


ÖNSÖZ 
Türkiye'nin toplam yüzeyinin  yaklaşık ¼'ünü kaplayan doğal çayır-mer'a 

alanlarımız konusunda yapılacak araştırmaların ne denli önem taşıdığı artık 
çoğunluk tarafından da benimsenmekte ve değişik tarımsal ve bitkisel meslek 
grupları tarafından müşterek çalışmaların yapılması istenmektedir. Çayır-mer'a 
konusunda çok yakın disiplinleri içeren Orman Bilimi ve Tarımsal Bilim 
alanlarında çalışanların  bu konuda öncülük etmeleri gerektiği ve son yıllarda bu 
konuda  önemli adımların da atıldığı inancındayız. 

Orman ve tarla tarımının adeta geçiş alanını simgeleyen orman içi, orman 
altı ve orman çevresi mer'alar konusunda Ege Bölgesi'nde başlamasını 
arzuladığımız ve bu amaçla yürüttüğümüz araştırmamızda, bazı temel bilgiler elde 
etmeye çalıştık. Sonuçların yeni çalışmalara ışık tutması ve yönlendirmesi en içten 
dileğimizdir. 
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Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne ve Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'ne bu vesileyle en içten teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. 
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ÖZ 
Bu araştırmada değişik kültürel ıslah tekniklerinin Seferihisar yöresi 

orman içi ve orman kenarı doğal mer'alarının ıslahı amacıyla kullanılma 
olanakları incelenmiştir. Bu amaçla değişik baklagil, buğdaygil ve diğer familya 
yem bitkileri, üzerine ekim şeklinde uygulanmış, gübreleme ve yabancı bitki 
savaşımı denenmiştir. Araştırma sonuçları özellikle gübreleme ve yabancı bitki 
savaşımının etkili yöntemler olduğunu, üzerine ekimin ise hiç ümitvar sonuçlar 
vermediğini, araştırmaların geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. 

 
 
 
 

ABSTRACT 
In this study, the possibilities of using different cultural improvement 

techniques on the natural forest pastures of Seferihisar region were investigated. 
Various grasses, legumes and burnet(Poterium sp.) were used for overseeding and 
fertilizing and weed control methods were experimented for this purpose. The 
results of the experiment indicated that, fertilizing and weed control were 
particularly effective technigves where as overseeding didn't give promising 
results and investigations on this matter should  be extended. 
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1. GİRİŞ 
Dünya nüfusunun hızlı artışının ortaya çıkardığı en temel sorun kuşkusuz 

"Beslenme"'dir. Yaşadığı topluma yararlı olması gereken insanın da yeterli ve dengeli 
beslenmesi gerektiği  herkesçe bilinmektedir. Oysa, hızla gelişmekte olan ülkemizde 
de yeterli ve dengeli bir beslenmeden söz edilememekte, özellikle insanımızın 
beslenmesinde önemli bir protein açığı gözlenmektedir. Hayvansal ürün üretimimizin 
gelişmiş ülkelere bakarak çok düşük olması nedeniyle ortaya çıkan bu durum, 
hayvanlarımızın sağlık ve barınma koşullarının elverişsiz olması yanında, büyük 
oranda nitelikli yem üretimi yetersizliğine bağlanabilmekte, çayır-mer'alarımızın kötü 
konumu da bu olumsuzluğa katkıda bulunmaktadır. 

Bilindiği gibi çayır-mer'alarımız, yıllardır süregelen düzensiz ve ağır 
otlatmalar sonucunda bozulmuş ve verimleri çok düşmüştür. Pek çok yerde 
vejetasyonlarını kaybedip, erozyon baskısına da giren bu değerli yem alanlarının 
önemli bir bölümü, orman içi ve çevresinde yer almakta ve bu mer'aların yapısal 
özellikleri ülke mer'alarının sorunlarını aynen yansıtmaktadır. Orman Genel 
Müdürlüğü'nün envanter çalışmalarına göre; orman mer'alarımızın 287 915 hektarı 
orman içi, 717 796 hektarı orman üstü ve 557 447 hektarı da orman kenarı mer'a 
olarak nitelenmekte ve toplam 1 554 338 hektarlık bu otlatma alanlarının bakım ve 
geliştirilmesinde, 6831 Sayılı Orman Kanunu ile ilgili genel müdürlük 
görevlendirilmiş bulunmaktadır. Ne var ki, orman-mer'a-hayvan üçgeninin yer aldığı 
ortamda gelişen sosyo-ekonomik problemlerin de katkısı ile amenajman ve ıslah 
girişimlerinde başarı çok sınırlı kalmakta, temel araştırmaların yetersizliği nedeniyle 
çoğu zaman etkili sonuçlar da alınamamaktadır. Oysa ülkemizin en değerli doğal 
kaynaklarından olan ormanlarımızı ve özellikle orman gençliğini koruyabilmek için, 
onun yakın çevresindeki mer'aları ıslah edip verimini arttırarak, çiftçilerin ve çiftlik 
hayvanlarının orman üzerindeki baskılarının azaltılması büyük önem taşımaktadır. Bu 
gerçekleştirilebildiği takdirde hem orman vejetasyonlarının, hem de erozyon etkisine 
maruz kalan mer'alarımızın korunması mümkün olabilecek, hayvancılığın yeterli yem 
kaynağı bulabilmesi sonucu, orman çevresinde yaşayan çiftçilerin ormana 
bağımlılıkları ve sosyo-ekonomik çatışmalar da önlenmiş olabilecektir. 

Bu önemli hedeflere ulaşabilmek için, her şeyden önce; mer'a ıslahı 
tekniklerinden en uygun olanlarının araştırılarak, orman alanlarının ıslahına adapte 
edilmesi ve vejetasyonu doğrudan ilgilendiren temel çalışmalara hemen başlanması 
gerekmektedir.  

Araştırmamızda, Ege sahil kuşağında yer alan ve sınırlı su kaynakları ve 
sahip olduğu olumsuz yağış rejimiyle bölge orman mer'alarını tipik olarak örnekleyen, 
Seferihisar yöresi mer'alarında etkili olabilecek ıslah tekniklerinin incelenmesi ve 
uygulanabilir bulunanların seçilerek, bundan sonraki çalışmalara temel bilgiler 
sağlanması amaçlanmıştır. 
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2. LİTERATÜR ÖZETİ 
Bölgemizde çok yeni olmasına karşın, doğal çayır-mer'aların ve orman 

mer'alarının ıslahı konusu, Dünya'da ve Ülkemizde araştırıcıların ilgisini uzun 
yıllardır çekmiş ve yoğun çalışmalar yapılmıştır. Uzun yıllara dayanan 
deneyimleri ile Türkiye'nin çayır-mer'a ve yem bitkileri varlığının tarım 
içerisindeki yerini ele alan Tarman(1968), bu kültürün ülkemizin varlığı açısından 
da önemini ortaya koymakta, çayır-mer'a ıslahının değerini  vurgulamaktadır. 

Cumhuriyet sonrası Türkiye'sinde, çayır-mer'aların durumunu ve 
özellikle kullanım koşullarını inceleyen Harlan(1954), bu alandaki temel sorunları 
ortaya koymaktadır. 

Yem bitkilerinin hasat şeklinin etkilerini araştıran Frame (1966), otlatma 
ve biçmenin avantaj ve dezavantajlarını açıklamış, Heinemann ve ark..(1958) ise 
karışımların yapısal dengelerini ortaya koymuştur. Pek çok araştırıcı baklagil ve 
buğdaygillerin kullanım alanlarına açıklık getirmiş(Hughes ve ark. 1951, Ahlgren, 
1956, Jones, 1958, Miles, 1960); Jameson (1963), yem bitkilerinde hasadın 
fizyolojik etkilerini incelemiştir. 

Ege Bölgesi'nin kıyı şeridinde yer alan doğal çayır-mer'a 
vejetasyonlarında bulunan önemli baklagil türlerini inceleyen Gençkan(1970), 
ümitvar türleri açıklamakta, bu baklagillerin temel morfolojik özelliklerini ve 
üstün yönlerini belirtmektedir. 

Pringle ve Cornelius(1968), Ege Bölgesinde yaptıkları incelemelerde, 
mevcut mer'aların otlatma kapasitelerini belirlemiş ve bunun yükseltilmesi 
amacıyla ele alınabilecek ıslah tekniklerini açıklamışlardır. 

Avcıoğlu(1979), serpme ve sıraya ekim yöntemleri ile değişik karışım 
oranları ve otlatma ile biçmenin gazal boynuzu, kılçıksız brom ve domuz 
ayrığının karışık ekimlerinin bazı özelliklerine etkisini ele almış ve bir yapay 
çayır-mer'a karışım denemesinin ilk örneğini Ege Bölgesi'nde gerçekleştirmiştir. 
Araştırma sonucunda, otlatma ve biçmenin, amaca göre, bu karışımlar üzerinde 
başarıyla uygulanabileceği, sıraya ekimin serpme ekimden daha iyi sonuç verdiği 
ve özellikle gazal boynuzunun sıcak ve kurağa dayanıklılığı ortaya konmuştur. 

Değişik yem bitkilerini karışım halinde deneyen Matthes(1968), kendi 
araştırma koşullarına uygun bitkilerin üstünlüklerini sergilemiş, Martin(1977) ise 
baklagilleri üstten tohumlamanın, buğdaygiller üzerindeki etkisini açıklamıştır. 
Mer'a bitkilerinde hasat ve rekabetin karşılıklı etkilerini inceleyen Norman(1960) 
ile mer'aların botanik kompozisyonuna etki eden koşulları ele alan Roberts ve 
Scott(1968), bu bitkilerin verim ve kalite özelliklerinin de etkilendiğini 
saptamışlardır. 

Çayır-mer'a ıslahının esaslarını ve uygulanacak yöntemleri açıklayan 
Avcıoğlu(1982), yapay çayır-mer'a kurma tekniklerini de ele almakta, Ege 
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Bölgesi'nde yapılan uygulamalardan örnekler vermektedir. Aynı araştırıcı çayır-
mer'a vejetasyonlarının ölçüm ve incelenmesinde yararlanılacak metodları 
açıklamakta, Transekt, Loop ve Nokta Çerçeve yöntemlerini anlatarak, uygulama 
ilkelerini ortaya koymaktadır(Avcıoğlu, 1983). 

Çayır-mer'a vejetasyonları ile üzerinde otlayan hayvanların karşılıklı 
ilişkilerini, yarar ve zarar kapsamında inceleyen Bakır(1965), otlayan mer'a 
hayvanlarının bitkiler üzerindeki etkilerini açıklamakta, otlatma amenajmanı 
konusunda temel bilgiler vererek, ülkemizde yapılan yanlış otlatma 
uygulamalarının zararlı sonuçlarını sergilemektedir. 

Balâ ilçesi mer'alarının bitki örtülerini inceleyen Erkun(1972), yöneyin 
vejetasyonun bitki ile kaplı alan, botanik kompozisyon ve tekerrür özelliklerini 
etkilediğini açıklamakta, kaplama ve botanik kompozisyon değerleri olarak 
buğdaygillerin başı çektiğini, bu familyayı diğer familyalardan yem bitkilerinin 
izlediğini, baklagillerin ise en sonda yer aldığını bildirmektedir. Gençkan(1970) 
ve Bakır(1963) ise bu açıdan diğer familyalar-buğdaygiller-baklagiller 
sıralamasının botanik kompozisyonda çoktan aza doğru geçerli olduğunu, kendi 
araştırma alanları için öne sürmektedirler. Özmen(1977)'in Konya İli mer'aları 
üzerindeki çalışmaları da familyalar açısından benzer sonuçları göstermektedir. 

Steppler ve ark .(1965) ile Watkin ve Winch(1967), mer'alarda ekim 
uygulamalarında başarıya etki eden faktörleri, bozuk mer'aların ıslah esaslarını 
incelemişlerdir. Bu çalışmalarda ekim metodları ile bitki türlerinin önemi 
saptanmış, Watkin ve Winch'in araştırmasında, özellikle sarıçiçekli gazal 
boynuz’nun mer'a ıslahındaki başarısı vurgulanmıştır. 

Alpay(1969), mer'a ıslahı teknikleri arasında koruma yönteminin önemini 
vurgulayarak izlenecek teknikleri örnekler vererek belirtmekte, Özçelik(1963) ise 
Düzce-Bolu-Gerede-Kızılcahamam orman içi otlak ve çayırlarının ıslahı amacıyla 
yararlanılabilecek metotları incelemekte ve elde ettiği sonuçları açıklamaktadır. 

Schmidt ve Tenpas(1965), baklagil ve buğdaygilleri karışık yetiştirme ile 
azotlu gübreleminin verim ve kaliteye etkisini incelemişler ve karışımda baklagil 
kullanılarak azotlu gübrede ekonomi yapılabileceğini saptamışlardır. 

Düzgüneş ve ark..(1965), Türkiye mer'alarının sorunlarını, hayvan varlığı 
ile mukayese ederek ele almışlar ve ıslah için gereken önlemleri detaylı  olarak 
açıklamışlardır. 

Mer'a bitki örtülerinin ıslahında önemli bir uygulama "Gübreleme"dir. 
Pek çok araştırıcı gübreleme ile mer'a bitki örtülerinin veriminin arttığını, azotun 
buğdaygiller, fosfor ve potasyumun da baklagiller üzerindeki olumlu etkilerini 
ortaya koymuşlardır(Klapp, 1971; Büyükburç, 1983. Shown, 1969). 

Kırklareli yöresi orman içi mer'alarının durumunu ve vejetasyonlarını 
inceleyen Uluocak(1978), botanik kompozisyonda buğdaygillerin başta, 
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baklagillerin ise en sonda yer aldığını açıklamakta, önemli olarak nitelediği ilk 10 
tür içinde baklagillerden sadece korunganın bulunduğunu belirtmektedir. 

Erzurum'da yaptığı çalışmalarla Doğu Anadolu Kıraç mer'alarının ıslahı 
olanaklarını inceleyen Tosun(1968), özellikle kültürel ıslah metotlarının etkili 
olduğunu açıklamakta, bu doğal mer'alarda verimin 58.4-70.5 kg/da bulunduğunu 
öne sürmektedir. 

Orman, mer'a, hayvan ilişkilerini ele alan Karaşahin (1990), orman içi 
mer'alar konusunda detaylı bilgiler vererek, sorunlara ve çözüm yollarına 
değinmekte, Bell (1978)' de hayvansal üretim amacıyla mer'a amenajmanının 
esaslarını ortaya koymaktadır. 

Ülkemiz mer'alarının dejenerasyonunda en önemli rolü oynayan düzensiz 
ve ağır otlatmaların etkisini dikkate alan Cornelius ve Alınoğlu(1962), otlatma 
kapasitesinin  tayini için gerekli bilgileri ve vejetasyon ölçme metotlarının 
esaslarını açıklamaktadırlar. 

Doğal mer'alarda % 150'lere varan verim artışları sağlayabilen gübre 
uygulamalarının Erzurum şartlarındaki etkilerini araştıran Altın (1975), özellikle 
azot, fosfor ve potasyumlu gübreleri ele almıştır. Araştırıcı bu tür gübrelerin ot 
verimine ve otun ham protein ve ham kül içeriklerine önemli etki yaptığını, 
bitkisel kompozisyonda da değişiklikler saptandığını bildirmiştir. 

Çayır-mer'a agronomisi konusunda uzun yıllara dayanan deneyimleri 
bulunan Haggar(1964), Nijerya'da yaptığı çalışmalarda yapay mer'aları değişik 
yönleriyle incelemiş, bitkilerin büyüme ve verim özelliklerini araştırmıştır. 

Gençkan (1972), E.Ü.Ziraat Fakültesi, Menemen Uygulama Çiftliği'nin 
alüviyal ve kumlu sahalarında kültürel önlemler uygulayarak vejetasyonun 
ıslahına çalışmıştır. Araştırma başlangıcındaki vejetasyon ile sonundaki 
vejetasyonun yapısını karşılaştıran araştırıcı; verim, botanik kompozisyon ve 
floristik kompozisyon açısından, dikkati çeken olumlu gelişmeler saptamıştır. 

Ankara İli çevre çayırlarında bazı kimyasal gübrelerin doğal çayır ve 
mer'aların ot verimine etkisini araştıran Alınoğlu ve Mülayim (1976), dekara 8-10 
kg azot ve 5-6 kg/da P2O5 uygulandığında,  yeşil ot veriminin hızla arttığını ve 
bunun 474.8 kg ile 800 kg arasında bulunduğunu saptamışlardır. 

Abbot (1962), mer'a ıslahında uygulanacak teknikleri ele alarak 
dinlendirmenin önemini açıklamakta ve bu tekniğin yalnız başına da başarılı 
sonuçlar vereceğini öne sürmektedir. 

Trakya Bölgesi koşullarında, orman içi mer'ada topografyanın botanik 
kompozisyona ve verim özelliklerine etkisini araştıran Tekeli ve Mengül (1991), 
özellikle teraslamanın verimi çok olumlu etkilediğini açıklamakta, taban, yamaç 
ve tepe olarak ayrımladıkları topografik konumun, vejetasyonun botanik 
kompozisyon ve frekans özelliklerini de etkilediğini belirtmektedirler. 
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Altın ve Tuna (1991), Tekirdağ'ın Banarlı köyü mer'asında yürüttükleri 
araştırmada gübreleme, yakma, gevşetme, herbisit ve üstten tohumlama ve 
bunların bazı üçlü kombinasyonlarının vejetasyonun verim ve diğer özelliklerine 
etkisini incelemişlerdir. Araştırma sonuçları; özellikle gübrelemede verimin % 
300'e ulaştığını ortaya koymakta, yakma, havalandırma, ilaçlama ve üstten 
tohumlamanın ise önemli bir etki yapmadığını göstermektedir. 

Tükel ve ark.(1991), değişik zamanlarda ve mer'a alanlarında yürüttükleri 
araştırmaların bir envanterini çıkarmışlardır. Araştırıcılara göre; yakma ve 
özellikle gübreleme verim üzerinde olumlu etki yapmakta, arazi yöneyi de aynı 
özelliği etkilemektedir. 

Tung ve Avcıoğlu (1991), Ege Bölgesi mer'a vejetasyonlarını ölçme ve 
inceleme yöntemlerinde  kullanılmak üzere hazırlanmış ve sert plastikten  
yapılmış bir "Nokta Çerçeve" aracını açıklamaktadırlar. 

Mer'alarda yapay tohumlama teknikleri konusunda da pek çok detaylı 
çalışma yürütülmüş, ancak araştırıcılar başarı oranının çok düşük olduğunu 
belirterek; tohum yatağının iyi hazırlanamaması, eğimli alanlar, toprak katının 
inceliği, yağışların sınırlılığı gibi faktörlerin etkili olduğunu öne 
sürmüşlerdir(Stoddart ve ark. 1975, Nelson ve ark. 1970, Cox ve Jordan, 1983, 
Corbea ve Martinez, 1980). 
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3.MATERYAL VE YÖNTEM 

 3.1 Materyal 

3.1.1 Deneme Yerinin Genel Özellikleri 

 3.1.1.1 İklim Özellikleri 
Araştırma yerinin iklim özelliklerini ortaya koyabilmek amacıyla İzmir 

Meteoroloji İstasyonunun  yağış, sıcaklık ve oransal nem değerlerine ilişkin 
kayıtlardan yararlanılmıştır. İklim faktörlerine ait veriler aylık ortalamalar şeklinde ve 
1989, 1990 ve 1991 yılları ortalamaları halinde çizelge 1'de gösterilmiştir. 

Çizelge 1 Deneme Yerinin İklim Özellikleri 

YILLAR 
 1989 1990 1991 
 Yağış Sıc. Oransal Yağış Sıc. Oransal Yağış Sıc. Oransal 
Aylar Top 

(mm) 
Ort. 
(0C) 

Nem 
(%) 

Toplam 
(mm) 

Ort. 
(0C) 

Nem 
(%) 

Top 
(mm) 

Ort. 
(0C) 

Nem 
(%) 

Ocak 4.6 6.8 64.0 31.4 7.0 69.0 36.0 8.3 69.0 
Şubat 11.0 9.4 59.0 85.5 9.7 67.0 57.9 9.2 68.0 
Mart 128.8 13.2 70.0 21.8 13.7 56.0 24.9 12.9 69.0 
Nisan 1.8 19.1 56.0 64.9 16.5 66.0 46.9 15.6 64.0 
Mayıs 30.0 20.0 60.0 3.9 20.6 60.0 100.5 18.7 64.0 
Haziran 38.6 24.2 57.0 2.6 25.3 52.0 - 25.8 53.0 
Temmuz - 27.6 48.0 - 28.8 50.0 28.0 27.3 54.0 
Ağustos - 27.6 52.0 2.0 27.4 54.0 0.1 27.4 53.0 
Eylül 29.2 23.8 57.0 8.1 23.1 57.0 - 23.0 59.0 
Ekim 44.4 17.4 54.0 19.9 19.3 61.0 14.5 19.0 65.0 
Kasım 84.7 12.7 73.0 23.6 16.6 65.0 32.8 14.2 69.0 
Aralık 146.3 10.1 72.0 287.7 11.4 76.0 123.7 6.6 73.0 
Yıl.Top. 519.4   542.4   465.3   
Ort.  17.6 61.0  18.3 61.0  17.3 63.0 

Çok yıllık ortalamalara ait verilerden de görüleceği gibi, araştırma yerinin 
iklimi tipik Akdeniz ikliminin özelliklerini göstermekte, Ocak-Şubat-Mart ayları ile 
Ekim-Kasım-Aralık ayları yağışlı dönemler olmasına karşılık, bitki gelişme sürecinin 
en geniş bölümünü kapsayan Nisan-Eylül ayları arasındaki dönem çok yüksek 
sıcaklık ve çok düşük yağış miktarlarının görüldüğü kurak periyodu oluşturmaktadır. 

Oransal nem değerleri incelendiğinde, Ege Bölgesi sahil kuşağında nemin 
yaz aylarında düştüğü, kış aylarında yükseldiği izlenmekte, özellikle sıcaklığın artıp, 
yağışın azaldığı devrelerde görülen bu durum, bitkilerin su tüketimini arttıran bir 
diğer önemli etken olarak dikkati çekmektedir. 
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3.1.1.2 Toprak Özellikleri 
Deneme yerinin toprak özelliklerini belirlemek amacıyla, sığ mer'a 

topraklarının 0-30cm derinliğinden alınan toprak örneklerinden elde edilen rakamlar 
çizelge 2'de özetlenmiştir. Bulgular dört lokasyondaki deneme alanı topraklarının 
kumlu-tınlı bünyede olduğunu, toplam tuz kapsamının bitki yetiştirmeyi engelleyici 
bir dozda bulunmadığını, Çıfıt Kalesi-I ve II lokasyonlarının bazik karakterli olmasına 
karşılık, Doğanbey ve Payamlı topraklarının asit karakterli olduğunu göstermektedir. 
Toprakların reaksiyon konumlarına uygun olarak kireç kapsamları da değişmekte, pH 
değeri yüksek olan lokasyonlarda kireç oranının da yükseldiği izlenmektedir. 
Özellikle orman kenarında yer alan ve otlayan hayvanların çürümüş dışkılarını bol 
miktarda içeren ilk üç lokasyonda organik madde kapsamının da yüksek olduğu 
gözlenmekte (çizelge 2), buna karşılık orman içinde yer alan ve uzun yıllar süresince 
otlatmadan daha iyi korunduğu düşünülen Payamlı'da daha düşük organik madde 
içeriği saptanmaktadır. 

Çizelge 2 Deneme Yerleri Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal 
Özellikleri 

YERLER 
Özellikler Doğanbey Çıfıt 

Kalesi I 
Çıfıt 

Kalesi II 
Payamlı 

PH 5.83 7.34 7.26 6.61 
Toplam Tuz  % < 0.03 0.059 0.044 0.03 
Kireç  % 0.95 2.32 1.73 0.83 
Kum  % 68.32 52.32 58.32 72.32 
Mil  % 19.28 31.28 25.28 19.28 
Kil   % 12.4 16.4 16.4 8.4 
Bünye Kumlu Kumlu Kumlu Kumlu 
 Tın Tın Tın Tın 
Organik Madde  % 4.23 4.55 4.35 2.20 
Toplam Azot  % 0.164 0.195 0.197 0.121 
Faydalı Fosfor  ppm 1.76 1.43 1.63 1.87 
Faydalı Potasyum ppm 70 230 280 80 
Faydalı Sodyum  ppm 420 400 420 390 
Faydalı Kalsiyum  ppm 4000 9000 5500 800 
Faydalı Magnezyum ppm 439 159 140 107 
Faydalı Demir  ppm 28.5 6.96 10.56 12.31 
Faydalı Bakır  ppm 1.13 1.27 1.49 0.46 
Faydalı Çinko  ppm 1.09 0.94 1.30 1.25 
Faydalı Mangan ppm 20.46 10.12 11.88 9.90 
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Toprakların belirlenen N ve P2O5 kapsamları, bu elementler açısından 
fakir olduklarını, K2O5 ve diğer makro ve mikro elementlerde ise bitki 
yetiştirmeyi engelleyici bir durum bulunmadığını göstermektedir. 

3.1.2 Tohumluk Materyali 
Araştırmada tohumluk materyali olarak baklagil, buğdaygil ve diğer 

familyalardan olmak üzere sekiz farklı yembitkisi ele alınmış ve incelenmiştir.  
Aşağıda açıklanan bu bitkilerin tohumlukları, Tarla Bitkileri Bölümü 

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Bilim Dalı tohumluk stoklarından temin edilmiştir. 
Baklagil Yem bitkileri 
Yonca:(Medicago sativa) 
Gazal boynuzu(Lotus corniculatus) 
Korunga(Onobrychis viciaefolia) 
Diğer Familyalardan Yembitkisi 
Çayır düğmesi(Poterium sanquisorba minor) 
Buğdaygil Yem bitkileri 
Mavi ayrık (Agropyron intermedium) 
Otlak ayrığı (Agropyron cristatum) 
Kılçıksız brom (Bromus inermis) 

 3.2 Yöntem 

3.2.1 Denememenin Düzenlenmesi ve Kültürel Yöntemler 
Seferihisar yöresi orman içi ve orman kenarı doğal mer'alarının ıslahında 

yararlanılabilecek tekniklerin belirlenmesi amacıyla yürütülen bu araştırmada, 
bölgenin bu özellikteki mer'alarını içeren Doğanbey ve Payamlı Köyleri yakınında 
dört ayrı lokasyon seçilmiştir. Bunlar bulundukları yöre adına göre, 

(a) Doğanbey 
(b) Çıfıt Kalesi-I 
(c) Çıfıt Kalesi-II 
(d) Payamlı olarak adlandırılmıştır. 
Dört değişik deneme alanında beş farklı kültürel ıslah tekniği uygulanmış, 

üzerine ekim için de çok sayıda baklagil ve buğdaygil yembitkisinden 
yararlanılmıştır. 

Kültürel Islah Teknikleri: 
(a)Gübreleme(10+10+10=NPK) 
(b)Yabancı Bitki Savaşımı 
(c)Üzerine Ekim+Yabancı Bitki Savaşımı 
(d)Gübreleme+Yab.Bit.Sav.+Üzerine Ekim 
(e)Kontrol (Doğal Konumda Şahit Parsel) 
Beş ıslah tekniğini esas alan dört tekerrürlü basit faktöriyel tesadüf 

blokları deneme deseni 20 parsel, dört blok olarak her deneme alanına(lokasyon) 
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ayrı ayrı kurulmuş, parsel boyutları 2x5=10m² olarak belirlenmiş, yollar ve 
koruma alanları ile birlikte 400 m²'lik alanlar dikenli tel çitlerle çevrilmiştir. 
Ayrıca bu alanların yanına 2x2x1=4 m3 boyutlarında demir kafesler yerleştirilerek 
otlatmadan tamamen korunmuş alanlar sağlanmış, bu alanlar floristik 
kompozisyon analizleri için örneklemede kullanılmıştır. 

Dikenli telle çevrilen alanlarda 1989 yılı sonbaharında ilk yağışlardan 
önce parselasyona geçilmiş, çapalarla çizilen parsel sınırlarına motor yağı artıkları 
dökülerek, izleme ve sınırların ayrımlanması sağlanmıştır. 

Daha önce parsel başına hesaplanan ve tartılıp ambalajlanan 
10+10+10'luk NPK kompoze gübresi, ilgili parsellere elle serpilerek homojen bir 
şekilde verilmiştir. Üzerine ekim uygulanacak parsellerde, 20 cm mesafe ile ve 
çepinler yardımıyla açılan çizilere, her sıraya düşen miktarı önceden hesaplanıp 
tartılıp, ambalajlanıp paketlenen tohumlar elle ekilmiştir.  Böylece, her ekim 
parselindeki sekiz sıraya sekiz değişik mer'a bitkisi ekimi gerçekleştirilmiştir. 
Yabancı bitki savaşımı yapılacak parsellerde yem değeri olmayan, dikenli ve çalı 
formlu bitkiler çapalarla, vejetasyona en az zarar verecek şekilde çıkarılıp, atılmış 
ve bu işlem ilkbaharda da tekrarlanmıştır. Kontrol parsellerinde ise bu işlemlerden 
hiçbiri uygulanmamıştır. 

3.2.2 Verilerin Elde Edilmesi ve Değerlendirilmesi 
 (1)Floristik Kompozisyon 
Her deneme alanının yanına yerleştirilen demir kafesler, kapıları kilitli 

olarak korunmuş, ilkbaharda vejetasyon çiçeklendiğinde kapılar açılıp, örnek 
bitkiler teşhis için alınmış, herbaryumlar hazırlanmış, ve kapılar tekrar kilitlenerek 
vejetasyon korunmuştur(Şekil 1 ve 2). 

Tüm herbaryum örnekleri E.Ü.Fen Fakültesi herbaryumunda teşhis 
edilmiş ve ilgili listelerde açıklanmıştır. 
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Şekil 1 Her Deneme Alanına Tel Çitler İçerisine Yerleştirilen 

4 m²'lik Kafes(Foto:R.Avcıoğlu) 

 

Şekil 2 Kafeslerde Floristik Kompozisyon İçin Bitki Örneklerinin  
Korunması (Foto:R.Avcıoğlu) 
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(2)Bitki İle Kaplı Alan Ölçümleri 
Araştırma alanındaki parsellerin vejetasyonla kaplanma (Dip Kaplama) 

özelliğini incelemek amacıyla"Transekt(Conard)" ve "Nokta Çerçeve" 
metotlarından yararlanılmış, yapılan değerlendirmede daha sağlıklı sonuçlar veren 
Nokta Çerçeve metodu ile ölçümler sürdürülmüş ve dip kaplama değerleri her 
parselde % olarak saptanıp, çizelgelerde özetlenmiştir (Şekil 3 ve 4). Ölçüm 
çalışmaları 1989 ve 1990 yıllarının sonbaharında gerçekleştirilmiştir. 

(3)Botanik Kompozisyon Oranları 
Nokta çerçeve ölçümleri sırasında bitkiler baklagil, buğdaygil ve diğer 

familyalar olmak üzere üç grupta ayrımlandığından, dip kaplama olarak her 
familya için ayrı değerler elde edilmiş, bu değerler toplama oranlanarak her 
Familya için parsel değerleri olarak botanik kompozisyon oranları da hesaplanmış 
ve ilgili çizelgelerde özetlenmiştir. 

 
Şekil 3. Araştırma Parsellerinde Nokta Çerçeve İle Dip Kaplama 

Sayımları(Foto:R.Avcıoğlu) 
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Şekil 4 Araştırma Parsellerinde Transekt Çubuğu İle Dip Kaplama 

Sayımları (Foto:R.Avcıoğlu) 
 (4)Yeşil ve Kuru Ot Verimleri 
Sonbaharda agronomik işlemleri tamamlanan deneme alanları, kış ve 

erken ilkbahar sürecinde korumaya alınmış, her iki yılda ilkbaharda ve otlatma 
dönemi geldiğinde, parsellerde otlatmaya benzer şekilde, elle kopararak hasatlar 
gerçekleştirilmiştir. Çok sayıdaki parsel, aynı gün, 60 adet Ziraat Fakültesi son 
sınıf öğrencisinin uygulama programı çervesinde, elle hasat edilmiştir. Koparma 
işlemi sürecinde, ortalama beş cm anız bırakılmasına dikkat edilmiştir(Şekil 5). 
Bu işlemler de 1990 ve 1991 ilkbaharında yinelenmiştir. 

Elde edilen materyaller büyük naylon torbalara hemen doldurulup ağzı 
kapatılmış ve laboratuvarda tartılıp, yeşil ot Verimi bulunmuş, oda sıcaklığında 
kurumaya bırakılmış, 1 hafta sonra bu sıcaklıkta sabit ağırlığa ulaştığında tekrar 
tartılarak "kuru ot verimi" de saptanmıştır. 

Elde edilen tüm değerler kişisel bilgisayarda"Tarist" paket programı 
kullanılarak istatistik açıdan analiz edilmiş (Açıkgöz 1993), tüm bulgular ilgili 
bölümlerdeki çizelgelerde açıklanmıştır. 
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Şekil 5 Deneme Parsellerinde Elle Yapılan Hasat  İşlemleri  

(Foto:R.Avcıoğlu) 
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4.ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

4.1 Değişik Islah Tekniklerinin Floristik Kompozisyon 
Üzerindeki Etkileri 

Bitki topluluklarının en önemli kalitatif özelliklerinden birini simgeleyen 
floristik kompozisyon özelliği, o topluluklarda yer alan değişik familyalardan 
bitki türlerinin bir listesini ifade etmektedir. Araştırmamızın yürütüldüğü dört ayrı 
lokasyonda daha önce yerleştirilmiş olan demir kafeslerin, otlatma ve hasattan 
korunan dört m²'lik alanlarından toplanıp, herbaryum örnekleri hazırlanan ve 
teşhisleri yapılan türler listeler halinde ve familyalara göre çizelge 3, 4, 5 ve 6'da 
özetlenmiştir. 

Çizelgelerden de izlenebileceği gibi dört lokasyonda da benzer çeşitlilik 
ve sayılarda baklagil, buğdaygil ve diğer familyalardan bitkiler bulunduğu 
saptanmış, özellikle baklagillerden üçgül türleri ile yonca türlerinin yıllık 
formlarının yaygın ve egemen olduğu belirlenmiştir. Bu durum diğer 
familyalardan yem bitkileri açısından da ortaya çıkmaktadır. Bilindiği gibi 
Akdeniz iklimine benzer yapıda olan ve bitkilerin büyüme ve gelişme 
mevsimlerinde; yağışı sınırlı, sıcaklığı yüksek olan iklimlerde, vejetasyon 
bireyleri bu olumsuz koşulları Çoğunlukla tohum bağlayarak atlatabilmekte ve 
genellikle bir yıllık tür özelliğini (Therofit=Therophyta) taşımaktadırlar (Gençkan, 
1972, Avcıoğlu, 1983). 

Çizelge 3 Doğanbey Araştırma Alanındaki Vejetasyonun  Floristik 
Kompozisyon Listesi 

Fabaceae (Leguminosne) (Leguminosae) Graminae (Poaceae) 
Trifolium angustifolium Apera intermedia 
Trifolium spumosum Koeleria phleoides 
Trifolium bocconei Vulpia ciliata 
Trifolium campestre Dactylis glomerata 
Trifolium cherleri Lolium perenne 
Trifolium echinata Hordeum bulbosum 
Trifolium stellatum Poa bulbosa 
Trifolium tomentosum  
Trifolium repens var. repens  
Medicago rigidula  
Onobrychis caput-galli  
Vicia tetrasperma  
Trigonella gladiata  
Hypocrepis circinnata  
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Diğer Familyalar 

Euphorbia exigua Eryngium creticum 
Echium plantagineum Plantago coronopus 
Tordylum apulum Plantago lagopus 
Ophrys oestrifera Lagoecia cominoides 
Malva silvestris Salvia virgata 
Crepis sancta Scandix pecten generia 
Anthemis cotula Crepis foetida 
Anagallis arvensis Althea hirsuta 

 

Çizelge 4 Çıfıt Kalesi-I Araştırma Alanındaki  Vejetasyonun  Floristik 
Kompozisyon Listesi 

Fabaceae (Leguminosae) Graminae (Poaceae) 
Trifolium clipeatum Cynosorus cristatus 
Trifolium campestre Dactylis hispanica 
Trifolium spumosum Lolium rigidum 
Trifolium stellatum Hordeum bulbosum 
Trifolium resupinatum Koeleria phleoides 
Trifolium tomentosum Bromus tectorum 
Medicago orbicularis Vulpi a ciliata 
Medicago scutellata Hordeum murinum 
Medicago hispida Poa annua 
Hippocrepis unisiliquosa  
Vicia cracca  
Vicia articulata  
Lathyrus angulatus  

Diğer Familyalar 

Poterium sanquisorba Plantago lagopus 
Thymus vulgaris Plantago coronopus 
Euphorbia exigua Salvia virgita 
Malva silvestris Crepis foetida 
Anthemis cotula Mentha longifolia 
Eryngium maritimum Urtica sp. 
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Çizelge 5 Çıfıt Kalesi-II Araştırma Alanındaki Vejetasyonun  Floristik 
Kompozisyon Listesi 

Fabaceae (Leguminosae) Graminae (Poaceae) 
Trifolium campestre Dactylis hispanica 
Trifolium spumosum Dactylis glomerata 
Trifolium stellatum Hordeum bulbosum 
Trifolium resupinatum Lolium rigidum 
Trifolium clipeatum Bromus tectorum 
Medicago scutellata Hordeum murinum 
Medicago hispida Poa trivialis 
Medicago minima Poa annua 
Hippocrepis unisiliquosa  
Vicia cracca  
Vicia articulata  
Trigonella corniculata  

Diğer Familyalar 

Malva silvestris Eryngium maritimum 
Mentha longifolia Urtica sp. 
Plantago coronopus Euphorbia exigua 
Salvia virgata Crepis foetida 
Plantago logopus Thymus vulgaris 
Anthemis cotula   

Çizelge 6 Payamlı Araştırma Alanındaki Vejetasyonun  Floristik 
Kompozisyon Listesi 

Fabaceae (Leguminosae) Graminae (Poaceae) 
Trifolium spumosum Dactylis glomerata 
Trifolium purpureum Hordeum bulbosum 
Trifolium campestre Lolium perenne 
Trifolium cherleri Lolium rigidum 
Trifolium echinata Bromu s inermis 
Trifolium tomentosum Bromus tectorum 
Trifolium repens Poa annua 
Trifolium subterraneum   
Vicia articulata   
Vicia cracca  
Onobrychis caput galli  
Trigonella corniculata  
Hyperepis circinnata  
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Diğer Familyalar 

Euphorbia exigua Salvia virgata 
Tordylum apulum Plantago coronopus 
Ophrys oestrifera Crepis foetida 
Malva silvestris Althea hirsuta 
Anthemis cotula Lagoecia comioides 
Anagallis arvensis Eryngium creticum 
Plantago lagopus     
 

Bu durum, floristik kompozisyonun dört ayrı lokasyonda belirlenen ve 
yukarıda değinilen yapısını açıklamakta ve yörenin orman içi ve orman çevresi 
mer'alarında yıllık bitkilerin egemen olduğunu kanıtlamaktadır. Mer'a 
amenajmanı açısından yıllık bitkilerin ayrı bir önem taşıdığı gerçektir. Zira bu 
bitkilerin vejetasyondaki varlıklarını koruyabilmeleri, sıcak ve kurak yaz 
peryodunda dormansi dönemindeki tohumlarıyla kritik dönemi atlatabilmelerine 
bağlı kalmaktadır. Bu nedenle araştırma konusu mer'alarda tohum bağlamayı 
(Yaza Giriş Kritik Peryodu) dikkate almayan otlatmaların çok önemli zararlar 
oluşturacağı kolayca tahminlenebilmektedir. Nitekim vejetasyonların çok zayıf ve 
fakir görünümü yanında, elde edilen bitki ile kaplı alan ve botanik kompozisyon 
bulgularımız da bu görüşü doğrulamaktadır. Ülkemiz sahil kuşağı mer'alarında 
incelemeler yapan bazı araştırıcılar da benzer bulgulara değinmektedir(Gençkan, 
1970, Tung ve Avcıoğlu, 1992). 

Seferihisar yöresinde yer alan orman içi ve orman çevresi mer'aların 
floristik kompozisyonunda nispeten çok sayıda baklagil ve buğdaygil türünün  
saptanmış olması, bu otlatma alanlarının ıslahı açısından yapılacak girişimlerde 
başarı şansı bulunduğu kanısını vermektedir. Zira, bu alanlarda özellikle keçilerle 
yapılan aşırı otlatmaya rağmen pek çok baklagil ve buğdaygil türünün varlığını 
koruyabildiği anlaşılmakta, çevrede yer alan çalı formlu maki bireyleri ile 
assosiye olan baklagil ve buğdaygillerin otlatmadan ve mer'a hayvanlarının 
olumsuz etkilerinden daha iyi korunarak adeta tohum kaynağı oluşturdukları 
izlenimi doğmaktadır. Akdeniz iklim kuşağının tipik maki formasyonları ve 
bunların geniş boşluklarında yer alan ve baklagil-buğdaygil bireylerinin 
çeşitliliğini içeren bu tip mer'aların  uygun tekniklerle ıslah edilebileceği birçok 
araştırıcı tarafından da öne sürülmektedir( Corbea ve Martinez, 1980. Klapp, 
1971). 
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4.2 Değişik Islah Tekniklerinin Mer'a Vejetasyonlarındaki 
Bitkilerin Dip Kaplama Oranına Etkisi 

4.2.1 Baklagil Yem Bitkileri 
Değişik ıslah tekniklerinin mer'a vejetasyonunda baklagil bitkilerinin dip 

kaplama oranına etkisini gösteren değerler çizelge 7'de özetlenmiştir. Çizelgenin 
incelenmesinden anlaşılacağı gibi, ıslah amacıyla ele alınan uygulamalar ile yılların 
interaksiyonu önemli bulunmuştur. Buna göre yapılan incelemede baklagillerin dip 
kaplama oranının 1991 yılında ve Gübre+Yabancı Bitki Savaşımı+Üzerine Ekim 
uygulamasında en yüksek değere ulaştığı, Yabancı Bitki Savaşımı ve Kontrol 
parsellerinde ise en düşük oranlara düştüğü görülmektedir. Baklagil dip kaplama 
oranlarının yıllara göre de değiştiği, yine çizelge 7'deki verilerden anlaşılmakta ve 
özellikle yalnız gübre verilen ve Gübre ile birlikte diğer uygulamaları içeren 
parsellerde ikinci yılda arttığı da ortaya çıkmaktadır. Bu sonucun doğal bir yansıması 
iki yılın ortalamasında uygulamalar arasında kendini göstermekte ve yine 
gübrelemeyi içeren uygulama en yüksek değerlere ulaşırken, Ekim+Yabancı Bitki 
Savaşımı ile Gübreleme+Yabancı Bitki Savaşımı+Üzerine Ekim uygulaması onu 
izlemektedir. Baklagiller açısından saptanan bu sonuçlar diğer araştırma alanlarında 
benzer şekilde gerçekleşmiş, Doğanbey'de genel ortalama olarak %2.97 olan baklagil 
dip kaplama oranı Çıfıt Kalesi-I ve II'de %2.37 ve %2.14, Payamlı’ da ise %2.31 
olmuştur. Ayrıca Çıfıt Kalesi-II ve Payamlı’ da uygulamalar arasındaki farklar da 
önemini yitirmiş ve sadece interaksiyon önemli bulunmuştur. Tüm araştırma 
yerlerinde 1989 yılında düşük olan değerlerin 1990'da yükseldiği ve uygulama 
farklarının da buna dahil olduğu dikkate alındığında, bu yılın iklim koşullarının daha 
uygun olduğu ve yetiştirme açısından daha elverişli ortamlara adapte olan 
baklagillerin az da olsa oranlarını arttırabildikleri izlenimi doğmaktadır. Sonuçlardan 
uygulamalarla ilgili olan değerlerin gübreleme içerenlerinde baklagil oranlarının 
artmış olması, bitki besin maddeleri açısından uzun yıllar sömürülmekte olan bu 
otlatma alanlarında gübrelemenin çok olumlu etkiler yaptığını doğrulamaktadır 
(Altın, 1975. Bell, 1978. Haggar, 1964). Gübrelemenin getirdiği elverişli koşulların 
özellikle bitkilerin besin maddesi alımlarını destekleyerek, daha iyi gelişmelerini 
sağlayabildiği ve bu nedenle de kardeş sayılarını çoğaltarak, dip kaplama oranlarını 
arttırabildikleri anlaşılmaktadır. Araştırmanını diğer uygulamalarından birini içeren 
Yabancı Bitki Savaşımı uygulamalarında ise, hemen tüm lokasyonlarda dikkati çeken 
ve baklagillerde az da olsa artışlar gösteren bulgular, vejetasyonlarda genellikle 
türlerin assosiasyonu olarak nitelenen özelliğin etkili olduğunu göstermektedir. 
Örneğin çalı formlu veya dikenli bitkilerle assosiye olan baklagiller, keçi ve 
koyunların buralara yaklaşamaması nedeniyle otlanmaktan kaçabilmekte ve soylarını 
sürdürmektedirler. Ancak bu assosiasyonun çalı ve dikenli formları parsellerden 
uzaklaştırıldığında, baklagiller ortamda ışık ve besin maddesi açısından avantajlı hale 
gelmekte, deneme parsellerinde otlatmadan korundukları çin de oranlarını hızla 
yükseltebilmektedirler (Tükel ve ark.. 1991, Tekeli ve Mengül, 1991).  
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Çizelge 7 Değişik Islah Tekniklerinin Mer'a Vejetasyonlarındaki  
Baklagillerin Dip Kaplama Oranına Etkisi (%) 

Uygulamalar 

   Ekim + Gübre+   
  Yabancı Yabancı Yabancı   
Yıllar Gübreleme Bitki Bitki Bitki S. Kontrol Ortalama 
  Savaşımı Savaşımı + Ekim   

Doğanbey 

1989 3.75 2.28 4.31 1.55 3.09 3.00 
1990 5.09 2.53 3.78 5.59 2.81 2.95 

Ortalama 4.42 2.40 4.05 3.87 2.95 2.97 
 
EKÖF  Değeri       Uygulamalar=0.79(%5)    1.09(%1) 
                                   UygulamaxYıllar=1.12(%5)    1.54(%1) 

Çıfıt Kalesi-I 

1989 0.58 2.46 1.24 0.89 1.71 1.38 
1990 5.33 2.44 1.36 5.79 1.95 3.37 

Ortalama 2.95 2.45 1.30 3.34 1.83 2.37 
 
EKÖF Değeri       Uygulamalar = 0.77(%5)    1.07(%1) 
                       UygulamaxYıllar = 1.09(%5)   1.51(%1) 

Çıfıt Kalesi-II 

1989 0.71 2.26 1.37 0.85 2.19 1.48 
1990 4.52 3.42 1.04 2.90 2.18 2.81 

Ortalama 2.62 2.34 1.36 1.88 2.18 2.14 
 
EKÖF Değeri    UygulamaxYıllar=0.92(%5)    1.28(%1) 

Payamlı 

1989 1.63 1.56 1.68 0.95 1.62 1.49 
1990 2.97 1.91 4.91 3.58 2.29 3.13 

Ortalama 2.30 1.73 3.30 2.26 1.96 2.31 
EKÖF Değeri    UygulamaxYıllar=1.43(%5)    1.98(%1) 

 
Üzerine ekim uygulamaları amacıyla ilgili parsellere ekilen çok sayıdaki baklagillere 
ise hiç rastlanmamış ve bu bitkilerden hiç birinin vejetasyona girerek ortama 
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yerleşemediği saptanmıştır. Bu durum, üstten tohumlama olarak da tanımlanan ve 
doğal vejetasyonlara yeni bitkiler yerleştirmeyi simgeleyen üzerine ekim 
uygulamalarının hiç olumlu sonuç vermediğini kanıtlamakta, pekçok araştırıcı da bu 
sonuçları doğrulayıcı yönde görüş belirtmektedirler (Tosun, 1968;. Karaşahin, 
1990;.Erkun, 1972; Avcıoğlu, 1979). 

4.2.2 Buğdaygil Yem Bitkileri 
Mer'a ıslahı amacıyla uygulanan tekniklerin buğdaygillerin dip kaplama 

oranına etkisini gösteren bulgular çizelge 8'de özetlenmiştir. Buğdaygil dip 
kaplama oranlarının özellikle uygulamalar açısından önemli düzeyde farklı 
bulunduğu Doğanbey ve Çıfıt Kalesi-II lokasyonlarında ise interaksiyonun da 
önem taşıdığı yine bu çizelgenin ilgili bölümlerinde gözlenmektedir. Özellikle 
Doğanbey deneme alanında, gübre uygulanan alternatiflerde buğdaygil 
oranlarının yüksek bulunduğu, ancak ilk yılda tüm uygulamalar arasında önemli 
varyasyonlara rastlandığı dikkati çekmekte, buğdaygillerin vejetasyonda üniform 
olmayan bir dağılış gösterdikleri izlenimi doğmaktadır. Ancak Doğanbey'de genel 
ortalama olarak %5.03, Çıfıt Kalesi-I ve II'de %18.00 ve %12.94, Payamlı'da 
%10.13 oranlarında saptanan buğdaygil dip kaplama oranlarının bir önceki 
bölümde yer alan baklagillerden çok daha yüksek değerlere ulaştığı izlenmektedir.  
Buğdaygillerde de gübrelenen parsellerde ve hemen tüm lokasyonlarda yıldan yıla 
artış gözlenmekte, sonbaharda gübrelenip ilkbaharda hasat edilen parsellerin ilk 
yıl değerlerinde de uygulamalar arasında önemli varyasyonlar görülmektedir. Bu 
bölümdeki sonuçlar gübrelemenin buğdaygiller üzerinde olumlu etki yaptığını 
göstermekte, ancak bu etkinin baklagillerde olduğu kadar yüksek farklılıklara 
neden olmadığını da kanıtlamaktadır. Buğdaygiller açısından Çıfıt Kalesi-I %18 
ile en yüksek dip kaplamaya sahip olurken, Doğanbey sadece %5.03 ile en sonda 
yer almaktadır. Buğdaygiller açısından ilginç bir başka sonuç da; Yabancı Bitki 
Savaşımı yapılan parsellerde, buğdaygillerde kimi zaman istatistik açıdan önemli, 
kimi zaman da önemsiz azalmalar görülmesidir (Çizelge 8). Kontrol parselleriyle 
Ekim+Yabancı Bitki Savaşımı parsellerinde, yıldan yıla ve lokasyondan 
lokasyona saptanan anlamsız farklılıklar da buna eklenmektedir. Doğal 
vejetasyonları incelemenin ve bu komplex yapı ile ilgili bilgiler edinmenin 
güçlükleri pek çok araştırıcı tarafından açıklanmaktadır  (Büyükburç, 1983; 
Stodart ve ark., 1975).  

Bu açıdan, elde edilen verileri her zaman açıklayabilmek ve nedenlerini 
ortaya koymak mümkün olmamakta; daha detaylı İncelemelere, zaman ve 
harcama gerektiren çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır(Cox ve Jordan, 1983). 
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Çizelge 8 Değişik Islah Tekniklerinin Mer'a Vejetasyonlarındaki  
Buğdaygillerin Dip Kaplama Oranına Etkisi  (%) 

Uygulamalar 

   Ekim+ Gübre+   
  Yabancı Yabancı Yabancı   
Yıllar Gübreleme Bitki Bitki Bitki S. Kontrol Ortalama 
  Savaşımı Savaşımı +Ekim   

Doğanbey 

1989 6.43 4.74 5.66 3.65 3.40 4.77 
1990 7.45 4.44 4.43 7.05 3.09 5.29 

Ortalama 6.94 4.59 5.05 5.353.24  5.03 
EKÖF Değeri            Uygulamalar=0.75(%5)            1.04(%1) 
                           UygulamaxYıllar=1.06(%5)            1.47(%1) 

Çıfıt Kalesi-I 

1989 16.36 10.87 14.54 22.99 15.37 16.03 
1990 17.92 8.06 14.59 20.77 16.63 19..97 

Ortalama 17.14 9.46 14.56 21.88 16.00 18.00 
EKÖF Değeri              Uygulamalar=2.33(%5)            3.22(%1) 

Çıfıt Kalesi-II 

1989 6.59 7.82 13.81 20.52 13.55 12.46 
1990 10.08 8.34 16.29 22.40 10.07 13.43 

Ortalama 8.53 8.08 15.05 24.46 11.81 12.94 
 
EKÖF Değeri       Uygulamalar=1.12(%5)    1.54(%1) 
                      UygulamaxYıllar=1.58(%5)    2.19(%1) 

Payamlı 

1989 9.26 6.43 6.39 10.31 13.36 9.15 
1990 13.53 8.37 7.99 15.46 10.27 11.12 

Ortalama 11.39 7.40 7.19 12.88 11.81 10.13 
 
EKÖF Değeri       Uygulamalar=2.03(%5)            2.81(%1) 
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Araştırmanın yürütüldüğü tüm alanlarda baklagillerden çok daha yüksek 
oranlarda buğdaygil dip kaplama oranı saptanmış olması, uzun yıllardan günümüze 
kadar ağır otlatma baskısı altındaki bu alanlarda buğdaygillerin nispeten daha iyi 
korunup, tatminkar bir populasyonu sürdürebildiğini ortaya koymakta, çayır-mer'a 
ıslahı konusunda çalışan birçok araştırıcı da buğdaygillerin otlayan hayvanların zararlı 
etkilerine baklagillerden çok daha dayanıklı olduğunu öne sürmektedirler (Watkin ve 
Winch, 1969; Frame, 1966). Türlerin assosiasyonu sonucu, baklagillerde ortaya çıkan 
değişiklikler buğdaygiller açısından doğrulanmamakta ve özellikle Yabancı Bitki 
Savaşımı’nın yapıldığı parsellerde, buğdaygillerde yıldan yıla artış yerine azalmalar 
saptanmaktadır. Yine Üzerine Ekim uygulamalarının, buğdaygillerden yeni bitkilerin 
hiç birinin vejetasyona dahil olmalarını sağlayamadığı anlaşılmakta, dip kaplama 
ölçümlerinde yeni ekilen buğdaygillere hiç rastlanılamaması, bunun çok açık kanıtları 
özelliğini taşımaktadır(Martin ve Marten, 1977; Özçelik , 1963; Altın ve Tuna, 1991). 

4.2.3 Diğer Familya Yem Bitkileri 
Araştırma konusu parsellerde dip kaplama ölçümleri sonucu belirlenen ve 

baklagil-buğdaygil familyası üyeleri dışında kalan, çok değişik familyalardan yem 
bitkilerinin oranlarını ortaya koyan değerler çizelge 9'da özetlenmiştir. Çizelgenin 
incelenmesi sonucunda, tüm lokasyonlarda diğer familya yembitkilerinin  dip 
kaplama oranlarının oldukça yüksek bulunduğu ve Doğanbey'de %15.85, Çıfıt 
Kalesi-I ve II'de, %21.96 ve %22.27, Payamlı'da ise %15.52 olduğu ortaya çıkmakta, 
daha önceki familyaların aksine, Gübreleme uygulamalarının beklenen arttırıcı etkiyi 
göstermediği anlaşılmaktadır. Zira bazı lokasyonlarda artış yerine düşüşler de 
görülmekte, hatta Yabancı Bitki Savaşımının uygulandığı parsellerde azalmalar da 
dikkati çekmektedir. Bu sonuçlar da, Yabancı Bitki Savaşımı sürecinde yapılan 
işlemler sırasında otlanma özelliği olmayan dikenli bitkiler parsellerden 
uzaklaştırılırken, bazı diğer familya üyelerinin kaybedilmesinin de etkili olduğu 
düşünülebilmektedir. Diğer familya bitkilerinin, ele alınan uygulamalar, yıllar ve her 
ikisinin interaksiyonu açısından ortaya koyduğu geniş tabanlı varyasyonlar, bu 
bitkilerin yörenin vejetasyonu içinde çok değişken bir orana sahip olduklarını, yıllara 
göre farklılaşan iklim faktörlerinden ve diğer çevre faktörlerinden önemli oranda 
etkilendiklerini kanıtlamaktadır(Abbot, 1962). İri yapılı, bol ve geniş yapraklı 
olmaları yanında, botanik kompozisyonun en büyük fraksiyonunu oluşturan diğer 
familya bitkilerininin, bu açıdan baklagil ve buğdaygillerden daha dezavantajlı 
konumda oldukları, bu nedenle de dış etkiler karşısında önemli varyasyonlar 
gösterdikleri düşünülebilmektedir(Alpay, 1969; Bakır, 1963; Harlan, 1954; Jameson, 
1963). Pek çok araştırıcıya göre, doğal vejetasyonlardaki baklagil ve buğdaygiller en 
değerli grubu oluşturmakta, diğer familya türlerine ait bitkiler ise fazlaca dikkate 
alınmamaktadır. Oysa bu gruptaki bitkilerin büyük bölümü, orta düzeyde bir kaba 
yem kalitesine sahip olmakta, içerdikleri yüksek düzeydeki mineral ve aromatik 
maddeler kapsamıyla, otlayan hayvanlar ve ürünleri açısından çok olumlu nitelikler 
taşımaktadırlar(Shown, 1969; Matthes, 1968; Jones, 1958). 
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Çizelge 9 Değişik Islah Tekniklerinin Mer'a Vejetasyonlarındaki Diğer 
Familya  Yem bitkilerinin Dip Kaplama Oranına Etkisi(%) 

Uygulamalar 

   Ekim+ Gübre+   
  Yabancı Yabancı Yabancı    
Yıllar Gübreleme Bitki Bitki Bitki Sa. Kontrol Ortalama 
  Savaşımı Savaşımı +Ekim   

Doğanbey 

1989 15.92 9.70 13. 29 12.24 24.60 15.15 
1990 17.28 7. 51 16.95 20.69 20.28 16.55 

Ortalama 16.37 8.60 15.12 16.46 22.49 15.85 
 
EKÖF Değeri          Uygulamalar=2.78(%5)        3.84(%1) 

Çıfıt Kalesi-I 

1989 21.50 28.65 23.72 15.24 25.53 22.93 
1990 21.27 19.66 20.62 21.04 22.41 21.00 

Ortalama 21.38 24.15 22.17 18.14 23.97 21.96 
 
EKÖF Değeri       Uygulamalar=3.81(%5)        5.26(%1) 

Çıfıt Kalesi-II 

1989 21.25 21.11 20.36 23.41 21.17 21.46 
1990 25.99 18.66 17.73 30.13 22.92 23.08 

Ortalama 23.62 19.88 19.05 26.77 22.05 22.27 
 
EKÖF Değeri         UygulamaxYıllar=3.73(%5)           5.16(%1) 

Payamlı 
1989 18.41 10.99 16.99 13.92 10.51 14.06 
1990 19.61 12.63 20.97 21.08 10.69 16.99 

Ortalama 19.01 11.81 18.98 17.25 10.60 15.52 
 
EKÖF Değeri            Yıllar=2.51(%5) 
                UygulamaxYıllar=3.55(%5)        4.90(%1) 

4.2.4 Toplam Dip Kaplama 
Araştırma uygulamalarının toplam dip kaplama oranına etkisini gösteren 

değerler çizelge 10'da izlenmektedir. Çizelge nin Doğanbey lokasyonuna ilişkin 
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bulguları, uygulamalar arasındaki farkın önemli olduğunu; ancak yıllar farkının önem 
taşımadığını, interaksiyonun da önemli bulunduğunu göstermektedir. Buna göre 
Kontrol ve Gübreleme parsellerinde en büyük değerler gözlenmektedir. İlginç bir 
gelişme olarak Çıfıt Kalesi-I'de, ne uygulamalar ne de yıllar arasında istatistik açıdan 
önemli bir farklılık saptanmamakta, 1989 yılında üstünlük sağlayan bir uygulamanın, 
1990 yılında geride kaldığı, bu anlamsız değişiklikler nedeniyle varyasyonun 
yükselerek varyantlar arasındaki önemli olabilecek farklılıkları örttüğü izlenimi 
doğmaktadır. Bu durum Payamlı'da da görülmekte, Çıfıt Kalesi-II lokasyonunda ise 
Gübre+Yabancı Bitki Kontrolu+Ekim uygulamasının diğerlerini geride bıraktığı, 
1990 yılında bu uygulamayla %51.43'e yükselen dip kaplama oranına ulaşıldığı 
anlaşılmaktadır. 

Mer'a vejetasyonlarında verim, erozyon ve su kaynaklarının korunumu 
açısından bitki ile kaplı alanın en önemli faktör olduğu açıktır. Birim alandaki bitki 
sayısının, buna bağlı olarak da toprağı tutan kök kitlesinin en yüksek olduğu 
durumlarda, verim yanında erozyon kontrolu da optimuma ulaşmaktadır. Bu açıdan 
Çıfıt Kalesi-I ve II lokasyonlarındaki vejetasyonlar %41.74 ve %37.29 kaplama 
oranlarıyla diğerlerinden daha olumlu görülmekte, Doğanbey ise %24.06 gibi çok 
düşük bir oranla en sonda yer almaktadır. Bu sonuçlar Çıfıt Kalesi-I ve II 
lokasyonlarının, doğal konumları sonucu, özellikle Doğanbey'e nazaran otlatmadan 
daha iyi korunmuş olması, toprak yapısının bitki gelişimine elverişliliği ve eğimin 
daha düşük olmasıyla açıklanabilmektedir. Orman kenarında ancak yol ve keçi 
sürülerinin geçiş yolunda bulunan Doğanbey lokasyonunda, toprağın taşlı-çakıllı ve 
yüzlek oluşu(çizelge 2) bu görüşe ağırlık kazandırmakta (Avcıoğlu, 1979; Altın, 
1991); yabancı bitki savaşımının vejetasyonu zedeleyici etkisiyle, Doğanbey ve 
Payamlı'da olumsuz sonuçlar doğurduğu, yabancı bitkiler yanında yararlı bitki 
kayıpları nedeniyle kaplama oranını da düşürdüğü izlenmektedir. 

Toplam kaplama değeri, bitkilerin familyalara göre kaplama değerleri ile 
karşılaştırıldığında, yıllar ve uygulamalar açısından toplam kaplamanın fazla 
etkilenmediği, ancak bu değer içinde familyaların katkı oranlarının çok değiştiği 
ortaya çıkmakta, lokasyonlar arasındaki farkın yıllara göre konumunu koruduğu da 
saptanmaktadır. 
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Çizelge 10 Değişik Islah Tekniklerinin Mer'a Vejetasyonlarındaki Dip 
Kaplama Oranına Etkisi(%) 

Uygulamalar 

   Ekim+ Gübre+   
  Yabancı Yabancı Yabancı    
Yıllar Gübreleme Bitki Bitki Bitki S. Kontrol Ortalama 
  Savaşımı Savaşımı +Ekim   

Doğanbey 

1989 26.10 16.84 23.26 17.44 31.08 22.95 
1990 29.76 15.48 23.16 27.33 30.16 25.18 

Ortalama 27.93 16.16 23.21 22.38 30.62 24.06 
 
EKÖF Değeri        Uygulamalar=3.20(%5)    4.42(%1) 
                            UygulamaxYıllar=4.53(%5)    6.26(%1) 

Çıfıt Kalesi-I 

1989 38.44 41.98 39.50 38.37 45.11 40.68 
1990 44.71 40.16 37.56 47.61 43.98 42.80 

Ortalama 41.58 41.07 38.53 42.99 44.55 41.74 
 
EKÖF Değeri      önemsiz 

Çıfıt Kalesi-II 

1989 28.55 31.19 35.54 44.78 36.90 35.39 
1990 35.58 31.41 39.36 51.43 38.17 39.19 

Ortalama 32.07 31.30 37.45 48.11 37.54 37.29 
 
EKÖF Değeri      Uygulamalar=3.26(%5)      4.51(%1) 
                     UygulamaxYıllar=4.62(%5)     6.39(%1) 

Payamlı 

1989 29. 29 18.92 25.06 24.68 25.49 24.69 
1990 36.11 21.91 30.88 37.86 25.99 30.55 

Ortalama 32.70 20.42 27.97 31.27 25.74 27.62 
EKÖF Değeri         önemsiz 
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4.3 Değişik Islah Tekniklerinin Botanik Kompozisyon 
Oranları Üzerindeki Etkileri 

4.3.1 Baklagil Yem Bitkileri 
Deneme parsellerindeki yeşil otun yüzdesi olarak hesaplanan ve bir bakıma 

baklagillerin, elde edilen kaba yeme katkı oranını simgeleyen değerler çizelge 11'de 
özetlenmiştir. Çizelgenin Doğanbey'e ilişkin değerleri ele alındığında, botanik 
kompozisyon açısından yine gübrelemenin sınırlı da olsa olumlu etki yaptığı ve 
baklagilleri arttırdığı anlaşılmakta, Ekim+ Yabancı Bitki Kontrolu uygulamasında, 
her iki yılda da yüksek baklagil botanik kompozisyon oranları saptanmaktadır. Bu 
lokasyonda genel ortalama olarak, baklagil oranı %14.01 gibi oldukça yüksek 
değerlere de ulaşmaktadır. Araştırmanın ikinci lokasyonunu oluşturan Çıfıt Kalesi-
I'de botanik kompozisyon oranı değerleri hızla azalmakta, Yabancı Bitki Savaşımı 
parsellerinde yüksek oranlar saptanırken, başlangıçta düşük baklagil oranına sahip 
olan Gübre+Yabancı Bitki Kontrolu+Ekim parsellerinde hızlı yükselişler görülmekte, 
%1.08 değerinin %5.69'a çıktığı gözlenmektedir. Bu lokasyonda ilginç olan bir 
sonuç; botanik kompozisyon açısından Gübreleme ve Gübreleme+Yabancı Bitki 
Savaşımı+Ekim uygulamalarının yıllar içinde birbirine üstünlük sağlayamaması, 
ancak yıllar arasında önemli farkların ortaya çıkmasıdır. Çıfıt Kalesi-II'de sonuçlar 
daha da ilginçleşmekte ve baklagillerin pek çok parselde botanik kompozisyona 
hemen hiç katkıda bulunamaması, hatta sıfır olarak saptanması şeklinde ortaya 
çıkmaktadır. Bu bakımdan Gübreleme uygulamalarını içeren parsellerde lokasyonun 
önem taşıyan tek farklılığı saptanmakta, hem yıllar içinde ve hem de yıllar arasında 
baklagil botanik kompozisyon oranlarının büyük ölçüde yükseldiği dikkati 
çekmektedir. Araştırmamızın son inceleme alanını simgeleyen Payamlı'da, Çıfıt 
Kalesi-II'den farklı olarak, yüksek baklagil oranlarıyla karşılaşılmakta, ancak 
gübreleme içeren uygulamalar yanında, yabancı bitki kontrolu parsellerinde de 
yüksek baklagil botanik kompozisyon oranları belirlenmektedir. 

Araştırmanın bu bölümünde saptanan botanik kompozisyon oranı değerleri 
Doğanbey açısından, dip kaplama değerlerine benzer sonuçlar ortaya koymakta ve 
gübrelemenin olumlu etkisini doğrulayıcı bir yapı göstermektedir. Bu araştırma 
alanındaki Ekim+Yabancı Bitki Savaşımı parsellerinde, yüksek baklagil değerleri 
saptanmış olması ilginç, fakat açıklanması güç bir olgu olarak kalmakta, Yabancı 
Bitki Savaşımı parsellerindeki düşüş ise daha önce ortaya konulan nedenlerle 
açıklanabilmektedir. Pek çok araştırıcı vejetasyon çalışmalarında bu tür komleks 
sonuçlara değinmekte ve daha çok bilgi edinmek için daha yaygın ve yoğun 
vejetasyon incelemeleri gerektiğini öne sürmektedirler (Cox ve Jordan, 1983; 
Cornelius & Alınoğlu, 1962). Çıfıt Kalesi-I deneme alanında da uygulamalar 
beklenen etkiyi ortaya koymuştur(Açıkgöz,   1963).  

Çizelge 11 Değişik Islah Tekniklerinin Mer'a Vejetasyonlarındaki  
Baklagillerin Botanik Kompozisyon Oranına Etkisi (%) 
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Uygulamalar 

   Ekim+ Gübre+   
  Yabancı Yabancı Yabancı   
Yıllar Gübreleme Bitki Bitki Bitki S. Kontrol Ortalama 
  Savaşımı Savaşımı +Ekim   

Doğanbey 

1989 15.11 12.35 19.30 10.41 10.83 13.60 
1990 17.67 9.46 21.78 15.38 7.81 14.42 

Ortalama 16.39 10.90 20.54 13.04 9.32 14.01 
 
EKÖF Değeri        Uygulamalar=1.75(%5)      2.42(%1) 
                            UygulamaxYıllar=2.48(%5)      3.43(%1) 

Çıfıt Kalesi-I 

1989 2.10 8.53 3.95 1.08 4.15 3.96 
1990 3.84 9.20 6.29 5.69 5.91 6.19 

Ortalama 2.97 8.87 5.12 3.39 5.03 5.07 
 
EKÖF Değeri        Uygulamalar=1.98(%5) 
                       UygulamaxYıllar=2.81(%5)    3.88(%1) 

Çıfıt Kalesi II 

1989 1.69 0.00 0.00 3.47 0.00 1.03 
1990 7.50 0.00 0.00 6.60 0.00 2.82 

Ortalama 4.59 0.00 0.00 5.04 0.00 1.93 
EKÖF Değeri             Yıllar=1.29(%5)        1.78(%1) 
                 UygulamaxYıllar=3.73(%5)        5.16(%1) 

Payamlı 

1989 9.08 8.66 5.82 1.72 10.86 7.23 
1990 12.23 14. 89 8.47 6.21 8.56 10.07 

Ortalama 10.66 11.77 7.14 3.97 9.71 8.65 
EKÖF Değeri            Yıllar=4.37(%5)    6.04(%1) 
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Ancak yabancı Bitki Kontrolu parsellerinde diğer uygulamalardan daha 
yüksek oranlar saptanmış olması, dip kaplama ile ilgili bulgular bölümünde ortaya 
sürülen açıklamalarla uyum göstermekte, yabancı bitki olarak nitelenen dikenli, 
çalı formlu bitkilerin assosiasyonundan kopan baklagillerin gelişmelerini 
hızlandırdıkları görüşünü desteklemektedir(Avcıoğlu, 1982). Çıfıt Kalesi-II 
lokasyonunda pekçok parselde hiç baklagil botanik kompozisyon oranının 
saptanamamış olması, daha önce bu parsellerde belli bir dip kaplama oranı 
saptanmış olmasıyla çelişir görünmektedir(çizelge 7 ve çizelge 11). Ancak 
floristik kompozisyon türleri ve botanik kompozisyon saptama yöntemi 
anımsandığında bu sonuç açıklanabilmekte, dip kaplama ve botanik kompozisyon 
oranları arasında olmaması gereken, fakat çoğu kez önemli bulunan uyum 
varyasyonunu açıklamaya da yardımcı olmaktadır. Bilindiği gibi bu 
lokasyonlarda saptanan baklagiller genellikle biryıllık üçgül ve yoncalardır. Bu 
tür baklagiller yatık gelişmekte ve toprak üzerinde yayılıcı, rozet form 
içermektedirler(Steppler ve ark. 1965). Bitkilerin otlatmadan korunmalarını da 
sağlayan bu morfolojik yapı, otlatmayı taklit ederek, elle yolma şeklinde yapılan 
hasatlarda, ortamda sınırlı miktarda bulunan baklagillerin yeşil ota katılmadığını, 
bu nedenle de botanik kompozisyonda görülmediklerini doğrulamaktadır. Dip 
kaplama ölçümlerinde ise Nokta Çerçeve yönteminin yapısı gereği (Tung ve 
Avcıoğlu, 1992), aynı bitkilerin saptanabildiği ve bu morfolojileriyle dip kaplama 
oranları içinde temsil edildikleri kanaatına varılabilmektedir. 

Araştırma alanımızın Payamlı lokasyonunda baklagillerin yüksek 
oranlarda saptanmış olması, bu lokasyonun diğerlerinden farklı olarak tam bir 
orman içi mer'a olması ve otlayan sürülerden, uzun yıllardır çok iyi korunmuş 
olmasıyla yakından ilgili bulunmaktadır. Nitekim bu durum daha sonra 
açıklanacak olan verim değerleriyle de doğrulanmaktadır(çizelge 14). 

4.3.2 Buğdaygil Yem Bitkileri 
Değişik ıslah tekniklerinin araştırma alanlarındaki ve buğdaygil yem 

bitkilerinin botanik kompozisyon oranı üzerindeki etkilerini gösteren değerler 
çizelge 12'de izlenmektedir. Sonuçlar tüm lokasyonlarda buğdaygillerin 
baklagillere nazaran daha yüksek oranlara sahip bulunduğunu göstermekte, Çıfıt 
Kalesi-I ve II lokasyonlarının %38.00 ve %41.38 oranlarıyla başı çektiği 
anlaşılmaktadır. Tüm araştırma alanlarından Doğanbey'de en düşük buğdaygil 
oranı saptanması yanında, yıllar arasında önemli bir farklılık görülmemekte, 
Yabancı Bitki Savaşımı uygulanan parsellerde ise en yüksek buğdaygil oranı 
izlenmektedir. Bu lokasyonda bazı parsellerde Gübrelemenin olumlu etkisi açıkça 
gözlenirken, diğerlerinde ters etki görülmesi, uygulamalar arasında çok büyük 
farklılıklar saptanması da, belirtilmesi gereken diğer önemli noktaları 
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oluşturmaktadır. Doğanbey'e nazaran çok daha yüksek buğdaygil ortalamalarına 
sahip olan Çıfıt Kalesi-I'de uygulamalar arasındaki fark devam etmekte, sınırlı da 
olsa Gübrelemenin etkisi saptanırken, Yabancı Bitki Savaşımı ve Ekim+Yabancı 
Bitki Savaşımı uygulamalarında ikinci yılda bir gerileme dikkati çekmektedir. Bu 
bölümdeki değerler Çıfıt Kalesi-II'de de benzer sonuçlar ortaya çıktığını, ancak 
yalın Gübreleme Parsellerinde çok düşük buğdaygil oranları saptanırken 
Ekim+Yabancı Bitki Savaşımı ile Gübre+Yabancı Bitki Savaşımı+Ekim 
parsellerinde oldukça yüksek değerler ortaya çıkmaktadır. Yüksek buğdaygil 
oranına sahip diğer bir parselin Kontrol parseli olması da ilginç bir sonuç özelliği 
taşımaktadır. Payamlı lokasyonunun verileri Çıfıt Kalesi-II'ye çok benzemekte, 
Gübreleminin arttırıcı etkisi yanında Ekim+Yabancı Bitki Savaşımı 
uygulamasında da yüksek buğdaygil botanik kompozisyon oranları 
saptanmaktadır. 
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Çizelge 12 Değişik Islah Tekniklerinin Mer'a Vejetasyonlarındaki  
Buğdaygillerin Botanik Kompozisyon Oranına Etkisi  (%) 

Uygulamalar 

   Ekim+ Gübre+   
  Yabancı Yabancı Yabancı    
Yıllar Gübreleme Bitki Bitki Bitki S. Kontrol Ortalama 
  Savaşımı Savaşımı +Ekim   

Doğanbey 

1989 23.44 25.79 19.04 12.04 9.44 17.95 
1990 24.01 23.51 23.85 17.58 6.56 19.10 

Ortalama 23.73 24.65 21.44 14.81 8.00 18.53 
 
EKÖF Değeri       Uygulamalar=2.60(%5)    3.60(%1) 

Çıfıt Kalesi-I 

1989 41.13 26.18 34.74 55.84 34.15 38.41 
1990 46.37 24.75 26.83 59.61 30.40 37.59 

Ortalama 43.75 25.47 30.79 57.72 32.27 38.00 
 
EKÖF Değeri       Uygulamalar=2.82(%5)    3.90(%1) 

Çıfıt Kalesi-II 

1989 22.46 27.08 46.99 55.00 57.84 41.88 
1990 27.51 22.88 47.65 58.58 47.80 40.88 

Ortalama 24.99 24.98 47.32 56.79 52.82 41.38 
 
EKÖF Değeri    Yıllar=6.65(%5)    9.20(%1) 

Payamlı 

1989 15.88 26.67 26.93 45.12 41.93 31.31 
1990 21.03 19.91 29.40 47.15 35.67 30.63 

Ortalama 18.46 23.29 28.17 46.13 38.80 30.97 
EKÖF Değeri            Yıllar=4.37(%5)    6.04(%1) 
                UygulamaxYıllar=3.55(%5)    4.90(%1) 



 38

4.3.3 Diğer Familya Yem Bitkileri 
Tüm lokasyonlarda ve uygulamalarda en yüksek oranda bitki fraksiyonlarını 

simgeleyen diğer familya bitkileri ile ilgili bulgular çizelge 13'te izlenmektedir. 
Botanik kompozisyonda hemen hemen tüm olasılıklarda en yüksek oranlarda bulunan 
diğer familya bitkilerinde, uygulamaların lokasyonlara göre farklı sonuçlar verdiği 
dikkati çekmekte, Doğanbey'de Yabancı Bitki Savaşımı ve Gübre+Yabancı Bitki 
Savaşımı uygulamaları oran artışına yol açarken, yalın Gübreleme uygulamasında 
azalma gözlenmektedir. Bu durum Çıfıt Kalesi-I'de de aynen gözlenmekte, ancak 
Çıfıt Kalesi-II ve Payamlı'da yalın Gübrelemede, ikinci yılda diğer familya 
bitkilerinin botanik kompozisyon oranını arttırıcı yönde etki  yaptığı ortaya 
koymaktadır. 

Bu bölümdeki veriler topluca ele alındığında, buğdaygillerin botanik 
kompozisyon oranlarının dip kaplama bölümündeki değerlerle genellikle uyumlu 
olduğu söylenebilmektedir. Ancak bu rakkamların uygulamalar ve yıllar yanında 
lokasyonlar açısından da çok değişken bulunduğu bir gerçektir(çizelge 8 ve 12). Bu 
sonuçlar her şeyden önce buğdaygillerin bu alanlarda vejetasyonlara tek düze bir 
şekilde dağılmadığı izlenimini vermekte, Gübreleme yanında Yabancı Bitki 
Savaşımının da buğdaygil oranı artışında önemli rol oynadığını göstermektedir 
(Alınoğlu ve Mülayim, 1976). Özellikle Çıfıt Kalesi-I ve II lokasyonlarında saptanan 
yüksek buğdaygil oranları bu yöre bitki örtülerinin ıslahında başarı şansının yüksek 
olduğunu da kanıtlamaktadır. Bu bölümdeki veriler, üzerine ekim uygulamalarının, 
buğdaygillerin botanik kompozisyon oranı yanında, ortama yeni bir buğdaygil bitkisi 
katma açısından da etkili olmadığını açıkça göstermektedir. Zira yapılan 
incelemelerde, parsellerden alınan ürünler içinde tohumu ekilen hiçbir buğdaygil 
yembitkisinin örneğine rastlanılmamıştır. Mer'a çalışmaları sürecinde yapılan 
gözlemlerle de saptanan bu durumun, pek çok araştırmada da gözlendiği 
anlaşılmaktadır(Heinemann ve Van Keuren, 1958; Avcıoğlu, 1979; Tükel ve ark. 
1991). 

Diğer familya bitkilerinin botanik kompozisyon oranlarını ele alan bu bölüm, 
bu bitki grubunun araştırma alanlarındaki vejetasyonların egemen türlerini içerdiğini 
doğrulamakta ve dip kaplama bulgularıyla uyumlu olmaktadır(çizelge 9 ve 13). 
Anılan sonuçlar, yöre vejetasyonlarında en etkili yöntemler olarak dikkati çeken 
Gübreleme ve Yabancı Bitki Savaşımı tekniklerinin, bu bitkiler açısından da avantajlı 
sonuçlar ortaya koyduğunu göstermekte, baklagil ve buğdaygillerin çok daha düşük 
oranlarda yer aldığı bu vejetasyonda diğer familyalar lehine yapılacak uygulamaların, 
ıslah çalışmasının başarısı açısından çok daha ümitvar bulunduğunu kanıtlamaktadır. 
Vejetasyona eklenmesi düşünülen çayır düğmesinde, diğer yeni türlerde olduğu gibi 
başarı sağlanamamış olması, yörenin doğal bitki örtüsündeki yem değeri olan diğer 
familya türlerinin önemini daha da arttırmaktadır. Zira ülkemiz mer'alarının yem 
veriminin önemli bir bölümünü bu bitkiler oluşturmaktadır. 
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Çizelge 13 Değişik Islah Tekniklerinin Mer'a Vejetasyonlarındaki Diğer 
Familya Bitkilerinin Botanik Kompozisyon Oranına Etkisi (%) 

Uygulamalar 

   Ekim+ Gübre+   
  Yabancı Yabancı Yabancı    
Yıllar Gübreleme Bitki Bitki Bitki S. Kontrol Ortalama 
  Savaşımı Savaşımı +Ekim   

Doğanbey 

1989 61.45 61.86 61.66 77.55 79.73 68.45 
1990 58.32 67.03 54.37 67.04 85.63 66.48 

Ortalama 59.88 64.44 58.01 72.29 82.68 67.46 
 

EKÖF Değeri           Uygulamalar=3.45(%5)         4.78(%1) 

Çıfıt Kalesi-I 

1989 56.77 65.29 41.36 43.08 61.70 57.63 
1990 49.79 66.05 66.88 34.70 63.59 56.22 

Ortalama 53.28 65.67 54.09 38.89 62.64 56.92 
 
EKÖF Değeri       Uygulamalar=3.86(%5)    5.33(%1) 

Çıfıt Kalesi-II 

1989 75.85 72.92 53.01 41.53 42.16 57.09 
1990 69.99 77.12 52.35 37.82 52.20 56.30 

Ortalama 72.92 75.02 52.68 39.67 47.18 56.69 
 
EKÖF Değeri       Uygulamalar=6.65(%5)    9.20(%1) 

Payamlı 

1989 75.04 64.67 67.25 53.16 47.21 61.46 
1990 66.74 65.20 62.13 46.64 55.77 59.30 

Ortalama 70.89 64.93 64.69 49.90 51.49 60.38 
 
EKÖF Değeri       Uygulamalar=5.02(%5)    6.95(%1)                  
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4.4  Değişik Islah Tekniklerinin Mer'a Vejetasyonlarındaki 
Yeşil Ot Verimine Etkisi 

Araştırmamızın bu bölümünde ortaya çıkan sonuçlar çizelge 14'te 
görüldüğü gibi, yeşil ot verimi açısından lokasyonlar arasında önemli farklılıklar 
bulunduğunu, Doğanbey'de 94.02 kg/da olan ortalama yeşil ot veriminin, Çıfıt 
kalesi-I ve II'de 208.61 kg/da  ve 322.40 kg/da'a yükseldiğini, Payamlı'da ise en 
yüksek değer olan 456.92 kg/da'a ulaştığını ortaya koymaktadır. Sonuçlar ayrı 
ayrı lokasyonlar açısından ele alındığında Doğanbey'de Gübreleme ve 
Gübre+Yabancı Bitki Savaşımı +Ekim uygulamalarında en yüksek verimler 
oluştuğu, tüm uygulamalarda ikinci yılda verim Artışı olmasına karşılık, Gübre 
uygulamalarında en yüksek artışlar saptandığı izlenmektedir. Yıllar arasındaki bu 
artış istatistik açıdan önem taşımamakta, sadece uygulamalar arası farklılığın 
önem taşıdığı dikkati çekmektedir(çizelge 14). Bu bölümde Kontrol parsellerinin, 
Yabancı Bitki Savaşımı ile Ekim+Yabancı Bitki Savaşımı uygulamalarını aşan 
verimlere sahip bulunduğu da gözlenmektedir. Yeşil ot verimi bulguları Payamlı-I 
ve II lokasyonlarında da benzer gelişmeleri ortaya koymakta, ancak tüm 
uygulama ve yıllarda verim değerlerinin bu lokasyonlarda daha yüksek 
gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Araştırma alanlarının yeşil ot verimi açısından en 
yüksek değerlere sahip lokasyonunu oluşturan Payamlı'da da, uygulamalar 
arasındaki farklar istatistik açıdan yine önemli bulunmakta, Gübreleme ile 
Gübre+Yabancı Bitki Savaşımı+Ekim uygulamaları yanında, yalın Yabancı Bitki 
Savaşımı parsellerinde de yüksek verime ulaşıldığı izlenmektedir. Yeşil ot 
verimine ilişkin bulguların en çarpıcı sonuçlarından biri lokasyonlar arasında 
önemli farklılıklar belirlenmiş olmasıdır. İklim faktörleri açısından önemli 
farklılığa sahip olmayan bu yörelerde, farklılığa toprak ve vejetasyon yapılarının 
neden olduğu anlaşılmakta(Altın ve Tuna, 1991; Avcıoğlu, 1979), özellikle tam 
bir orman içi mer'a konumundaki Payamlı da uzun yıllar otlatmalardan iyi 
korunma nedeniyle, veriminyükseldiği kanaatına varılmaktadır. Bu durum, diğer 
lokasyonlara nazaran, Payamlı'da yapılacak ve Gübreleme, Yabancı Bitki 
Savaşımı uygulamalarını içerecek ıslah çalışmalarının başarı şansının çok yüksek 
olduğunu göstermektedir (Miles, 1960; Watkin ve Winch, 1969). Ancak, önceki 
yıllarda daha yoğun otlatma baskısında kalan ve deneme sürecinde çitlenerek 
korunan Doğanbey lokasyonunda da Gübre ve Yabancı Bitki Savaşımı 
uygulamalarının üstünlüğü, araştırmanın Payamlı dışındaki tüm alanlarda da 
olumlu sonuç vereceği izlenimini doğurmaktadır. 
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Çizelge 14 Değişik Islah Tekniklerinin Mer'a Vejetasyonlarındaki Yeşil Ot 
Verimine Etkisi (Kg/da) 

Uygulamalar 

   Ekim+ Gübre+   
  Yabancı Yabancı Yabancı    
Yıllar Gübreleme Bitki Bitki Bitki S. Kontrol Ortalama 
  Savaşımı Savaşımı +Ekim   

Doğanbey 

1990 96.74 80.38 71.20 105.61 94.16 89.62 
1991 114.51 82.64 81.25 125.49 88.20 98.42 

Ortalama 105.63 81.51 76.23 115.55 91.18 94.02 
 
EKÖF Değeri       Uygulamalar=16.35(%5) 

Çıfıt Kalesi-I 

1990 193.84 159.05 158.07 260.44 160.59 186.40 
1991 269.38 183.64 180.05 320.94 200.13 230.82 

Ortalama 231.61 171.34 169.06 290.69 180.36 208.61 
 
EKÖF Değeri          Uygulamalar=26.71(%5)    36.93(%1) 
                     UygulamalarxYıllar=37.78(%5)   52.23(%1) 

Çıfıt Kalesi-II 

1990 343.40 276.58 272.66 366.69 300.75 312.01 
1991 379.04 332.88 260.89 410.50 280.66 332.79 

Ortalama 361.22 304.73 266.78 388.59 290.71 322.40 
 
EKÖF Değeri       Uygulamalar=59.49(%5)    82.25(%1) 

Payamlı 

1990 504.50 337.41 328.21 528.44 333.33 446.38 
1991 638.41 423.34 350.55 651.25 273.75 467.46 

Ortalama 571.55 380.38 339.38 589.84 303.54 456.92 
EKÖF Değeri                   Uygulamalar=55.38(%5)    76.56(%1)               



 42

4.5 Değişik Islah Tekniklerinin Mer'a Vejetasyonlarındaki 
Kuru Ot Verimine Etkisi 

Islah tekniklerinin bitki örtülerinin kuru ot verimine etkisini ortaya koyan 
bulgular, yeşil ot verimi ile oldukça uyumlu gelişmeler ortaya koymuştur. Aslında 
yeşil ot ürününün havada kurutulmasıyla elde edilen bu değerler beklenene 
uymakta, verim değerlerinin Doğanbey'de en az olmasına karşılık Payamlı'da 
101.93 kg/da ile en yüksek olduğu gözlenmektedir. Değişik lokasyonlardan elde 
edilen ot ürününün yapısı ve içeriğindeki bitki türlerinin benzerliği 
anımsandığında (çizelge 15), elde edilen ürünün havada kuru madde oranlarının 
da benzer olduğu ortaya çıkmakta, yeşil ot verimi x kuru madde oranı ile saptanan 
kuru ot verimi değerlerinin yeşil ot verimi dağılışı ile uyumlu olması daha iyi 
anlaşılabilmektedir. Bu gelişmenin doğal bir sonucu olarak kuru ot verimi 
Doğanbey yöresinde Gübreleme ve Gübre+Yabancı Bitki Savaşımı ile 
yükselmekte, yıllar arasındaki fark da istatistik açıdan önem taşımamaktadır. Kuru 
ot verimi, Çıfıt Kalesi-I ve II'de ortalama 47.46 kg/da, ve 71.15 kg/da olarak 
Doğanbey'den daha yüksek gerçekleşmekte, Payamlı'da en üst düzeye 
yükselirken, yeşil ot verimi değerlerine ilişkin bölümdeki sonuçlara paralelliğini 
de sürdürmektedir.  

Araştırmanın bu bölümünde elde edilen değerler, özellikle Payamlı ve 
Çıfıt Kalesi-II lokasyonlarının Ege Bölgesi mer'alarının ortalamasını aşan 
verimlere sahip olduğunu ortaya koymakta, Gübreleme ve Yabancı Bitki 
Kontrolu ile verim artışları sağlanabileceği kanıtlanmaktadır. Deneme süresince 
yapıldığı gibi, çitleme (ihata) yoluyla otlatmanın kontrolu da bu uygulamalara 
eklendiğinde, uzun süreli uygulamalarda giderek daha yüksek verimlere 
ulaşılacağı da doğaldır. Ayrıca bu çalışmada detaylandırılamayan gübre dozlarının 
arttırılmasıyla yine daha yüksek verimlere ulaşılacağı beklenmelidir(Alınoğlu ve 
Mülayim, 1976). Üzerine Ekim uygulamalarının, daha önceki bölümde açıklanan 
sonuçlara da bağlı olarak, kuru ot artışında bir etkiye sahip bulunmadığı kolayca 
söylenebilmekte, bu tür bitki örtülerinde egemen iklim koşullarıyla denge 
halindeki klimaks bitki örtüsüne yeni türler katmak gibi umutsuz bir çaba yerine, 
mevcut bitki örtüsünün değerli türlerinin büyüme ve gelişmesini arttırıp 
hızlandıracak önlemler alınmasının çok daha sağlıklı olacağı kanaatına 
varılmaktadır(Büyükburç, 1983; Abbot, 1962). 
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Çizelge 15 Değişik Islah Tekniklerinin Mer'a Vejetasyonlarındaki  Kuru Ot 
Verimine Etkisi (Kg/da) 

Uygulamalar 

   Ekim+ Gübre+   
  Yabancı Yabancı Yabancı    
Yıllar Gübreleme Bitki Bitki Bitki S. Kontrol Ortalama 
  Savaşımı Savaşımı +Ekim   

Doğanbey 

1990 23.21 18.78 16.42 24.28 21.65 20.87 
1991 27.48 19.83 19.50 30.11 19.16 23.21 

Ortalama 25.35 19.31 17.96 27.20 20.41 22.04 
 
EKÖF Değeri           Uygulamalar=3.84(%5)    5.31(%1) 

Çıfıt Kalesi-I 

1990 44.58 36.58 36.35 60.49 37.37 43.07 
1991 60.69 41.49 40.00 73.05 44.03 51.85 

Ortalama 52.64 39.04 38.18 66.77 40.70 47.46 
 
EKÖF Değeri           Uygulamalar=6.07(%5)    8.40(%1) 
                      UygulamalarxYıllar=8.59(%5)   11.88(%1) 

Çıfıt Kalesi-II 

1990 73.84 58.08 57.26 80.67 66.16 67.20 
1991 83.38 73.23 60.00 94.37 64.55 75.11 

Ortalama 78.61 65.65 58.63 87.52 65.35 71.15 
 
EKÖF Değeri       Uygulamalar=13.44(%5)    18.58(%1) 

Payamlı 

1990 128.35 74.22 72.20 138.25 73.32 97.27 
1991 137.91 88.89 77.91 143.17 85.11 106.60 

Ortalama 133.13 81.56 75.05 140.71 79.22 101.93 
EKÖF Değeri       Uygulamalar=12.05(%5)   16.67(%1) 
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5.SONUÇ VE ÖNERİLER 
Seferihisar yöresi orman içi ve orman kenarı doğal mer'alarının ıslahı 

olanakları üzerinde yapılan bu ön araştırmalardan elde edilen bulguların sonuçları 
aşağıdaki şekilde özetlenebilmektedir. 

(1) Seferihisar bölgesi mer'a vejetasyonları genellikle yıllık türlerden 
oluşmakta, floristik kompozisyonda yer alan bazı değerli yıllık baklagil ve 
buğdaygil türleri, uygulanacak ıslah teknikleriyle vejetasyonların ıslah 
edilebileceğini kanıtlamaktadır. 

(2) Islah amacıyla uygulanan ıslah tekniklerinden Gübreleme ve Yabancı 
Bitki Savaşımı yöntemleri ayrı ayrı veya birlikte uygulandığında dip kaplama ve 
botanik kompozisyon üzerinde olumlu etki yapmakta, fakat Üzerine Ekimde 
atılan tohumların hemen hiç biri gelişip bir bitki meydana getiremediğinden 
dikkati çeken bir yarar gözlenememektedir. 

(3) Vejetasyona uygulanan kompoze gübre, tüm bitkiler üzerinde olumlu 
etki yapmakta, özellikle baklagiller ve diğer familya bitkilerinin botanik 
kompozisyon oranlarını yükseltmektedir. Ancak gübreleme iki yıllık sürede 
toplam bitki ile kaplı alan oranları üzerinde belirgin bir değişiklik 
oluşturmamaktadır. 

(4) Bazı uygulamalarda, kontrol olarak bırakılan parsellere nazaran 
önemli bir değişim oluşmamakta, bu durum mer'a ıslah uygulamalarının kısa 
dönemlerde etkilerini ortaya koyamadığını göstermektedir.  

(5) Mer'a vejetasyonlarının yeşil ot ve kuru ot verimleri gübreleme ve 
yabancı bitki savaşımıyla iki - üç kat arttırılabilmekte, yeni bitki tohumlarının 
ekimi ise, vejetasyona bu bitkileri katmak mümkün olmadığından, verime bir 
katkı sağlamamaktadır. 

(6) Bu tür araştırmalar mer'a ıslah teknikleri detaylandırılarak ve alanları 
genişletilerek daha uzun sürelerle yürütülmeli ve yöre mer'aları hakkında daha 
çok temel bilgi elde edilmelidir. 
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ÖZET 
Bu araştırma 1989 ve 1991 yılları arasında Ege Ormancılık Araştırma 

Enstitüsü ile E.Ü.Z.F. Tarla Bitkileri Bölümü tarafından Seferihisar yöresi orman 
içi ve orman çevresi mer'alarda yürütülmüştür. 

Araştırma için Doğanbey, Çıfıt Kalesi-I ile Çıfıt Kalesi-II ve Payamlı 
olmak üzere dört farklı lokasyon seçilmiş, ıslah teknikleri olarak da Gübreleme, 
Yabancı Bitki Savaşımı, Üzerine Ekim ve bunların kombinasyonları ele alınmış, 
floristik kompozisyon, dip kaplama, botanik kompozisyon oranları ile yeşil ve 
kuru ot verimleri saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar şöyle 
özetlenebilmektedir.  

 (1) Seferihisar bölgesi mer'a vejetasyonları genellikle yıllık türlerden 
oluşmakta, floristik kompozisyonda yer alan bazı değerli yıllık baklagil ve 
buğdaygil türleri, uygulanacak ıslah teknikleriyle vejetasyonların ıslah 
edilebileceğini kanıtlamaktadır. 

(2) Islah amacıyla uygulanan ıslah tekniklerinden Gübreleme ve Yabancı 
Bitki Savaşımı yöntemleri ayrı ayrı veya birlikte uygulandığında dip kaplama ve 
botanik kompozisyon üzerinde olumlu etki yapmakta, fakat Üzerine Ekimde 
atılan tohumların hemen hiç biri gelişip bir bitki meydana getiremediğinden 
dikkati çeken bir yarar gözlenememektedir. 

(3) Vejetasyona uygulanan kompoze gübre, tüm bitkiler üzerinde olumlu 
etki yapmakta, özellikle baklagiller ve diğer familya bitkilerinin botanik 
kompozisyon oranlarını yükseltmektedir. Ancak gübreleme, iki yıllık sürede 
toplam bitki ile kaplı alan oranları üzerinde belirgin bir değişiklik 
oluşturmamaktadır. 

(4) Bazı uygulamalarda, kontrol olarak bırakılan parsellere nazaran 
önemli bir değişim oluşmamakta, bu durum mer'a ıslah uygulamalarının kısa 
dönemlerde etkilerini ortaya koyamadığını göstermektedir.  

(5) Mer'a vejetasyonlarının yeşil ot ve kuru ot verimleri, gübreleme ve 
yabancı bitki savaşımıyla iki üç kat arttırılabilmekte, yeni bitki tohumlarının ekimi 
ise vejetasyona bu bitkileri katmak mümkün olmadığından verime bir katkı 
sağlamamaktadır. 

(6) Mer'a ıslah teknikleri detaylandırılarak ve alanları genişletilerek daha 
uzun sürelerle yürütülmeli ve yöre mer'aları hakkında daha çok bilgi elde 
edilmelidir. 
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SUMMARY 
This research study was conducted by Ege Forestry Research Institute 

and Aegean Universıty Agrıculture Faculty. Field Crop Department on the natural 
forest pastures of Seferihisar region. 

Doğanbey, Çıfıt Kalesi-I, Çıfıt Kalesi-II, and Payamlı sites were chosen 
as locations for the investigation and fertilizer application, weed control, and 
overseeding and their combinations were improvement techniques used. Some 
charateristics of the tested factors were floristic composition, basal over, botanical 
composition, green matter and dry matter yields. The results obtained from the 
experiment were summerised as followings; 

(1) The pasture vegetations of Seferihisar region are generally composed 
of annual crops and some valuable annual grass and legume crops existing in 
these vegetations indicated that these pastures could be improved using some 
pasture renovation methods. 

(2) The fertilizer aplication and the weed control methods imposed 
separately or in combination on the vegetations to improve the pastures were 
positively affected these crop canopy, but since none of the seeds used in 
overseeding could germinate and form a new crop, there wasn't any noticeable 
positive result. 

(3) The composed fertilizer applied on the vegetation affected positively 
all crops in the vegetation and increased the botanical composition rate of legumes 
and grasses, but fertilizer application wasn't so effective on the total basal cover 
during these two years. 

(4) There wasn't any significant difference among some improvement 
methods and control plots in the experiment and these suggested that the pasture 
improvement studies didn't show their results during short period of time. 

(5) It was possible to increase the green and dry matter yields of pasture 
vegetations two or three fold, but since it was very difficult to introduce new 
crops to these vegetations, overseeding couldn't give any raise to the yield. 

(6) It was concluded that the pasture improvement techniques should be 
taken into consideration in more details  and extending the research areas and 
periods more information about the regional forest pastures should be supplied. 
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