uygulanan varyans analizi sonuçlarına 
göre; yıl (Fy) ve bitki (Fb) faktörüne göre ortalamalar arasında önemli bir 
fark vardır (Ek 7). Kapari fidanları dikimden sonraki ilk iki yıl çok yavaş 
gelişmiş, daha sonraki yıllarda, fizyolojisi gereğince gelişimi yatay olmuştur. 
Kaparinin tek ve diğer bitki türleriyle ikili kombinasyonlarındaki görülen 
farkın nedeni, kapari fidanlarının tamamen kuruması veya yatay gelişim 
göstermesidir. 

Adaçayının boy ortalamalarına uygulanan varyans analizi 
sonuçlarına göre; yıl (Fy) ve bitki (Fb) faktöründeki ortalamalar arasındaki 
fark önemli bulunmuştur (Ek 7). Adaçayının genel boy ortalaması 25 cm dir. 
ikinci yıldan itibaren bazı adaçayı fidanlarının kuruması veya boy 
gelişimlerinde yavaşlamaların görülmesi, saçak kök sistemi özelliğindeki bu 
bitkilerin gövdesinin odunlaşma eğilimine girmesi ve özellikle yaz 
mevsiminde su isteğinin artmasıyla açıklanabilir. Bu nedenle adaçayı 
tohuma kalkmadan biçilmelidir. Adaçayının fıstık çamı ve kızılçam ile 
kombinasyonlarında türlerin gelişimi birbirini etkilememiştir. Adaçayı 
sulanabilir arazilerde genelde 60 cm nadiren de 100 cm boya 
ulaşabilmektedir (Ceylan, 1987; İlisulu, 1992). 

Melisanın boy ortalamalarına uygulanan varyans analizi sonuçlarına 
göre; yıl (Fy) ve bitki (Fb) faktörleri ile yıl (Fy) × bitki (Fb) faktörleri 
kombinasyonunda ortalamalar arasındaki fark önemli bulunmuştur (Ek 7). 
Melisa ilk yıl kök sistemini geliştirmektedir. Bu nedenle ilk yıl boy 
ortalaması düşüktür. İkinci yıldan itibaren optimal boya ulaşabilen melisanın 
takibeden yıllardaki boy ortalamaları birbirine yakındır. Melisanın fıstık 
çamı ve kızılçam ile kombinasyonlardaki boy ortalamalarında görülen 
farklılığın nedeni, parseldeki bazı fidanların kurumasıdır. Gelişmesi için 
suya gereksinimi fazla olan melisa, denememizde sulanmadan da ekonomik 
olarak yaprak ürünü alınabilecek bir boya ulaşmıştır. Melisa ilkbahar 
mevsiminde iyi gelişim göstermekte, mayıs ayında tohuma kalktıktan sonra 
yaprakları küçülerek buruşmakta ve yeşil rengini kaybetmektedir. Genelde 
sonbahar mevsiminden ilkbahar başlangıcına kadar toprak üstü bitki 
kısımları kurumaktadır. İlkbahar başlangıcından itibaren dipten yeni 
sürgünler vererek tekrar yeşil bir görünüme sahip olabilmektedir. Melisa çok 
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sayıda yan kökleri içeren bir kök yumrusu bulunan, çok yıllık otsu bir 
bitkidir. Gövdesi dik veya yarı dik olup genellikle 60-100 cm boylanabilen 
bir türdür (Ceylan,1987; İlisulu, 1992). Bir başka araştırma sonucuna göre 
melisanın genel boy ortalamasının 54,03 cm olduğu bildirilmektedir 
(Bayram, 1995). 

İzmir kekiğinin boy ortalamalarına uygulanan varyans analizi 
sonuçlarına göre sadece yıl (Fy) föktöründe ortalamalar arasında önemli bir 
ilişki görülmüştür (Ek 7). Bu ilişkinin nedenleri fidanların ilk yılda kök 
gelişiminin yetersizliğinden dolayı boy ortalamasının düşük olması ve ancak 
sonraki yıllarda optimal boya ulaşabilmesidir. İzmir kekiği ikinci yılda 
belirgin bir boy artımı yapmış, biçme işlemi sonucunda üçüncü yıldaki boy 
ortalamalarındaki değerler azalmıştır. İzmir kekiği yarı çalımsı, kökleri 1 cm 
kadar kalınlaşabilen bir bitki olup boyu 100 cm’ye kadar ulaşabilmekte, 
sapları genelde dik olarak büyümektedir (Ceylan 1987). İzmir kekiği ile ilgili 
bir araştırmada ortalama 27 cm boy yapabildiği ifade edilmektedir (Bayram, 
1995). Herdem yeşil olması nedeniyle her mevsim canlı ve yeşil özelliğini 
devam ettirmektedir. Ancak bitki tohuma kalktıktan sonraki yaz mevsiminde 
yaprakları küçülerek, sürgünlerin alt kısımları kuruyabilmektedir. Bu 
nedenle İzmir kekiği mayıs ayı sonunda tohuma kalkmadan derin biçilmesi 
halinde dipten yeşil sürgün verme eğilimini devam ettirebilmektedir. 

Mera bitkilerinin boy ortalamalarına uygulanan varyans analizi 
sonuçlarına göre; yıl (Fy) faktörü ve yıl (Fy) × bitki (Fb) faktörlerinin 
arasındaki ilişkinin önemli olduğu belirlenmiştir (Çizelge 5). Mera 
bitkilerinden oluşan karışımda, ilk önce buğdaygiller gelişmeye başlamış 
daha sonra baklagiller gelişimlerini sürdürebilmiştir. Buğdaygiller ilk yıl 
ortalama 34 cm’lik boy artımı yapmış, ikinci yıldan itibaren ekilen 
buğdaygiller kuraklığın etkisiyle giderek azalmıştır. Bununla birlikte çevrede 
doğal olarak bulunan otsu bitkilerin parselde yaygınlaşarak baskın hale 
geldikleri ve parsel vejetasyonunun boy artımında da etkili oldukları 
görülmüştür. Ayrıca baklagillerden korunga ve yonca kuraklığa dayanarak 
üçüncü yıldan itibaren iyi gelişme gösterdiği, dördüncü yılda buğdaygillere 
baskın duruma geçtiği gözlenmiştir. 
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Çizelge 5. Mera Bitkilerinin Yıllık Boy Ortalamaları 
Table 5. Annual Height Means of Pasture Species 

Yıllık Boy Ortalamaları 
Annual Lenght Ratios 

cm 
Faktör 
Factor 

1997 1998 1999 2000 

Genel Ortalama 
General Ratio  

Çf+Mera  30 65 73 82 63 
Çz+Mera 33 64 71 80 62 
Mera (Pasture) 38 69 74 86 67 
Genel Ortalama  34 66 73 83 64 
Fy: 144, 434***, FySD: 3, Fy X Fb:  6, 547***, FyFbSD: 6, HSD: 88, (Fy (Year factor), FySD 
(Freedom degree of Fy), Fb (Species factor), HSD (Error)) 

3.3. Bitkilerin toprağı kapatma oranları 

Denemede tek başına veya ikili kombinasyonlardaki kullanılan 
bitkilerin yıllara göre toprağı kapatma oranları (TKO) Ek 8’deki gibidir. 
Buna göre kullanılan bitki türlerinin fizyolojik farklılıklarından dolayı 
değişik oranda toprağı kapattıkları belirlenmiştir. Denemede ilk yıldan 
itibaren TKO artmıştır. Bitki türlerinin TKO’nın üst toprağın taşınmasında 
önemli bir rolü vardır. Bitki sayısının fazla olduğu parsellerde örneğin mera, 
İzmir kekiği, melisa, adaçayı ve bu bitkilerin fıstıkçamı ve kızılçam ile ikili 
kombinasyonlarındaki TKO yüksek çıkmıştır. 

En yüksek TKO Mera, Çf + mera ve Çz + mera işlemlerinde 
belirlenmiştir (Ek 8). Bunun nedeni de, mera bitkilerinin ekimden itibaren 
rizom ve stolonları yardımıyla hızlı üreyerek toprak yüzeyini kısa sürede 
kapatmalarından kaynaklanmıştır. Mera bitkileri, tesis edildiği ilk yılda 
yaklaşık % 21, ikinci yıldan itibaren de % 80 oranında toprağı kapatmıştır. 

Fıstık çamı ve kızılçam, gençlik dönemindeki büyüme enerjisine 
sahip olduklarından özellikle üçüncü yıldan itibaren TKO’nı artırmışlardır. 
Fıstık çamının genelde tesis yılından itibaren dördüncü yılın sonunda 
ortalama tepe çapı 70 cm’e ulaşarak ortalama % 2,7’lik bir alanı 
kapatabilmektedir. Kızılçamın ise tesis yılından itibaren dördüncü yıl 
sonunda TKO’nı ortalama % 7’dir (Ek 8). Fıstık çamı ve kızılçamın ikili 
kombinasyon uygulamalarında, özellikle dördüncü yılın sonunda TKO’na 
etkileri yüksektir. Bu türlerin ibreli ve her mevsim yeşil olması  tepe çatısınn 
toprağı her mevsimdeki yağışın etkisinden koruması açısından avantaj 
sağlamaktadır. 
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İzmir kekiği, melisa ve adaçayının, birim alana düşen fidan sayısının 
fazla olması ve kızılçamla birlikte dikilmesi halinde TKO yüksek 
olmaktadır. Bu türler ilk yıldan itibaren hızlı boy ve tepe çapı yaparak 
TKO’nı yükseltmektedir. İzmir kekiğinin diğer türlere göre yüksek TKO’na 
sahip olmasının nedeni, yaşama yüzdesinin fazla olması ve taze kök 
sürgünleri vererek tepe çapını genişletmesidir. İzmir kekiği tesis edildiği ilk 
yıldaki TKO % 5’ten, dördüncü yılın sonunda % 28’e yükselmiştir (Ek 8). 
Ayrıca, herdemyeşil bir tür olan İzmir kekiği yıl boyunca toprağı kapatarak 
üst toprak kaybını önemli ölçüde azaltmaktadır. 

Melisa yaprak döken bir türdür. Fakat her sene kuruyan sürgünlerin 
yerine, ilkbaharda köklerinden yeni ve çok sayıda taze sürgün vererek geniş 
bir tepe çapı oluşturabilmektedir. Melisa tesis edildiği yıldaki TKO’nı  
% 6’dan ikinci yılda % 20’ye yükseltmiştir (Ek 8). İkinci yıldan itibaren 
melisa köklerinden yeni sürgünler vererek tepe çapını oldukça artırmıştır. 
Ancak bazı fidanların kuruması nedeniyle birim alandaki tepe çapı oranı 
azalmıştır. Bu nedenle dördüncü yılın sonunda TKO % 10 olmuştur. 
Melisanın vejetasyon mevsimi sonunda döktüğü yaprak ve dallar, toprak 
yüzeyindeki ölü örtüyü arttırarak üst toprağı önemli oranda kapatmaktadır. 
Bu nedenle toprağın korunmasındaki etkisi önemlidir. 

Sadece adaçayı kullanılan işlemde TKO ilk yıl % 5, ikinci yıl % 20 
olmuştur. İkinci yıldan itibaren adaçayının biçilmesi ve bazı fidanların 
kuruması nedeniyle, dördüncü yılın sonunda TKO % 9 olmuştur (Ek 8). 

Kapari ve asma fizyolojileri gereği yatay gelişim gösteren  ve 
yaprağını döken türlerdir. İlk iki yıl yavaş ve dikey gelişen bu türler,  üçüncü 
yıldan itibaren yatay gelişimleri hızlandırarak tepe çapını artırmaktadır. 
Özellikle kapari bitkisi üçüncü yıldan itibaren yatay gelişim göstererek tepe 
çapını 3 m’ye yükseltebilmektedir. Buna rağmen TKO nın düşüklüğü 
fidanların yaşama yüzdesinin az olmasından kaynaklanmaktadır. Kaparinin 
dördüncü yıl sonundaki TKO’ı % 6, asmanın % 10’dur (Ek 8). 

Badem diğer türlere göre en fazla boy ve tepe çapı gelişimi 
yapmıştır. TKO özellikle üçüncü yıldan itibaren artarak dördüncü yılın 
sonunda % 14’e ulaşmıştır (Ek 8). Badem işleminde, mera ve İzmir kekiği 
işlemlerinden sonra en yüksek TKO elde edilmiştir. Bademin kışın 
yapraklarını döken bir tür olması, toprağı kapatma yönünden bir dezavantaj 
olsa bile dökülen yapraklarıyla toprak yüzeyinin ölü örtü yoğunluğunu 
artırarak üst toprağın korunmasına olumlu bir etkisi olmaktadır. 

Defne ve menengiçin tepe çapında yıllara göre önemli bir artış 
olmamasından TKO da düşük olmuştur. Defne herdem yeşil olmasına 
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rağmen dikimden itibaren yaşam yüzdesinin düşmesi, boy artımı ve sürgün 
verme yeteneğinin az olması sonucunda dördüncü yılın sonundaki TKO’ı  
% 1 olarak belirlenmiştir. Menengiçin ise hızlı boy artımına rağmen 
yapraklanma ve tepe çapı oranının çok az olmasına koşut olarak TKO ı da 
düşük olmuştur. Bu nedenle dördüncü yıl sonunda TKO’ı % 2 olarak 
belirlenmiştir (Ek 8 ). 

3.4. Bitki Faktörü Seçeneklerinin Üst Toprağın 
Taşınmasına (Erozyona) Etkisi 

Denemede uygulanan işlemlerde kullanılan bitki türlerine göre 
taşınan üst toprak miktarı (Üst Toprak Kaybı-ÜTK) Ek 9 daki gibidir. Buna 
göre, yıl (Fy), bitki (Fb) faktörleri ile bitki ve yıl (Fb × Fy) faktörleri 
kombinasyonunda ortalamalar arasındaki fark önemli bulunmuştur. Ek 9 da, 
kullanılan bitki türlerinin ilk yıldan itibaren üst toprak kaybını azalttıkları 
ancak, bitki türünün özelliğine ve yıllara göre bu değişimin farklılık 
gösterdiği görülmüştür.  

Bitkilendirilmeyen ve her yıl sürülen işlemde ÜTK, ilk yıl ortalama 
2050 kg/da olurken, dördüncü yılın sonunda 1.045 kg/da’a düşmüştür. 
Bunun nedeni, kontrol işlemlerinde ilk yıl toprak işlemesi yapılarak ölü ve 
diri örtü tamamen temizlendiğinden, gevşek olan üst toprağın yağışla 
kolayca taşınmasıdır. İkinci yıldan itibaren, ÜTK kademeli olarak 
azalmasına rağmen, üç yıl boyunca birbirine yakın değerler elde edilmiştir. 
Bu durum, üst toprağın tamamen sıkışması, her yıl toprağın sürülme 
işlemine kadar çevredeki doğal otsu bitki türlerinin kontrol parsellerinde 
baskın hale gelmesi dolayısıyla toprak yüzeyinde ölü ve diri örtü 
yoğunluğunun artmasıyla açıklanabilmektedir. Kontrol işleminde, tesis 
yılından itibaren, her yıl toprak işlemesi yapılarak bitki örtüsünden 
arındırılmasına rağmen, deneme süresince erozyona maruz olan üst toprağın 
yaklaşık % 38’i korunabilmiştir (Ek 10). 

Deneme alanı dışında oluşturulan ve hiçbir işlem yapılmayan tarla 
parselindeyse, kontrol işlemine göre daha az ÜTK belirlenmiştir. Bu 
parseldeki ÜTK, ilk yıl 815 kg/da, dördüncü yıl sonunda 345 kg/da 
olmuştur. Buna göre tarla parselinde dört yılda taşınabilecek toprak 
miktarının % 58’inin kaybı önlenebilmiştir (Ek 10). Tarla parseli genelde 
otlatma yapılan ve üzerinde doğal bitki örtüsü bulunan parseldir. Bu parsel, 
deneme süresince otlatmaya açık olması nedeniyle üst toprak sıkışmıştır. 
Ayrıca toprak yüzeyinde tamamen kısa boylu otsu ve yem değeri olmayan 
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dikenli bitkilerle kaplı olduğu gözlenmiştir. Bu nedenlerle ÜTK giderek 
azalmıştır. Çünkü bitki örtüsü toprağa ne kadar yakın ve toprağı yoğun bir 
şekilde kapatıyorsa yağışın şiddetini önemli ölçüde düşürerek toprağın 
taşınmasını büyük oranda azaltabilmektedir (Akalan ve Doğan, 1988; Özbek 
ve ark., 1993). 

En az toprak taşınması sırasıyla mera, Çz + mera ve Çf + mera 
işlemlerinde görülmüştür (Ek 9). İlk yıl sonunda belirlenen ÜTK, Çz + mera 
işleminde 529 kg/da, Çf + mera işleminde 580 kg/da, mera işleminde 621 
kg/da iken, dördüncü yıl sonunda ise ÜTK sırasıyla 38 kg/da, 40 kg/da, 37 
kg/da olarak belirlenmiştir. Böylelikle bu işlemler dört yılda erozyonla 
taşınabilecek toprak miktarın % 98 azaltmıştır (Ek 10). Bu oranın yüksek 
olması mera bitkilerinin özelliğinden kaynaklanmaktadır. Mera bitkilerinin 
tohumları ekimden yaklaşık 20 gün sonra çimlenerek üst toprağı tamamen 
kapatmış, rizom ve stolonları ile hızla yayılarak, hem yağışın şiddetini 
azaltarak yağışın toprağa yavaşca sızmasını sağlamış, hem de üst toprağın 
taşınmasını önemli ölçüde önlemişlerdir. Böylelikle çevre koruması tam 
olarak sağlanan sahalarda yapılacak erozyon kontrolü çalışmalarında mera 
bitkilerinin kullanılması en iyi yöntem olmaktadır. Mera bitkilerinin toprağı 
koruma derecesinde; bu bitkilerin toprağı kapatma oranı, toplam ağırlığı, 
yaprak yoğunluğu ve ortalama yüksekliği etkilidir. Ölü ve diri örtü temizliği 
yapılan bir arazinin, yerli otsu bitkilerin toprağın 120 cm derinliğine kadar 
kök sistemlerini geliştirmesi ve toprak yüzeyini tamamen kaplaması için en 
az üç yıl gereklidir (Akalan ve Doğan, 1988; Özbek ve ark. 1993).  

Mera işlemlerinden sonra en düşük ÜTK oranları, çok yıllık, otsu 
veya yarı odunsu formdaki İzmir kekiği, melisa ve adaçayı işlemlerinde 
belirlenmiştir. Bu türlerin erozyonu azaltmadaki etkisi önemlidir. Bu durum, 
İzmir kekiği, melisa ve adaçayı fidanlarının birim alandaki fidan sayısının 
fazla olması, ikinci yıldan itibaren TKO’larının artması, ortalama 
yüksekliklerinin az olması, İzmir kekiği ve adaçayının herdemyeşil olması, 
özellikle melisanın kuruyan dal, yaprak ve tohum gibi artıkların toprak 
yüzeyinde birikmesi gibi etkenlerden kaynaklanmaktadır.  

İlk yıl belirlenen ÜTK miktarları; İzmir kekiği işleminde 1.285 
kg/da, Çf + İzmir kekiği işleminde 1.264 kg/da, Çz + İzmir kekiği işleminde 
1.175 kg/da, dördüncü yılın sonunda ise sırasıyla 210 kg/da, 205 kg/da, 155 
kg/da olarak belirlenmiştir (Ek 9). Buna göre, İzmir kekiği işlemlerinde 
erozyon ortalama % 90 azalmıştır (Ek 10 ). 

Adaçayı işlemlerinde ilk yıl sonunda belirlenen ÜTK miktarları 
adaçayı işleminde 1.355 kg/da, Çf + adaçayı işleminde 1.325 kg/da, Çz + 



 26

adaçayı işleminde 1220 kg/da iken dördüncü yıl sonunda bu değerler 
sırasıyla 210 kg/da, 210 kg/da, 185 kg/da olarak belirlenmiştir. Adaçayı 
işlemlerinde elde edilen bu değerler, adaçayı dikilmesiyle erozyonun % 90 
azaltılabileceğini göstermiştir (Ek 9). 

İlk yıl melisa işlemlerinde tespit edilen ÜTK miktarları; melisa 
işleminde 1.385 kg/da, Çf + melisa işleminde 1.215 kg/da, Çz + melisa 
işleminde 1180 kg/da iken, dördüncü yıl sonunda bu değerler sırasıyla 208 
kg/da, 215 kg/da ve 195 kg/da olmuştur. Elde edilen bu değerlere göre 
melisa erozyonu % 89 azaltabilmektedir (Ek 10). Herdemyeşil olmayan 
melisanın, sonbaharda kuruması sonucu oluşan bitki artıklarının toprak 
yüzeyinde birikmesi sayesinde erozyonu azalttığı düşünülmektedir. 

Bademin dikimden sonraki boy artımı hızlıdır. Hızlı gelişmesiyle 
bağlantılı olarak tepe çapının da büyük olmasının yanısıra fidanların yaşama 
oranı da yüksektir. Bu nedenlerle ÜTK miktarları defne ve menengiçten 
daha düşüktür. Badem işlemlerinde ilk yıl ÜTK miktarları, badem işleminde 
1.505 kg/da, Çf + badem işleminde 1.460 kg/da, Çz + badem işleminde 
1.335 kg/da, dördüncü yıl sonunda ise sırasıyla 233 kg/da, 215 kg/da ve 175 
kg/da olmuştur. Elde edilen değerlere göre bademin erozyonu % 88 azalttığı 
belirlenmiştir (Ek 10). Badem yapraklarını dökerek üst topraktaki ölü örtü 
yoğunluğunu arttırdığından, dolaylı olarak da yüzeysel erozyonu 
azaltabilmektedir. 

Menengiçin yaşama yüzdesi fazla olmasına rağmen, tepe çapı ve 
yaprak yüzeyinin düşük olması nedeniyle, deneme süresince üst toprağın 
taşınmasında badem kadar etkili değildir. İlk yıl belirlenen ÜTK miktarları, 
menengiç işleminde 1.595 kg/da, Çf + menengiç işleminde 1.510 kg/da, Çz 
+ menengiç işleminde 1.385 kg/da, dördüncü yılın sonunda bu değerler 
sırasıyla 380 kg/da, 325 kg/da, 230 kg/da olarak tesbit edilmiştir. Özellikle 
Çz + menengiç işleminde, kızılçamın ikinci yıldan itibaren hızlı büyüyerek 
TKO’nı artırması sayesinde ÜTK daha az olmuştur. Menengiçin yaprak 
yüzeyi ve bitki artığı oluşturma yeteneği azdır. Fakat doğal otsu bitkilerin 
toprak yüzeyini kaplaması önemli ölçüde erozyon azaltmıştır. Menengiçin 
denemede uygulanan işlemlerinde, doğal otsu bitkilerinde katkısıyla 
erozyonu % 82 azaltığı görülmüştür (Ek 10). 

Defne herdemyeşil olmasına rağmen en fazla toprak taşınması 
görülen türlerdendir. Bu duruma defnenin yaşam yüzdesinin çok düşük 
olması, yavaş gelişmesi ve TKO’ının düşük olmasının neden olduğu 
düşünülmektedir. Defnenin erozyonu azaltıcı önemli bir etkisi yoktur. İlk yıl 
belirlenen ÜTK miktarları; Defne işleminde 1.555 kg/da, Çf + defne 
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işleminde 1.475 kg/da, Çz + defne işleminde 1.360 kg/da olurken, dördüncü 
yıl sonunda sırasıyla 430 kg/da, 445 kg/da ve 290 kg/da olarak tespit 
edilmiştir. Defne deneme süresince erozyonu % 78 azaltmıştır (Ek 10). 
Ancak bu azalmaya, defne bitkisinin erozyonu engellemesinden çok doğal 
otsu bitkilerin parsellerde baskın hale gelmesinin neden olduğu 
düşünülmektedir. 

Asma ilk yıllardaki kök sistemini geliştirme faaliyeti nedeniyle 
ancak üçüncü yıldan itibaren ÜTK’nı azaltabilmektedir. Bunun nedeni 
asmanın ilk yıl dikey büyümesi ancak ikinci yıldan itibaren yatay 
gelişmesidir. Asma kışın yaprağını döken bir tür olmasına rağmen, kökleri, 
toprak üstü sürgünleri ve oluşturduğu bitki artıklarıyla üst toprağın 
taşınmasını kısmen de olsa azaltabilmektedir. Asma işlemlerinde ilk yıl 
alınan ÜTK miktarları; Asma işleminde 1.499 kg/da, Çf + asma işleminde 
1354 kg/da, Çz + asma işleminde 1.303 kg/da olarak tespit edilmiş, bu 
miktarlar dördüncü yılın sonunda sırasıyla 355 kg/da, 375 kg/da, 330 kg/da a 
düşmüştür. Asma işlemlerinde deneme süresince erozyon % 80 azalmıştır 
(Ek 10). Erozyonu azaltma oranının yüksek çıkmasına parsellerdeki doğal 
otsu bitkilerinde katkısı vardır. 

Kapari en kötü toprak şartlarında yetişebilmesi nedeniyle erozyon 
sahalarında kullanılabilecek tür olarak nitelendirilmesine rağmen deneme 
süresince ÜTK nı doğrudan etkilememiştir. Çünkü kapari ilk iki yıl içinde 
ortamda yaşam mücadelesi vermekte, kök sistemini kuvetlendirmeye 
çalışmaktadır. Ancak üçüncü yıldan itibaren uzun sürgünler vermek suretiyle 
yatay gelişme gösterebilmekte ve 3 metreye kadar tepe çapı 
oluşturabilmektedir. Kaparinin toprak yüzeyinde biriken bitki artıkları 
üçüncü yıldan itibaren az da olsa erozyonu önleyici bir etki yapabilmektedir. 
Kapari işlemlerinde doğal otsu bitkilerin yardımıyla erozyon % 73 azalmıştır 
(Ek 10). 

Fıstıkçamı fidanların dikildiği yıl sonundaki ÜTK 1625 kg/da olarak 
belirlenmiştir. Dördüncü yılın sonunda ise bu miktar 595 kg/da a düşmüştür. 
Dikimden önce yapılan arazi hazırlığında üst toprak ölü ve diri örtüden  
arındırıldığından ÜTK miktarı yüksek olmuştur. Dikimi takip eden yıllarda 
gerek üst toprağın sıkışması ve gerekse parselde doğal otsu bitkilerin 
yaygınlaşması sonucunda ÜTK miktarı düşmüştür. Fıstık çamının ikili 
kombinasyonlarında dikilen fidan sayısının fazla olması, türlerin fizyolojisi 
ve bitkilerin oluşturdukları bitki artıkları miktarı gibi etkenlerden dolayı 
ÜTK miktarlarında farklılıklar olmuştur. Fıstık çamı deneme süresince 
erozyonu, çevreden gelen doğal otsu bitkilerinde yardımıyla % 65 azaltmıştır 
(Ek 10). 
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Kızılçamın birim alandaki fidan sayısı fazla olması nedeniyle ÜTK 
fıstık çamına göre daha azdır. Ancak ilk iki yılda fidanların kök ve gövde 
gelişimleri yeterli olmadığından ÜTK’nı fazla etkilememiştir. Fakat ikinci 
yıldan itibaren hızlı büyümesi ve tepe çaplarının artmasıyla ÜTK nı önemli 
ölçüde azaltmışlardır. Kızılçam işleminde belirlenen ÜTK miktarı, ilk yıl 
1.329 kg/da iken dördüncü yılın sonunda 395 kg/da olmuştur (Ek 9). 
Kızılçamın mera bitkileri dışında diğer türlerle olan ikili 
kombinasyonlarında, özellikle üçüncü yıldan itibaren erozyonun azalmasına 
(% 76) önemli etkisi görülmüştür (Ek 10). 

Elde edilen bulgulara göre ortalama % 25 eğimli arazilerde yapılan 
bitkilendirme çalışmalarında; bitki türü ve fizyolojisi, fidanların dikim 
sıklığı, bitkilerin oluşturduğu biyolojik artıklar, bitkilerin adaptasyon 
yeteneği, sahada teras, seki gibi cansız toprak koruma önlemlerinin 
uygulanması, sürekli toprak işlemesi gibi etkenlerin üst toprağın 
taşınmasında önemli derecede rol oynadığı belirlenmiştir. Örneğin 
araştırmamızda, arazinin sadece bitkilendirilmesi bile erozyonu belirli 
oranda azaltmıştır. Bununla beraber bitkilerin yaşama yüzdelerinin fazla 
olması ve hızlı bir şekilde gelişip toprak seviyesine yakın bir şekilde toprağı 
örtme dereceleri de erozyonun azalmasını sağlamaktadır. Ayrıca doğal türler 
ve toprak yüzeyindeki yoğunlukları erozyonu önlemede oldukça etkili 
olabilmektedir. Özbek ve ark. (1993), bitkilerin üst toprak kaybını 
azaltmasının, yağmur tanelerini toprak yüzeyine ne kadar yakın bir 
yükseklikte tutabildiklerine bağlı olduğunu, bu nedenle boylu bitkilerin alçak 
olanlara oranla erozyonu önlemede daha az etkili olduğunu 
bildirmektedirler. 

Düşen yağmur damlasının toprakta meydana getirdiği erozif etkiden 
korunmasında, ağaçların yaprak yüzeyinden çok toprak yüzeyindeki bitki 
artıkları daha etkilidir. Toprak yüzeyinde, bitki artıkları ve humus tabakası 
bulunmayan ağaçlık alanlarda meydana gelen erozyon, aynı yerdeki ağaç 
bulunmayan alanda meydana gelen erozyondan daha fazla olabilmektedir. 
Toprağı örten canlı ve ölü organik maddeler yanlızca yağmur damlalarının 
erozyon etkisini önlemekle kalmaz, aynı zamanda toprak sıcaklığının düşük 
düzeyde tutulmasında da etkili olurlar (Akalan ve Doğan, 1988). 

Deneme alanında 1998 ve 2000 yıllarındaki yağışın aşındırma 
etkisiyle ÜTK miktarlarının da artması söz konusu olabilir. Aynı şekilde 
1999 yılında düşen yağışın aşındırma etkisinin daha az olmasının ÜTK 
miktarının düşmesine yol açtığı düşünülmektedir. Yağış miktarından çok 
yağışın şiddeti erozyonu arttıran bir etkendir. Nitekim bir yağış serisinde 
herhangi bir yarım saatlik süredeki en yüksek yağış şiddeti (cm/sa) ile 
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yağmurun kinetik enerjisinin çarpılması sonucu elde edilen (EI30) yağmur 
aşındırma endeksi ile toprak erozyonu arasında önemli bir ilişki vardır. 
Yapılan bilimsel çalışmalarda, 25 mm/sa şiddetinden daha büyük sağanak 
yağmurların erozyona neden olacak bir kinetik enerjiye sahip olduğu 
belirtilmektedir (Balcı, 1996). Toprak bünyesinde; silt ve ince kum (0,002-
0,1mm) fraksiyonlarının artması ve geçirgenliğin azalması erozyonu 
arttırmakta, diğer taraftan organik madde, kil, kum (Ø 0,1 mm den büyük ) 
taş ve diğer agregat yoğunluğunun artması erozyonu azaltmaktadır. Doğal 
olarak eğimin artması ÜTK’nı arttığı gibi, eğimin devam ettiği mesafede az 
da olsa ÜTK’nı artırabilmektedir (Özbek ve ark., 1993). 

3.5. Projede Kullanılan Bitkilerin Tesis Maliyeti (Gider-
Gelir Oranı)  

Temel bir araştırma niteliğinde olan çalışmada 4 yıllık bir süreyi 
kapsamaktadır. Kullanılan bitki türlerinin farklı fizyolojik yapıları vardır. 
Örneğin otsu türler ilk yıldan itibaren ürün verirken odunsu türlerin ürün 
vermesi için 15-60 yıl gerekmektedir. Bu nedenlerle bitki türlerine 
uygulanan işlemlerde fayda-maliyet analizinin (ekonomik analiz) 
yapılamamıştır. Fakat deneme süresince kullanılan türlere ait tesis 
maliyetinin net gelir-gider değerleri belirlenerek geleceğe yönelik ekonomik 
üretim projeksiyonları yapılmıştır. 

Kullanılan türlerin deneme süresince dikkate alınan gider 
kalemlerini; arazi hazırlığı (dozerle ölü ürtü temizliği ve sürüm), fidan-
tohum bedeli, işçilik (ekim – dikim, çapa vb), arazinin kira bedeli, yönetim 
giderleri ve beklenmeyen giderler oluşturmaktadır. Gelir kalemleri ise 
bitkisel ürünün elde edildiği yılın piyasa fiyatları dikkate alınarak ürün 
bedeli ve yıllara göre bitki türlerinin erozyonunu önlediği toprak miktarının 
parasal değeridir. Toprak bedelinin hesaplanmasında, uygulanan işlemlerde 
taşınan üst toprak miktarları (Ek 9) kullanılmıştır. Ayrıca yapılan pazar 
araştırması ve Anonim (1988)’e göre nakliye hariç 1 ton üst toprak fiyatı 3 
ABD Dolarıdır. Taşınan üst toprak miktarı ve toprak bedeli çarpılarak 
parasal değer elde edilmiştir.  

Elde edilen toplam gelirin toplam giderden çıkarılmasıyla net 
kar/zarar değeri ($/da) hesaplanmıştır. Bitki türlerinin uygulanan işlemlere 
göre yıllık net kar değerleri Ek 11’deki gibidir. Uygulanan işlemlerdeki 
gider-gelir oranı hesabında gider kalemlerinden arazi hazırlığı ve arazinin 
kira bedeli her işlemde sabit olarak alınmıştır. 
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Ek 11 incelendiğinde, bitki türlerinden dolar bazında net kar elde 
edilemediği görülmektedir. Kullanılan türlerin çok yıllık bitkiler olmaları 
nedeniyle başlangıç maliyetlerinin yüksek olması ve kar marjının sınırlı 
kalması normaldir. Özellikle ilk yıl (1996) arazi hazırlığı, ikinci yıl (1997) 
fidan/tohum bedelleri, ekim/dikim işçiliği ve arazi kirası giderlerin 
artmasında önemli etkenlerdir. 

Doğal olarak tesis aşamasındaki giderler yüksek olmakla birlikte 
üçüncü yıldan itibaren sadece bakım işçiliği söz konusudur. Bu nedenle, 
tesisten itibaren ilk iki yılda giderler yüksek çıkmaktadır. Daha sonraki 
yıllarda, bitkilerden elde edilen ürünle orantılı olarak gelir/gider oranı 
düşebilmektedir. Hatta bazı işlemlerde örneğin İzmir kekiği ve mera 
işlemlerinde üçüncü yıldan itibaren gelir/gider oranı pozitif yönde 
artabilmektedir. 

Ek 11 incelendiğinde marjinal ve eğimli arazilerde kısa sürede 
karlılığın olanaksız olduğu görülmektedir. Bu durum arazi sahibi açısından 
olumsuz bir faktör gibi görülse de marjinal ve eğimli arazilerde yapılacak 
aynı uygulamaların, özellikle uzun vadede tatminkar gelir getirebileceği 
unutulmamalıdır. Ayrıca tarıma uygun olmayan ve sulanamayan bu tür boş 
arazilerin ekonomiye kazandırılması, her şeyden önce üst toprağın erozyonla 
yitirilmeyip organik madde açısından da zenginleştirilmesi büyük önem 
taşımaktadır. 

Deneme süresince badem işleminde 582,23 $, Çf + badem işleminde 
628,75 $, Çz + badem işleminde ise 758,21 $ zarar görülmektedir (Ek 11). 
Kullanılan badem fidan fiyatı (1+0) 35.000 TL/adet dir. Badem işleminde 
180 adet/da, Çf + badem işleminde 120 adet/da, Çz + badem işleminde ise 
120 Adet/da fidan dikilmiştir. Badem işlemlerinde tesis yılından itibaren 
üçüncü yaşta (1999 yılı) 5 kg/da, dördüncü yaşta yaklaşık 10 kg/da kuru 
badem elde edilmiştir. Kuru bademin piyasa alım fiatı 1999 yılında 250.000 
TL/kg, 2000 yılında ise 350.000 TL/kg dır. Yöredeki üreticilerin ifadelerine 
göre bademden 10 yaşında maksimum verim elde edilmekte, bu verim 50 
yaşına kadar sürmektedir. Ayrıca bademin dikilmesini takip eden 6. yılda 25 
kg/da, 7. yılda 38 kg/da, 8. yılda 60 kg/da, 9. yılda 85 kg/da, 10. yılda 110 
kg/da kabuklu badem ve 5 kg kabuklu bademden de 1 kg iç badem elde 
edilmektedir. Badem işlemlerinde önlenen ÜTK miktarının ABD Doları, 
olarak hesaplanan değeri gelire eklenmiştir. Buna rağmen toplam gelirin 
toplam giderden daha az olması dolayısıyla deneme süresince kar elde 
edilememiştir. 
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Defne işleminde 713,92 $, Çf + defne işleminde 727,51 $, Çz + 
defne işleminde 911,99 $ olmak üzere deneme süresince zarar elde edilmiştir 
(Ek 11). Defneden gelir sağlanamadığından diğer türler arasında en yüksek 
zarar belirlenmiştir. Defne işleminde 180 adet/da, Çf + defne işleminde 120 
adet/da ve Çz + defne işleminde 120 adet/da defne fidanı dikilmiştir. Defne 
fidan maliyeti 150.000 TL/adettir. Defnenin yaşama yüzdesinin çok düşük 
ve gelişiminin ağır olması nedeniyle denemedeki defnelerden yaprak üretimi 
yapılamadığından deneme süresince gelir elde edilememiştir. Ayrıca diğer 
bitkilere göre üst toprak erozyonunu fazla engelleyememiştir. Defnenin 
yaprağı ve meyvesinden yararlanıldığı, odununun ekonomik bir değerinin 
olmadığı bilinmektedir. Defnenin yaprağından yararlanmak için 2-3 yıllık 
yapraklı sürgünler kesilmektedir. Üretimi defne bireylerinin toprak yüzeyine 
yakın veya 1-1,5 m boydaki gövde sürgünlerinin kesilmesi şeklinde 
yapılmaktadır. Kaliteli yaprak üretimini gerçekleştirmek ve ürünün 
devamlılığını sağlamak amacıyla 3 yıl dönüşümlü olarak üretim planlaması 
yapılarak her yıl eşit miktarda kaliteli ürün elde edilebilmektedir. Kalite 
sınıflarına göre üçe ayrılan defne yaprağının ihracat fiyatı yıllara göre 
değişmekle birlikte; 1. kalite yaprakların 13-15 kg/$,  3. kalite yaprakların 1 
kg/$ olduğu belirtilmektedir (Örs, 1998). 

Menengiç işlemlerinde deneme süresince giderler gelirlerden 
fazladır. Menengiç işleminde 712,4 $, Çf + menengiç işleminde 717,68 $, Çz 
+ menengiç işleminde ise 835,42 $ zarar elde edilmiştir (Ek 11). Menengiç 
işleminde 180 adet/da, menengiçin Çf ve Çz ile yapılan kombinasyonlarında 
120 adet/da fidan dikilmiştir. Menengiçin fidan maliyeti 150.000 TL/Adettir. 
Menengiç antepfıstığı aşılanmasında anaçlık olarak kullanılmaktadır. Ancak 
menengiçe aşı yapılabilmesi için gövdesinin en az başparmağı kalınlığında 
olması gerekmektedir (Anonim, 1991a). Menengiçin dikimden 6-7 yıl sonra 
aşı yapılmasının uygun olacağı ve yetişkin bir aşılanmış menengiç 
bireyinden, yaklaşık 20-25 kg antep fıstığı alınabildiği bilinmektedir (Kılıç, 
1995). Ayrıca meyvesinden elde edilen yağın ilaç sanayiinde kullanıldığı 
menengiçin 40-50 cm çapındaki bireyinden 10-60 kg meyve alınabilirken, 
küçük çaplı çalı görünümündeki bireyinden 1-10 kg arasında meyve 
alınabilmektedir. Yapılan tespitlere göre, 100 kg meyveden 25 kg menengiç 
yağı elde edilmektedir (Anonim, 1987). 

Denemede kullanılan türlerden asmada elde edilen zarar; asma 
işleminde 736,7 $, Çf + asma işleminde 741,5 $, Çz + asma işleminde ise 
835,4 $ dır (Ek 11). Asma işleminde 280 Adet/da, diğer işlemlerde 180 
adet/da asma fidanı dikilmiştir. Fidan maliyeti, 100.000 TL/adet dir. Asma 
ikinci yıldan itibaren ürün vermeye başlamaktadır. Buna göre asma 
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işleminde; ikinci yıl 7 kg/da, üçüncü yıl 12 kg/da, dördüncü yıl 40 kg/da, Çf 
+ asma işleminde ikinci yıl 6 kg/da, üçüncü yıl 10 kg/da, dördüncü yıl 42 
kg/da, Çz + asma işleminde ise ikinci yıl 7 kg/da, üçüncü yıl 14 kg/da ve 
dördüncü yıl 42 kg/da üzüm elde edilmiştir. Üzümün piyasadaki alım fiatları 
1998 yılında 150.000 TL/kg, 1999 yılında 250.000 TL/kg, 2000 yılında 
350.000 TL /kg’dır. Asma ikinci yıldan itibaren gelir getirmeye başlamasına  
rağmen deneme süresince elde edilen gelir, giderleri karşılayamamıştır. 
Yörede asmada dikimden sonraki üçüncü yıldan itibaren verim artışı olmakla 
birlikte 10. yıldan itibaren verim azalmaktadır. Sulama ve gübreleme 
yapılması halinde ortalama verimin 60-150 kg/da olduğu üreticilerce ifade 
edilmektedir (Anonim, 1999). Asmanın bakım koşullarına bağlı olarak 
verimli arazilerde yaklaşık 40-50 yıllık ekonomik ömrü vardır (Anonim, 
1991b). Yıllık ortalama sıcaklığın 17,9 0C, yıllık yağış toplamının 761 mm 
olduğu Muğla–Milas yöresinde yapılan bir araştırmada asmadan 5 yıl 
sonunda 4,2 kg/fidan olmak üzere 664 kg/da verim alınmıştır (Baldıran ve 
ark., 1982). 

Kapari işleminde 552 $, Çf + kapari işleminde 570 $ ve Çz + kapari 
işleminde ise 731 $ zarar edilmişir (Ek 11). Kaparinin yaşama yüzdesi düşük 
olmasına rağmen ikinci yıldan itibaren tomurcuk vermeye başlamakta ve 
piyasa fiyatının da yüksek olması nedeniyle dördüncü yıldan itibaren kara 
geçebilmektedir. Kapari işleminde 280 adet/da, diğer işlemlerde 180 adet/da 
fidan dikilmiştir. Tesis yılındaki fidan maliyeti 60.000 TL/adet dir. Kapari 
işleminde, ikinci yıl 15 kg/da, üçüncü yıl 56 kg/da, dördüncü yıl 73 kg/da, Çf 
+ kapari işleminde ikinci yıl 18 kg/da, üçüncü yıl 65 kg/da dördüncü yıl 75 
kg/da, Çz + kapari işleminde ise ikinci yıl 17 kg/da üçüncü yıl 50 kg/da, 
dördüncü yıl 70 kg/da meyve elde edilebilmiştir. Kapari meyvelerinin yıllara 
göre piyasa alım fiatları 1998 yılında 200.000 TL/kg, 1999 yılında 300.000 
TL/kg, 2000 yılında ise 1.100.000 TL/kg dır. Kapari tarımı yapıldığında 
dikimi takibeden ikinci ve üçüncü yıldan itibaren ürün alınabilmektedir. 
Kapari en yüksek verime dördüncü yılda ulaşmakta, 4-5 kg/fidan, ortalama 
1-3 ton/ha ürün alınabilmektedir (Anonim, 1997)  

Adaçayından deneme sonunda beklenen gelir elde edilememiştir. 
Yapılan hesaplamalara göre; adaçayı işleminde 1.095 $, Çf + adaçayı 
işleminde 1.159 $, Çz + adaçayı işleminde 1.280 $ zarar belirlenmiştir. 
Ancak tesisi takibeden üçüncü yılda adaçayı ve Çz + adaçayı işlemlerinde 
kar elde edilmiştir (Ek 11). Adaçayı işleminde 1.710 adet/da, diğer 
işlemlerde 1.620 adet/da fidan dikimiştir. Adaçayının fidan maliyeti 60.000 
TL/adettir. Dikim sıklığının fazla olması birim alana düşen fidan maliyetini 
arttırmıştır. Buna rağmen ikinci yıldan itibaren elde edilen yaprak ve dal 
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(drog ve herba) verimi, birim alandan alınan giderlerin büyük kısmını 
karşıladığı gibi üçüncü yılda gelirin giderden daha yüksek çıkmasına yol 
açmıştır. Ancak dördüncü yılda verimin düşmesi ve bakım masraflarının 
artması sonucunda gelirler giderleri karşılayamaz duruma gelmiştir. Adaçayı 
işleminde ikinci yıl 190 kg/da, üçüncü yıl 253 kg/da, dördüncü yıl 122 kg/da, 
Çf + adaçayı işleminde ikinci yıl 171 kg/da, üçüncü yıl 184 kg/da, dördüncü 
yıl 141 kg/da, Çz + adaçayı işleminde ikinci yıl 163 kg/da, üçüncü yıl 237 
kg/da, dördüncü yıl 110 kg/da verim alınmıştır. Son yıl verimlerindeki 
azalma bazı fidanların kurumasından kaynaklanmaktadır. Adaçayının kuru 
yaprak olarak piyasa alım fiyatı, 1998 yılında 250.000 TL/kg, 1999 yılında 
350.000 TL/kg, 2000 yılında 650.000 TL/kg olarak tespit edilmiştir. İzmir-
Bornova koşullarında 60 cm’lik sıralarda yetiştirilen adaçayı, sulama ve 
gübreleme yapılması halinde ilk yıl 697 kg/da, ikinci yıl 568 kg/da, üçüncü 
yılda 605 kg/da, uzun süreli adaçayı tarımında ise ortalama 768 kg/da kuru 
yaprak verim alınabilmektedir (Ceylan, 1987; Ceylan, 1995). Başka bir 
gübre doz denemesinde dekardan 3800 kg/da yeşil herba ve 1.200 kg/da 
kuru yaprak verimi elde edilmiştir (Ceylan ark., 1994). İlisulu (1992)’ya 
göre, Ege Bölgesinde birinci yılda 862 kg/da, ikinci yılda 2.141 kg/da, 
üçüncü yılda ise 2.384 kg/da yeşil herba elde edilebilmektedir. Çukurova 
yöresinde yapılan diğer bir çalışmada, adaçayının dikimden sonraki ikinci 
yılında 417 kg/da kuru herba elde edilmiştir (Kırıcı ve ark., 1995). 

Melisa ile ilgili yapılan kar/zarar hesabı sonuçlarına göre; melisa 
işleminde 1.344 $, Çf + melisa işleminde 1.382 $, Çz + melisa işleminde 
1.517 $ zarar belirlenmiştir. (Ek 11). Melisa uygulamalarında adaçayı ve 
İzmir kekiğinden daha az gelir elde edilmiştir. Bunun nedeni melisadan 
birim alandan elde edilen ürünün diğer türlere göre az olmasındandır. Melisa 
işleminde ikinci yıl 69 kg/da, üçüncü yıl 78 kg/da, dördüncü yıl 60 kg/da, Çf 
+ melisa işleminde ikinci yıl 57 kg/da, üçüncü yıl 83 kg/da, dördüncü yıl 50 
kg/da, Çz + melisa işleminde ise ikinci yıl 59 kg/da, üçüncü yıl 81 kg/da, 
dördüncü yıl 46 kg/da kuru yaprak elde edilmiştir. Melisanın kuru drog 
herba piyasa alım fiyatı, 1998 yılında 300.000 TL/kg, 1999 yılında 400.000 
TL/kg, 2000 yılında 600.000 TL/kg dır. Melisanın uygun koşullarda ömrü 
25-30 yıldır. Kültürü yapıldığında faydalanma süresi 3-4 yıl olmakta, ikinci 
yıldan itibaren verimi artmakta ve ekolojik şartlara göre ilk yıl ortalama 100-
200 kg/da kuru drog verimi alınabilmektedir (İlisulu, 1992). Başka bir 
araştırmada, melisadan ilk yıl 200-1.000 kg/da, ikinci yıl 1.000-2.000 kg/da 
yeşil herba, alınabileceği ve Bornova koşullarında 527 kg/da ortalama drog 
yaprak verimi alınabileceği bildirilmektedir (Ceylan, 1987; Ceylan, 1995). 
Bir melisa fidanından minimum 13,79 gr/adet maksimum 548,6 gr/adet 
olmak üzere ortalama 197,31 gr/adet yeşil herba ve minimum 7,18 gr/adet, 
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maksimum 207,9 gr/adet olmak üzere ortalama 79,8 gr/adet kuru herba elde 
edilebileceği bilinmektedir (Bayram, 1995). 

İzmir kekiği işleminde 986 $, Çf + İzmir kekiği işleminde 991 $, Çz 
+ İzmir kekiği işleminde 1.180 $ zarar edilmiştir (Ek 11). Buna rağmen diğer 
bitkilere göre gelir sağlamıştır. Özellikle ikinci yıldan itibaren elde edilen 
karlılık artmıştır. Nitekim ikinci yılda Çz + İzmir kekiği işlemi dışında kalan 
işlemlerde, üçüncü yılda bütün işlemlerde, dördüncü yılda İzmir kekiği 
işleminde karlılık söz konusudur. İzmir kekiği işleminde, üçüncü yıl 143 
kg/da, dördüncü yıl 195 kg/da, beşinci yıl 142 kg/da, Çf + İzmir kekiği 
işleminde üçüncü yıl 171 kg/da, dördüncü yıl 177 kg/da, beşinci yıl 131 
kg/da verim elde edilirken, Çz + İzmir kekiği işleminde üçüncü yıl 132 
kg/da, dördüncü yıl 202 kg/da, beşinci yıl 110 kg/da verim elde edilmiştir. 
İzmir kekiğinin kuru yaprak piyasa alım fiyatı, 1998 yılında 400.000 TL/kg, 
1999 yılında 500.000 TL/kg, 2000 yılında 750.000 TL/kg dır. Ege 
Bölgesinde İzmir kekiğinin iyi bakım yapıldığında, ortalama yeşil herba 
verimi 1.250 kg/da, drog herba verimi 522 kg/da, kuru madde verimi ise 454 
kg/da olarak bulunmuş ve 9 yılda ortalama 1.606 kg/da drog herba verimi 
elde edilmiştir (Ceylan, 1987; Ceylan, 1995) . Başka bir çalışmada, bir İzmir 
kekiği fidanından minimum 3,22 gr/adet, maksimum 113,4 gr/adet olmak 
üzere ortalama 31,5 gr/adet yeşil herba verimi elde edilirken, kuru herba 
olarak da minimum 1,4 gr/adet, maksimum 52,5 gr/adet olmak üzere 
ortalama 15,17 gr/adet elde edilebilmektedir. (Bayram, 1995). 

Diğer türlere göre mera işleminde en az zarar söz konusudur. 
Deneme süresi sonunda mera işleminde 161 $, Çf + mera işleminde 267 $, 
Çz + mera işleminde 371 $ zarar edilmiştir (Ek 11). Mera işlemlerinde, 
ekimden sonraki ikinci ve üçüncü yıllardan itibaren birim alandan elde 
edilen gelirler artmaktadır. Mera bitkileri işlemlerinde karışım halinde 
dekara 13 kg tohum ekilmiştir. Tohum maliyeti 500.000 TL/kg dır. Mera 
işleminde kuru ot verimi ikinci yıl 320 kg/da, üçüncü yıl 527 kg/da, 
dördüncü yıl 487 kg/da, beşinci yıl 531 kg/da, Çf + mera işleminde ikinci yıl 
284 kg/da, üçüncü yıl 475 kg/da, dördüncü yıl 439 kg/da, beşinci yıl 514 
kg/da ve Çz + mera işlemindeyse ikinci yıl 321 kg/da, üçüncü yıl 446 kg/da, 
dördüncü yıl 477 kg/da, beşinci yıl ise 509 kg/da dır. Kuru otun yıllara göre 
piyasa alım fiyatları 1997 yılında 40.000 TL/kg, 1998 yılında 60.000 TL/kg, 
1999 yılında 80.000 TL/kg, 2000 yılında 100.000 TL/kg dır. Mera bitkileri 
yüzey erozyonunu önemli ölçüde azaltması gelirin artmasında önemli rol 
oynamıştır. Denemede kullanılan mera bitkilerinden adi yonca, kuraklığa 
dayanıklı yıllık yağışı 350-450 mm kadar olan alanlarda sulanmadan da 
yetişebilmekte ve genelde yılda 1-2 biçim yapılabilmektedir. Adi yoncanın 
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ömrü 20-30 yıldır. Fakat ekonomik ömrü 5-7 yıl kabul edilir. Ot verimi 
toprağın verimine, gübrelemeye ve sulamaya göre değişir. Her biçimde 
ortalama 1 ton/da yeşil ot alınabilir. Bunun kuru ot karşılığı 250-300 kg’dır. 
Korunga soğuğa ve kuraklığa dayanıklı olmasının yanısıra kıraç ve kireçli 
topraklarda yetişebilir. Kurak koşullarda ilk yılda yavaş gelişmesine rağmen 
ikinci yıldan itibaren hızlı gelişmeye başlar ve verimi artar. Korunga her yıl 
bir biçim verir. Yeşil ot verimi 1 ton/da, kuru ot verimi 250-350 kg/da’dır 
(Açıkgöz, 1995). 

Fıstık çamı işleminde belirlenen zarar diğer bitki faktörlerine 
nazaran çok düşük olmasına rağmen deneme süresince ürün alınamadığından 
gelir elde edilememiştir. Bu nedenle deneme sonunda zarar edilmiştir (Ek 
11). Fıstık çamının erozyonu yeterince önleyememesi de elde edilen gelirin 
az olmasına yol açmıştır. Fıstık çamı fidanları 40 adet/da olarak dikilmiştir. 
Fidan maliyeti 45.000 TL/adettir. Fıstık çamının özellikle tohumundan 
yararlanılmaktadır. Sarıgöl koşullarındaki gelişimi iyi olmasına rağmen 
gelecekte fıstık ürünü verip vermeyeceği veya ne kadar verebileceği 
konusunda yorum yapmak şimdilik olası değildir. Fıstık çamı 7-9 
yaşlarından itibaren kozalak vermeye başlamakta, kozalaklar olgunlaşmasını 
3 yılda tamamlamaktadır. 20-80 yaşlarındaki ağaçlardan azami 100-120 kg 
kozalak, bundan da 6-8 kg çam fıstığı elde edilebilmektedir (Anonim, 1995; 
Anonim, 1987). Doğal ormanlarda ergin fıstık çamlarından 30-39 kozalak 
elde edilebilmeltedir. Çam fıstığının, yıllara göre ihracat rakamları 
değişmekle birlikte, ortalama 400 ton iç, 30-40 ton da kabuklu fıstık ihracatı 
gerçekleşebilmektedir. İç fıstığın ortalama 13 $/kg bedelle dışsatımı 
yapılmaktadır. Fıstık çamı genelde tohumu üretimi amacıyla yetiştirilmesine 
karşın odunundan da yararlanılması mümkündür. Fıstık çamında kozalak 
ve/veya tohum üretimi azaldığında ve odunda çürümeler başlamadan önce 
ağaçların kesimleri yapılmaktadır. Zaten çam fıstığı üretimi esnasında bile 
ağaçların alt dallarının budanması sonucu belirli miktarda ara ürün almakta 
mümkündür. Ülkemizdeki fıstık çamının yıllık odun artımı hektarda 1,5- 2,0 
m3 dür. Gençleştirme çalışmaları sonucu hektarda 200 m3 ün üstünde bir 
odun hasılatı da mümkündür. Bu bilgiler ışığında fıstık çamının dikimden 
ancak 20 yıl sonra tohumundan ekonomik bir gelir elde edilmesi ve bu süre 
içerisinde alt dallarının kesilmesi sonucu ara ürün olarak yakacak odun 
üretimi de söz konusudur. Tohum veriminin azaldığı yaşlarda ağacın 
kesilmesi ile tomruğundan yapacak veya yakacak olarak 
değerlendirilmesinin de mümkün olabileceği hesaplanmalıdır. Başka bir 
araştırmada, 6 × 6 m aralık-mesafelerde dikilmiş 22 yaşındaki fıstık çamında 
budanan tek bireylerden 170-274 gr, budanmayan bireylerden 192-246 gr iç 
çam fıstığı elde edildiği ve budanan alandaki hacmin 68-77 m3 /ha, 
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budanmayan alanda 64-72 m3 /ha hacim elde  edildiği belirtilmektedir (Eler, 
1986). 

Kızılçamda, uygulanan dikim sıklığı sonucunda birim alandaki fidan 
sayısının fazla olması ve ikinci yıl tamamlama yapılması nedeniyle ilk iki yıl 
gider oranı yüksektir. Fakat üçüncü yıldan itibaren gider oranı azalmaktadır 
(Ek 11). Deneme süresince kızılçamdan herhangi bir ürün elde edilememesi 
ve erozyonu önlemede fazla etkisinin olmaması sonucunda giderleri yüksek 
çıkmıştır. Kızılçam fidanlarının maliyeti 15.000 TL/adettir. Uygulanan 
işlemlerde 210 adet/da fidan dikilmiştir. Kızılçam yapacak ve yakacak odun 
üretiminin yanısıra reçine üretimi amacıyla da yetiştirildiğinden ekonomik 
açıdan önemli bir türdür. Endüstriyel kızılçam plantasyonlarında da ne kadar 
sürede ve miktarda yapacak ve yakacak odun üretimi yapılacağı konusunda 
yeterli araştırma yapılmamıştır. Kızılçamın idare süresi iyi, orta ve kötü 
bonitetler için sırasıyla 70, 90 ve 110 yıldır. Doğal kızılçam meşçerelerinin 
en yüksek odun hasılatı veren olgunluk sürelerinin keşişme noktalarını ifade 
eden meşçere yaşları; iyi bonitet için 55 (genel ortalama hacim artımı 6 
m3/yıl), orta bonitet için 58 (genel ortalama hacim artımı 5 m3/yıl) ve kötü 
bonitet için 63 yaş (genel ortalama hacim artımı 4,4 m3/yıl) dır. İdare amacı 
endüstriyel tomruk olması halinde kabuksuz orta çaplarının en az 25 cm 
olması, yani 1,30 m deki kabuklu çapın 31,7 cm ve daha büyük olmalıdır. 
Kızılçamın bu çapa ulaşma yaşı iyi bonitette 58, orta bonitette 72 ve kötü 
bonitette 84 yıldır. Kızılçamın ara ürünü olan maden direği için, kabuksuz 
orta çapında en az 8 cm, en fazla 24 cm olması ve en az 10,2 cm kabuklu 
çapa ulaşması gerekmektedir. Bu çap değeri, doğal kızılçam meşçeresinde 
iyi bonitette 35 yıl, orta bonitette 42 yıl ve kötü bonitette 52 yılda 
gerçekleşmektedir (Alemdağ, 1962). Ara ürünlerden ambalajlık odun 
üretiminde çap önemli değildir. Reçine üretimi amacıyla işletilen ormanlarda 
bireyler en az 26 cm kabuklu çapta olmalıdır. Kızılçam bu çapa, iyi bonitette 
68, orta bonitette 84 ve kötü bonitette 106 yılda ulaşabilmektedir (Alemdağ, 
1962). Başka bir çalışmada, Antalya Gazipaşa İşletmesine ait yapay 
gençleştirilmiş 15 yaşındaki kızılçam meşçeresindeki boy, çap ve hacimler 
sırasıyla, iyi bonitette 7 m, 12 cm, 41,635 m3/ha, kötü bonitette ise 5 m, 7,8 
cm 20,658 m3/ha dır. Buna göre, yapay kızılçam plantasyonlarındaki işletme 
amacı kerestelik tomruk üretimiyse idare süresi; iyi bonitette 40, kötü 
bonitette 50 yıl olarak bulunmuştur (Eler, 1994). Ayrıca işletme amacı 
tomruk üretimi olan ve  3x2 m aralık ve mesafe uygulanan endüstriyel 
ağaçlandırmalarda hektarda 10. yılda 800, 20. yılda 600, 30. yıldan sonra ise 
400 adet birey kalacak şekilde aralama yapılması önerilmektedir (Anonim, 
1977; Eler, 1994). 
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Orman ağacı türlerinin idare süresince yakacak odun, tohum veya 
reçine gibi ara ürün, tomrukluk kereste gibi son ürün verebilmesi için çok 
uzun yıllar gerekmektedir. Bu nedenle orman ağacı türlerinin ekonomik 
analizinin yapılabilmesi için; 

• Ağaç türü, plantasyon tipi ve işletme amacına bağlı olarak 
değişen arazi hazırlığı, dikim ve bakım giderleri, 

• Yaş periyotlarında ara ve asli ürün miktar ve bunların detayları, 

• Yaş periyotlarında asli ve ara ürün hacminin çap gruplara 
dağılışı, 

• Çap gruplarından elde edilecek ürün çeşitlerinin oranları, 

• Ürün çeşitlerinin hasat giderleri, satış ve tarife bedellerinin 
belirlenmesi gerektirmektedir (Yaprak, 1977). 

Ayrıca kızılçam ve fıstıkçamında yapılan bakım kesimlerinde, 
türlerin gelişme çağlarına göre çeşitli odun ürünlerinin üretimi söz 
konusudur. Bakım kesimlerinin amacı tamamen kültüreldir. Belirli bir 
standartta ürün hedeflenmez. Silvikültürel müdahalelerle elde edilen 
ürünlerin miktarı önceden tahmin edilememekle beraber, orman 
endüstrisinin hammadde gereksiniminin büyük bir kısmını karşılamaktadır. 
Gençlik ve sıklık çağlarındaki meşçerelerden elde edilen silvikültürel etanın 
elde edildiği yılda elde edilen karlılık göreceli olacaktır. Endüstriyel 
plantasyonların karlılığı ancak idare süresi sonunda alınan tüm ürünlerin 
bedellerinin toplam giderlerden farkı alınarak işletme karlılığı hesaplanabilir. 
Dolayısıyla denememizde olduğu gibi fıstıkçamı ve kızılçamın ekonomik 
analizinin 4 yıl gibi kısa bir süre için yapılamaz. Ayrıca orman ağaçlarının 
kullanıldığı karma sistemlerde, 4 yıllık sürede karlılık beklenmemelidir. Kısa 
vadede bu durum çiftçi veya yetiştirici açısından cazip görülmeyebilir. 
Özellikle orman ağaçlarından son ürün elde edilene kadar sürekli masraf 
yapılacaktır. Fakat ekonomik değeri olan ve kısa vadede gelir getirebilecek 
yıllık veya çok yıllık bitki türleriyle ikili veya üçlü kombinasyonlar 
yapılması durumunda az da olsa birim alandan yeterli gelir elde edilebilir. 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Manisa-Sarıgöl yöresinde yapılan ve temel araştırma niteliğinde 
olan bu çalışma; çeşitli şekillerde tarımsal amaçlarla orman rejimi dışına 
çıkarılan ve/veya köylünün kullanımındaki yoğun erozyona maruz % 25 ve 
üzeri eğime sahip marjinal alanların optimum kullanımının belirlenmesi 
hedefi doğrultusunda yapılmıştır. Çalışmamızda fiyat - pazar ilişkileri iyi 
olması dolayısıyla gelir arttırıcı etkisi bulunan, aynı zamanda bitki-toprak 
kombinasyonları olumlu bitki türlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Bu araştırmadan elde edilen bulgulara göre Manisa Sarıgöl 
yöresinde; 

Ortalama eğimi % 25 olan marjinal tarım arazilerinde sulama ve 
gübreleme yapılmadan; fıstık çamı, kızılçam, badem, menengiç, melisa, 
İzmir kekiği, adaçayı, asma ve mera bitkilerinden korunga ile yonca 
rahatlıkla kullanılabilir. Diğer türlerden kapari fidan dikimini takibeden ilk 
iki veya üç yıl süresince sulanması ve iyi bir bakım uygulanması durumunda  
yetiştirilebilir. Ancak defne kuraklık ve erken dondan etkilendiğinden yöreye 
iyi uyum sağlayamamıştır. Bu tip alanlarda sulama ve gübreleme yapılması 
durumunda denemede kullanılan türlerin gelişmesinin daha iyi olacağı 
düşünülmektedir. 

Fıstık çamı ve kızılçamın, mera bitkileriyle ikili kombinasyonları 
dışında, denemede kullanılan diğer bitkilerle dikimden itibaren 4 yıllık 
sürede karışım halinde kullanılabilir. Ancak kızılçam + mera ve fıstıkçamı + 
mera uygulamalarında, mera bitkileri ekimden sonra fıstıkçamı ve kızılçam 
fidanlarından daha hızlı geliştiğinden çam fidanlarının ışık almasını 
önlemekte ve üst toprakta bulunan suyu daha fazla kullanmaktadır. Sonuçta 
mera bitkileri çam fidanlarının gelişmelerini engellemektedir. Özellikle 
kızılçam fidanları bu durumdan daha çok etkilenmiştir. Bu nedenle, karma 
sistem uygulamalarında fıstıkçamı ve kızılçam fidanlarının dikiminden 3 yıl 
sonra mera bitkileriyle kombinasyonu yapılmalıdır. Karma sistemlerde, 
piramidal formda kızılçam kullanılması birim alandan daha fazla 
yararlanmasını sağlayacaktır. 

Mera bitkilerinden, korunga ve yonca yöre koşullarında rahatlıkla 
yetiştirilebilir. Diğer türlerden kılçıksız brom, mavi ve adi ayrık türlerinden 
yeterli verim alınamamıştır. Yöre koşullarında yapılacak mera ıslahı 
çalışmalarında öncelikle doğal buğdaygil ve baklagil türlerinden oluşan 
karışımlar kullanılmalı, özellikle korunga ve yoncaya yer verilmelidir. Tesis 
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edilen mera bitkilerinin mutlaka iki yıl koruma altına alınması faydalı 
olacaktır. 

İzmir kekiği, adaçayı ve melisa türleri yöre koşullarında 
yetiştirilmelerinde bir sorun yoktur. Bu bitkilerin vejetatif yolla kolaylıkla 
üretilmesi (Acar ve Gül, 1997), sulama ve gübreleme yapılmadan 
yetiştirilebilmesi, dikildiği yıldan itibaren gelir elde edilebilmesi, sınırlı 
toprak işlemesine uygun olması gibi pek çok avantajlara sahiptir. Bu 
bağlamda, benzer yöre koşullarında, yalnız başlarına veya başta orman ağacı 
türleri olmak üzere diğer türlerle ikili - üçlü uygulamalarda kullanılabilir. Bu 
türlerin dikimden itibaren dört yıl süresince fıstıkçamı ve kızılçam 
fidanlarının gelişimlerini olumsuz etkilemeleri söz konusu değildir. 

Badem yöreye uygun bir türdür. Fıstıkçamı ve kızılçam ile yapılacak 
ikili kombinasyonlarda rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca kurulacak badem 
plantasyonunda mera bitkileri, adaçayı, İzmir kekiği, melisa, bağ, kapari 
türleri ile de ikili ve üçlü kombinasyonlar yapılabilir.  

Menengiçin ilk yıllardaki yaprak ve tepe çapı gelişimi yetersizdir. 
Fakat fidanların yaşama yüzdesi ve deneme süresince gösterdikleri boy 
gelişimine göre yöreye uyum sağlayabileceği düşünülmektedir. Menengiç 
fıstıkçamı ve kızılçamla ikili kombinasyonlarında rahatlıkla kullanılabilir. 
Ayrıca menengiçin kapari, asma, İzmir kekiği, adaçayı, melisa, badem ve 
mera bitkileriyle ikili veya üçlü kombinasyonlarının yapılması mümkündür. 

Defne fidanlarının yaşama yüzdesi, boy gelişimi, ve tepe çapı 
gelişimi açısından incelendiğinde yöreye uyum sağlayamadığı görülmüştür. 
Ancak, hakim rüzgardan korunabilmesi durumunda sulama, malçlama gibi 
yaz kuraklığını azaltacak tedbirlerle birlikte Sarıgöl şartlarında 
yetiştirilebilir. 

Yörenin doğal türlerinden olan kaparinin yörede yetiştirilmesi 
yaşam yüzdesinin düşük olması nedeniyle ekonomik değildir. Ancak 
dikimden sonraki yıllarda kök sistemini geliştirmesi için özellikle yaz 
mevsiminde sulama ve diğer bakım önlemleri alınması durumunda fidanların 
yaşama yüzdesi artabilir. Kapari, kızılçam, fıstıkçamı, badem ve menengiç 
ile birlikte yetiştirilebilir. 

Sarıgöl’ün eğimli arazilerinde yetiştirilen asmanın denemede 
yaşama yüzdesinin az olması, asma anacının üzerine aşılanan İtalia çeşidinin 
kuraklığa fazla dayanamamasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, 
tesisinden itibaren özellikle yaz mevsiminde sulanması halinde yaşama 
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yüzdesinin artacağı düşünülmektedir. Asmanın kızılçam, fıstıkçamı, badem 
ve menengiç ile birlikte yetiştirilmesi mümkündür.  

Projede kullanılan türlerin, hemen hemen hepsi doğrudan veya 
dolaylı olarak üst toprağın taşınmasını önlemektedir. Erozyonla taşınan üst 
toprak miktarlarının türlere göre farklılık göstermesi (farklı miktarlarda 
olması), bitki türüne, bitkinin yaşama ve toprağı kaplama oranına, birim 
alanda bulunan fidan-bitki yoğunluğuna, bitki artıklarının toprak yüzeyinde 
bulunma oranına, tepe tacının toprak yüzeyine yakınlığına bağlıdır. Ayrıca 
fidanların dikildiği yerde oluşan yapay bir terasın varlığı bile yüzey 
erozyonunu kısmen de olsa engelleyebilmektedir. Bununla birlikte, ikinci 
yıldan itibaren çevredeki otsu bitkilerin bütün parsellerin içinde gelişmeleri 
ve yayılmaları sonucunda üst toprak kısa zamanda kapanarak erozyon 
önemli ölçüde engellenmektedir. 

Üst toprak taşınmasının önlenmesinde en etkili bitki faktörü mera 
bitkileridir. Mera bitkileri ekimden sonra kısa sürede toprak yüzeyini 
kapatarak yağışın şiddetini ve yüzeysel akışı azaltıp erozyonu önemli ölçüde 
azaltmaktadır. Diğer türlerden adaçayı, İzmir kekiği ve melisanın; bitki 
artıkları oluşturmaları, birim alandaki fidan sayısının fazla ve tepe taçlarının 
toprağa yakın olması gibi nedenlerle toprağın taşınmasının azaltılmasında 
önemli rolü vardır. Badem, asma ve kapari toprak yüzeyinde yaprak, dal gibi 
bitkisel artık oluşturabilmesi nedeniyle erozyon üzerinde kısmen de olsa 
etkilidir. Defne ve menengiçin ilk dört yılda erozyon üzerinde doğrudan 
etkisi yoktur. 

Bitki türleri tesis karlılıkları yönünden incelendiğinde; bitkilerin 
fizyolojik özellikleri ve sağladıkları ürün açısından farklılıklar 
görülmektedir. Uygulanan tüm bitki faktörlerinde, dört yıllık ortalama 
kar/zarar değerlerine göre zarar edildiği bulunmuştur. Ancak üçüncü yıldan 
itibaren mera, İzmir kekiği ve adaçayı işlemlerinde az da olsa karlılık elde 
edilmiştir. Kaparide ise dördüncü yılda karlılık söz konusudur. Diğer 
türlerden daha uzun sürelerde elde edilecek gelire göre karlılık söz konusu 
olabilecektir.  

Sarıgöl yöresindeki eğimli marjinal arazilerde, sulama ve gübreleme 
yapılmadan yetiştirilebilecek, kısa vadede gerek toprak koruma gerekse gelir 
sağlama açısından en ideal bitkisel ürün seçenekleri, başta mera bitkileridir, 
bunları İzmir kekiği, adaçayı, kapari, asma ve badem bitkileri takip 
etmektedir. Ayrıca kızılçam ve fıstık çamının tesis aşamasında  badem, 
menengiç, kapari, bağ, İzmir kekiği, melisa, adaçayı ile ikili kombinasyonlar 
yapılabilir. Ancak fıstık çamı Sarıgöl yöresinde başlangıçta iyi uyum 
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sağlamasına rağmen, gelecekte fıstık ürünü verip vermeyeceği konusunda 
belirsizlik söz konusudur ve bu konunun kesinlikle dikkate alınmasında 
yarar bulunmaktadır. 

Köylü veya yetiştirici açısından karma sistemlerde orman ağacı 
türlerinin kullanılması kısa vadede cazip görülmeyebilir. Özellikle orman 
ağaçlarından gelir elde edilene kadar sürekli masraf yapılması gerekecektir. 
Ekonomik değeri olan ve kısa vadede gelir getiren yıllık ve/veya çok yıllık 
türlerle ikili - üçlü kombinasyonlar yapılarak karma sistemlerde orman ağacı 
kullanımının cazip hale getirilmesi mümkündür. Ayrıca devlet tarafından 
teşvik kredileri verilerek giderler belirli ölçüde karşılanabilir.  

Eğimli arazilerde, sulama, gübreleme gibi bakım yapılması 
durumunda, denemede kullanılan türlerin yaşama yüzdeleri yükselecek buna 
bağlı olarak elde edilecek ürün daha fazla olabilecektir.  

Denemede gözlem ve ölçümlere devam edilmelidir. Ayrıca farklı 
alanlarda benzer denemeler kurularak karma sistem araştırmaları 
sürdürülmelidir. 

Sarıgöl yöresinde yapılacak karma sistem denemelerinde, 
denememizde kullanılan türlerden farklı ve ekonomik değere sahip bitki 
türleri kullanılarak bitkisel desen çeşidi zenginleştirilmelidir. 

Ülkesel ölçekte çıkarılması gereken sonuç ve öneriler ise şöyle 
özetlenebilir; 

Ülkemizde genel olarak arazilerin rasyonel kullanılamadığı, yeterli 
ve dengeli bir biçimde bitkisel ve hayvansal üretimin sağlanamadığı açıkça 
görülebilmektedir. Özellikle orman ve mera olarak kullanılması gereken, 
fakat tarımsal üretim yapılan, sahipli marjinal tarım arazilerinde genelde tek 
yıllık çapa bitkilerinin kullanıldığı veya arazinin çoğu kez boş bırakıldığı 
bilinmektedir. Bu alanlarda genelde erozyon büyük boyutlarda olduğundan 
ürün verimliliği giderek düşmektedir. Üstelik son yıllarda, tarım politikaları 
uygulamaları sonucunda pancar, tütün gibi endüstriyel tarım ürünlerinin 
üretim alanları daraltılmaktadır. Bu tür alanların rasyonel kullanımı için 
minumum arazi işlemesini gerektirecek karma sistem uygulamaları 
geliştirilerek yaygınlaştırılmalıdır. 

Ülke ölçeğinde eş zamanlı ve ilgili tüm kurumların işbirliğinde, 
makro - mikro havza bazında her yörenin ekolojik özelliklerine uygun, 
ekonomik değeri olan türlerin üretim planlanması yapılmalıdır. Planlamayı 
yaparken, bu bitkilerin üretim ve pazarlama olanakları da dikkate 
alınmalıdır. Makro havza ölçeğinden, mikro havza ölçeğine kadar, sorun 
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analizi ve önceliklendirmeye dayalı çalışmalar yapılmalıdır. Öncelikle, kırsal 
alanda var olan geleneksel tarımsal üretim teknikleri incelenerek mevcut 
koşullara göre uygun karma sistemler geliştirilmelidir. Bu konuda yapılacak 
kapsamlı araştırmalardan alınacak sonuçlar zaman geçirilmeden 
uygulanmaya başlanmalıdır. 

Erozyon kontrolü ve karma sistem uygulamalarının geniş kitlelere 
yayılması için yöre insanlarını bilgilendirme ve bilinçlendirme etkinliklerine 
ağırlık verilmelidir. Kırsal alanda ekonomik değer taşıyan ürünlerin 
değerlendirilmesi ve pazarlanmasını gerçekleştirebilecek makro ve mikro 
havza bazında kooperatifleşme oluşumlarına hız verilmelidir. Devlet kurum 
ve kuruluşları karma sistem uygulamaları için arazi sahiplerine teşvik edici 
şekilde maddi ve manevi destek sağlamalıdır. 

Kırsal yaşamın ve kalkınmanın sürdürülebilir bir şekilde 
yürütülmesi ve arazilerin rasyonel kullanımı için, sorunlar bir bütün olarak 
mikro havza bazında ele alınarak yöre insanlarının katılımıyla planlama, 
uygulama ve denetleme işlemlerinin birlikte yürütülmesi hedef olarak 
belirlenmelidir. 
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ÖZET 

Manisa-Sarıgöl yöresinde yapılan ve temel araştırma niteliğinde 
olan bu çalışma, çeşitli şekillerde tarımsal amaçlarla orman rejimi dışına 
çıkarılan ve/veya köylünün kullanımındaki yoğun erozyona maruz kalan % 
25 ve üzeri eğime sahip marjinal alanların optimum kullanımının 
belirlenmesi hedefi doğrultusunda yapılmıştır. Çalışmamızda fiyat – pazar 
ilişkileri iyi olması dolayısıyla gelir arttırıcı etkisi bulunan, aynı zamanda 
bitki-toprak kombinasyonları olumlu bitki türlerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 

Araştırma yeri, Sarıgöl Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanındaki 
140 nolu bölmede Karaağaç deresi yamacında yer almaktadır. Yamacın 
bakısı, batı ve kuzey batı yönündedir. Rakımı 450 metredir. Araştırma 
alanının 5 yıllık yağış ortalaması (1996 –2000 yılları arası) 442,8 mm, genel 
sıcaklık ortalaması 17 °C  ve nispi nem ortalaması 32,4’tür. Araştırma 
alanının toprak yapısı kumlu balçık toprak özelliğindedir. 

Deneme yıl birleştirmeli rastlantı blokları deneme desenine uygun 
olarak, tek faktörlü ve iki yinelemeli olarak kurulmuştur. Projede kullanılan 
türlerin, tek ve ikili kombinasyonları faktörü temsil etmektedir. Deneme 
alanında, işlemlerin gerçekleştirildiği korumalı kontrol parseli dahil olmak 
üzere 60 parsel ve herhangi bir işleme tabi tutulmayan korumasız 1 kontrol 
tarla parseli olmak üzere toplam 61 parsel oluşturulmuştur. Her parselin 
boyutu 20 × 5 m =100 m2 dir. Projede kullanılan her bitki, tek tek 
kullanıldığı gibi aynı zamanda orman ağaçlarından 1fıstık çamı  (Çf) ve 
kızılçam’ın (Çz), diğer türler (badem, defne, menengiç, adaçayı, melisa, 
İzmir kekiği, asma, kapari, ve mera bitkileri) ile ikili kombinasyonlar halinde 
tesis edilmiştir. Projede gerçekleştirilen işlemler; Bitki türlerinin yaşam 
yüzdeleri (%), bitkilerin boy ortalamaları (cm), parseli kapatma yüzdeleri, 
bitki faktörü seçeneklerinin üst toprağın taşınmasındaki (erozyon) etkisi 
(kg/da), bitki faktörü seçeneklerinin tesis maliyeti (ABD Doları bazında 
gelir-gider oranı) şeklindedir. Elde edilen veriler, TARİST programı 
kullanılarak istatistiki açıdan değerlendirilmiştir. 

Elde edilen bulgular doğrultusunda; proje süresince Sarıgöl yöresi 
yetişme ortamına uyum sağlayabilecek türler, badem, fıstıkçamı, kızılçam, 
menengiç, asma, İzmir kekiği, adaçayı, melisa  ve mera bitkileridir. Kapari 
genel olarak yaşam yüzdesi % 40 olmasına rağmen ilk yıllarda sulama 
yapılması halinde uyum sağlayabilecektir. Defnenin, yörede yetiştirilmesi 
uygun değildir.  
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Parselden taşınan üst toprak miktarı üzerine bitki faktörlerinin 
etkileri, kullanılan bitki türlerine, parselde bulunan bitki-fidan adedine, 
aralık ve mesafeye, bitki türlerinin tepe tacının toprak yüzeyine yakınlık 
derecesine, toprağı kapatma yüzdelerine, toprak yüzeyindeki bitkisel 
artıkların yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bitki 
faktörlerinin bulunduğu parsellerde ilk yıldan itibaren toprak taşınmasını 
belirgin bir biçimde azalttığı görülmektedir. Dördüncü yılın sonunda en az 
üst toprak taşınması mera ve ikili kombinasyonlarında (37-40 kg/da) olurken 
en fazla üst toprak taşınması fıstıkçamın (595 kg/da) bulunduğu parselde 
ortaya çıkmaktadır. Buna karşın bitki faktörü bulunmayan ve her yıl 
sürülmek suretiyle toprak işlemesi yapılan kontrol parselinde ise ortalama 
1.045 kg/da üst toprak taşınması söz konusu olup, kabul edilebilir erozyon 
tolerans üst sınırına yakın bir değerdir.   

Bitki faktörlerinin tesis gider-gelir oranları incelendiğinde, bitkilerin 
sahip olduğu özellikler ve sağladığı ürün verimi açısından farklılık 
göstermesi nedeniyle dört yıl ortalaması olarak tesis gelir -gider oranı hemen 
hemen hepsinde eksi (negatif) olmaktadır. Ancak üçüncü yıldan itibaren 
mera bitkileri, İzmir kekiği ve adaçayı bitkilerinde gelir-gider oranı artı 
(pozitif) yönde olurken, kapari bitkisi dördüncü yılda artıya geçebilmektedir. 
Diğer türlerin farklı ve belli bir süreç içinde gelir getirici ürün almak 
suretiyle, gelir-gider oranının artı yönünde değiştirebileceği 
düşünülmektedir.  

Sarıgöl yöresi eğimli marjinal arazilerde, kısa vadede gerek toprak 
koruma gerekse gelir getirici olarak en ideal bitkisel ürün seçeneğinin mera 
bitkileri olduğu, bunu İzmir kekiği, adaçayı, kapari, asma  ve badem 
bitkisinin izlediği görülmektedir. Ayrıca fıstık çamı ve kızılçamın, ilk tesis 
aşamasında, badem, menengiç, kapari, bağ, İzmir kekiği, melisa ve adaçayı 
bitkileri ile rahatlıkla ikili kombinasyonlar halinde kullanılması mümkündür. 
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SUMMARY 

This project was carried out in Manisa-Sarıgöl region and it is a 
basic research activity. Purpose of the study was to determine suitable plant 
species for both single and dual combined plantation on lands with a 25 
percent average slope and without any irrigation and fertilizer, to determine 
their effect on combating erosion.  

Project is situated in Sarıgöl Forest Enterprise. Its aspect is west and 
northern west. Altitude is 450 m. Average precipitation for 1996-2000 is 
about 444.,2 mm, general temperature average is 17 oC and relative humidity 
is 32,4. soil structure is sandy clay. 

Research was established as years combined randomized block with 
two repetitions. Treatment is single and dual combinations of the plants. 
Total number of parcels is 61 where 60 parcels are treated and one kept 
empty as control parcel. Each parcel has a dimension 20 × 5 m = 100 m2 and 
total area is 6.100m2. Pinus pinea and Pinus brutia have been planted with 
other species (Prunus amygdalus, Laurus nobilis, Pistacia terebinthus, 
Salvia officinalis, Melissa officinalis, Origanum onites, Vitis vinifera var. 
italia, Capparis spinosa) and pasture plants in dual combinations. And all 
species also were planted alone. Measured variables are survival rate (%), 
average height (cm), covering ratio, effect against soil erosion  (kg/da) and 
establishment costs. 

Findings of the project showed that Prunus amygdalus, Pinus pinea, 
Pinus brutia, Pistacia terebinthus, Vitis vinifera var. italia, Origanum onites, 
Salvia officinalis, Melissa officinalis and pasture species clover, Onobrychis 
sativa very well adapted to the region in terms of height and survival rates. 
Although Capparis spinosa has a 40 percent survival rate, it can be adapted 
if irrigated in initial years after planting. Laurus nobilis has always a risk in 
the region. Pinus nigra and Pinus brutia can be easily combined with Prunus 
amygdalus, Pistacia terebinthus, Capparis spinosa, Vitis vinifera var. italia, 
Origanum onites, Melissa officinalis and Salvia officinalis. 

As for plant species effect on top soil erosion, it changes according 
to plant species, number of plants per parcel, plantation spacing, the distance 
between plant and soil surface, top soil covering ratio, vegetative litter 
density on top. Erosion decreases obviously in treatment applied parcels 
(84%). Generally at the end of fourth year the lowest soil erosion was found 
in pasture and its dual combinations (7-40 kg/da). The highest erosion rate 
was found in Pinus pinea parcels (595 kg/da). But in control parcels, which 
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are not planted and plowed every year, has an erosion value of 1045 kg/da 
that is very close to acceptable upper limit. 

When plant species treatments are inspected, almost all treatments 
have showed negative cost/income balance at the end of fourth year, 
although plant species had different yields and features.  But from second 
year on pasture and Origanum onites have a positive value, Salvia officinalis 
at third and Capparis spinosa at fourth year have a positive value. It is 
thinkable that other plant species can have positive values in future. 

Keywords: agroforestry, agro-sylva-pastoral systems, erosion 
control, economy ,pasture specises. 

 




