
Orman Bakanlığı Yayın No: 385                                                    ISSN  1300 - 3933 

Müdürlük Yayın No: 260  

 

 

 

ÇEġĠTLĠ TOPRAK ĠġLEME YÖNTEMLERĠYLE  

ĠġLENMĠġ TOPRAKLARIN BAZI FĠZĠKSEL  

ÖZELLĠKLERĠNDE ZAMANLA MEYDANA GELEN 

DEĞĠġĠMLER ĠLE BUNLARIN PİNUS PİNASTER AĠTON 

AĞAÇLANDIRMALARININ BÜYÜMESĠNE ETKĠLERĠ  
 

 

Variations Occurred in The Physical Properties of Soil Which Were 

Prepared By Means of Different Soil Preparation Methods in The 

Course of Time and Their Effect on The Growth of Pinus Pinaster 

Aiton Plantations  

 

 

 

 

Prof.Dr.Ahmet HIZAL  

Dr.Taneri ZORALĠOĞLU  

Dr.Mustafa ZENGĠN  

 

 

ÇEġĠTLĠ YAYINLAR SERĠSĠ NO: 21 

 

 

T.C. 

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 

KAVAK VE HIZLI GELĠġEN  

ORMAN AĞAÇLARI ARAġTIRMA ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

MAYIS 2009 

ĠZMĠT 

 



 II 

 

YAYIN KURULU: 

Editorial Board: 

 

Mehmet ERCAN 

Kâzım ULUER 

Ahmet KARAKAġ 

Selda AKGÜL 

Teoman KAHRAMAN 

 

YAYINLAYAN: 

T.C. 

Çevre ve Orman Bakanlığı 

Kavak ve Hızlı GeliĢen 

Orman Ağaçları AraĢtırma Enstitüsü 
P.K. 93 

41001  – ĠZMĠT 

 

 

Published by: 

Poplar and Fast Growing  

Forest Trees Research Institute 

P.O. Box: 1034 

41050 Ġzmit/TURKEY 

 

e-Mail: kavak@ttmail.com 

kavak@kavak.gov.tr 

URL: http://www.kavak.gov.tr 

 

Tel: 0262 3116964-3116965 

Faks: 0262 3116972 

 
T. C. 

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 

KAVAK VE HIZLI GELĠġEN  

ORMAN AĞAÇLARI ARAġTIRMA ENSTĠTÜSÜ’nde 

basılmıĢtır. 

2009 

 

mailto:kavak@ttmail.com
mailto:kavak@kavak.gov.tr
http://www.kavak.gov.tr/


 I 

ÖNSÖZ 

Kocaeli yarımadasındaki ince tekstürlü toprakları içeren yetiĢme 

ortamlarında, hızlı geliĢen iğne yapraklı orman ağacı türleri ile kurulacak 

endüstriyel ağaçlandırmaların tesislerinde kullanılacak en uygun makinalı 

toprak iĢlemesi yöntemini belirlemek amacı ile 1978 yılında TÜBĠTAK 

desteği ile (TOAG-358) Ġzmit-Kerpe’de bir araĢtırmanın yapılmasına 

baĢlanılmıĢtır. 1981 yılında bitirilen bu araĢtırmayı, bunun devamı 

niteliğinde olan ve 1986 yılında aynı araĢtırma alanında yine TÜBĠTAK 

desteği ile (TOAG-624) baĢlatılan ikinci bir araĢtırma izlemiĢtir. Bu 

araĢtırmalardan ilki, Ġzmit Kavak ve Hızlı GeliĢen Yabancı Tür Orman 

Ağaçları Enstitüsü tarafından 1982 yılında tam metin, (TOLAY ve Ark., 

1983). TÜBĠTAK’ın “Doğa Bilim” dergisinde de 1983 yılında özet olarak 

yayınlanmıĢtır (TOLAY ve Ark., 1983). Ġkinci araĢtırmada TÜBĠTAK’ın 

“Doğa-Tr. J. of Agriculture and Forestry” dergisinde 1991 yılında yine özet 

olarak yayınlanmıĢtır (HIZAL ve Ark., 1991).  

Hızlı GeliĢen iğne yapraklı orman ağacı türleri ile kurulan 

endüstriyel ağaçlandırmalarda makinalı toprak iĢleme yöntemlerinin büyüme 

üzerindeki etkileriyle ilgili nihai sonuçlara ulaĢılabilmesinin, araĢtırmaların 

idare süresinin en az yarısına kadar sürdürülmesiyle mümkün olabileceği 

kanısı yaygındır. Bu nedenle ilk iki araĢtırmanın devamı olarak “ÇeĢitli 

Toprak ĠĢleme Yöntemleriyle ĠĢlenmiĢ Toprakların Bazı Fiziksel 

Özelliklerinde Zamanla Meydana Gelen DeğiĢimler ile Bunların Pinus 

pinaster Aiton Ağaçlandırmalarının Büyümelerine Etkileri” adı altında bu 

üçüncü araĢtırma, TÜBĠTAK desteği ile (TOGTAG/TARP-2164) 1999 

yılında aynı araĢtırma alanında baĢlatılmıĢtır.  

2001 yılında tamamlanan üçüncü araĢtırmanın ağaçların büyümeleri 

ile ilgili bölümü, 2002 yılında “Hızlı Büyüyen Ağaçlandırmaların Yöntemi” 

baĢlığı altında Ġzmit’te düzenlenen IUFRO toplantısının bildiriler kitabında 

(HIZAL et al, 2002) ve fiziksel toprak özellikleri ile ilgili bölümü ise Ġ.Ü. 

Orman Fakültesi Dergisinde 2007 yılında Ġngilizce dilinde yayınlanmıĢtır 

(HIZAL et al 2007).  

Üçüncü araĢtırma, Kocaeli yarımadası ve bu yarımadaya benzer 

yetiĢme ortamı koĢullarını içeren alanlardaki ince tekstürlü topraklarda 

kurulacak endüstriyel ağaçlandırmaların tesislerinde kullanılacak en uygun 
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makinalı toprak iĢleme yöntemine iliĢkin ayrıntılı bilgileri kapsamakta ve 

ağaçların büyümeleri ile toprakların fiziksel özelliklerinde uzun süreçte 

ortaya çıkan değiĢimleri içermektedir. Bu bakımdan, üçüncü araĢtırmanın 

bütünüyle “Türkçe” olarak basılmasının ormancılık çalıĢmalarımız açısından 

faydalı olacağını düĢündük.  

Daha önceden belirtilmiĢ olduğu gibi bu araĢtırma Türkiye Bilimsel 

ve Teknik AraĢtırma Kurumunun desteği ile yapılmıĢtır. Desteğinden ötürü, 

bu kuruma teĢekkür ederiz.  

Ayrıca, araĢtırmanın laboratuar çalıĢmalarında büyük emekleri 

geçen Ġ.Ü. Orman Fakültesi Havza Amenajmanı Anabilim Dalındaki 

Doç.Dr. Ferhat GÖKBULAK ile Doç.Dr.Yusuf SERENGĠL, Anabilim 

Dalının 1999-2000 yıllarındaki AraĢtırma Görevlileri Sn. Selma YAġAR ve 

Tülay HOġAVCI ile Ġzmit Kavak ve Hızlı GeliĢen Orman Ağaçları 

AraĢtırma Müdürlüğü Uzmanları Orman Yüksek Mühendisleri Mehmet 

ERCAN, Ahmet KARAKAġ, Dr. B.GÜRSEL ÖZCAN ve Teknisyen Bora 

AYIK ile Müdürlüğün Emekli Personelinden Orman Yüksek Mühendisleri 

Sedat ULUDAĞ, Doç. Dr. A.Sencer BĠRLER ve Teknisyen Muzaffer 

YÜKSEL’e teĢekkürü bir borç biliriz.  

Bunlara ilave olarak, bu araĢtırmanın basılması için bizleri teĢvik 

eden Ġzmit Kavak ve Hızlı GeliĢen Orman Ağaçları AraĢtırma Müdürü Sn. 

Dr. Faruk ÖZAY’a da içten teĢekkür ederiz.  

Mayıs 2009, Ġstanbul  

Ahmet HIZAL 

Taneri ZORALĠOĞLU 

Mustafa ZENGĠN 
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1. GĠRĠġ  

Ülkemizde odun hammaddesine olan gereksinim hızlı bir Ģekilde 

artmaktadır. Diğer taraftan. 20,7 milyon hektar olan orman varlığımızın 

bozuk olan 10,7 milyon hektarının (%52) ilk planda ağaçlandırmalarla 

verimli Ģekle getirilmesi hem ormancılığımız, hem de ülkemiz ekonomisi 

açısından büyük bir önem taĢımaktadır (AGM, 2000). Bu olgunun yerine 

getirilmesi odun hammaddesine olan gereksinimin karĢılanması açısından da 

gereklidir. 

Ağaçlandırma değiĢik amaçlara yönelik olarak yapılmaktadır. Odun 

üretimi amacıyla yapılan ağaçlandırmalardan beklenen amaç, en ekonomik 

olarak en yüksek odun veriminin sağlanmasıdır. Bu durum, 

ağaçlandırmalarda hızlı büyüyen ağaç türlerinin kullanılmasıyla endüstriyel 

ağaçlandırmaların kurulmasını kaçınılmaz kılmıĢtır. Çünkü hızlı büyüyen 

türlerle yapılan endüstriyel ağaçlandırmaların verimi yüksektir. Nitekim 

sahil çamı ağaçlandırmalarında yapılan hasılat çalıĢmalarına göre 1. bonitete 

sahip sahanın ortalama artımının 13,8 m
3
/yıl/ha olduğunun saptanmıĢtır. 

Ülkemizde hızlı büyüyen türlerle ağaçlandırılabilecek uygun sahanın 1 

milyon hektar civarında olduğu, bu alanların ağaçlandırılması durumunda 10 

milyon m
3
/yıl odun hasılatının alınabileceğini ve bunun Türkiye'nin 22,1 

milyon m
3
/yıl olan ortalama cari artımının büyük oranda arttıracağı 

bildirilmektedir (AGM, 2000). Bununla birlikte, endüstriyel 

ağaçlandırmaların kurulması sırasında ve bakım çalıĢmaları aĢamasında 

yoğun kültür yöntemlerine gereksinim duyulmaktadır. Bu yöntemlerin ancak 

makineli olarak uygulanabileceği ve bu nedenle mekanizasyon yöntem ve 

tekniklerinin devreye girmesinin zorunlu olduğu belirtilmektedir (TOLAY 

ve Ark., 1988-1).  

Makineli ağaçlandırma çalıĢmalarında baĢarılı olmanın ilk koĢulu; 

toprak, makine ve bitki örtüsü arasındaki iliĢkilerin net bir Ģekilde bilinmesi 

ve kavranmasıdır. Çünkü bu; endüstriyel ağaçlandırmalardan beklenen 

amaçlara ulaĢmak için ilk koĢul olan arazi hazırlığının hem ekonomik, hem 

de tekniğine uygun olarak yapılmasını sağlamaktadır. 

Bu açıklamalar endüstriyel ağaçlandırma çalıĢmalarında baĢarı 

yolunun öncelikle ekonomik ve tekniğine uygun yapılacak bir arazi 

hazırlığından geçtiğini göstermektedir. Bunun sağlanması ise yetiĢme ortamı 

koĢullarına uygun makineli toprak iĢleme yöntemlerinin kullanılmasına 

bağlıdır. YetiĢme ortamı koĢulları, yöreden yöreye değiĢmektedir. Bu 
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nedenle her yetiĢme ortamı koĢullarında kullanılacak makineli toprak iĢleme 

yöntemlerinin ortaya konulması zorunludur. 

Diğer taraftan Kocaeli Yarımadasında ince tekstürlü topraklı 

alanlarda endüstriyel ağaçlandırmaların kurulmasında kullanılacak en uygun 

makineli toprak iĢleme yönteminin belirlenmesi amacıyla Kocaeli-Kandıra 

yakınındaki Kerpe'de seçilen bir araĢtırma alanında TÜBĠTAK tarafından 

desteklenen ve biri diğerinin devamı niteliğinde olan iki araĢtırma 

yapılmıĢtır (TOLAY ve Ark., 1982; H1ZAL ve Ark., 1991).  

Bu araĢtırmalar ile; Kocaeli Yarımadasındaki endüstriyel 

ağaçlandırmalarda kullanılacak uygun yöntem net bir Ģekilde ortaya 

konulmamıĢtır. Endüstriyel ağaçlandırmalarda kullanılacak yöntemlerin 

belirlenmesine iliĢkin araĢtırmalardan net sonuçların sağlanması için bu 

araĢtırmaların, ağaçlandırmanın idare süresinin en az yarısına kadar 

sürdürülmesi görüĢü benimsenmiĢtir (KILIÇASLAN, 1996). Yukarıda 

belirtilen iki araĢtırmanın yapıldığı Kerpe'deki araĢtırma alanında, Pinus 

pinaster Aiton ile kurulan endüstriyel ağaçlandırma, idare süresinin yarısını 

doldurduğu için aynı araĢtırma alanında 1999 yılında "ÇeĢitli Toprak ĠĢleme 

Yöntemleriyle ĠĢlenmiĢ Toprakların Bazı Fiziksel Özelliklerinde Zamanla 

Meydana Gelen DeğiĢmeler ve Bunların Pinus pinaster Aiton 

ağaçlandırmalarının Büyümesine Etkileri" isimli ve yukarda belirtilen iki 

araĢtırmanın devamı niteliğinde olan bu üçüncü araĢtırmanın, yapılması 

planlanmıĢtır. TÜBĠTAK tarafndan desteklenen bu araĢtırmanın amaçları;  

1. DeğiĢik makineli toprak iĢleme yöntemleriyle iĢlenmiĢ 

toprakların bazı fiziksel özelliklerinde zamanla ortaya çıkan değiĢimleri ve 

2. Kocaeli Yarımadasındaki ince tekstürlü topraklarda 

alanlarda endüstriyel ağaçlandırmaların tesislerinde kullanılacak en 

uygun makineli toprak iĢleme yönteminin saptanmasıdır.  

2. MATERYAL VE YÖNTEMLER  

2.1. Materyal  

2.1.1. AraĢtırma Alanının Tanıtımı  

Tecrit Ģeritleriyle birlikte 2,2 ha, olan araĢtırma alanı, 41  09' kuzey 

enlemi ile 30° 12' doğu boylamında ve Kocaeli ili Kandıra ilçesi Kandıra 

Orman ĠĢletme ġefliğinin Kerpe Ağaçlandırma Sahasının 96 nolu 

bölmesinde bulunmaktadır (ġekil-1). 
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ġekil-1. AraĢtırma alanının genel mevkii  

 

Kerpe Meteoroloji Ġstasyonunca 1978-1984 yılları arasında 

kaydedilen verilere göre (AYBERK, 1985), Kerpe’de yıllık ortalama 

sıcaklık 14.5 C’dır. Haziran ve Temmuz yılın en sıcak (22,2 C) aylarıdır. En 

soğuk ay ise ocak (6,4 C)’dır. Yıllık ortalama yüksek ve düĢük sıcaklıkların 

değerleri sırasıyla 18,1 C ve 11,1°C dir. En yüksek ve en düĢük sıcaklık 

değerleri ise sırasıyla 35,0 C (ağustos) ve -6.2 C (ocak) aylarında 

ölçülmüĢtür. Yıllık ortalama yağıĢ 781,7 mm dır. En fazla ve en az yağıĢ 

değerleri sırasıyla ocak (105,7 mm) ve haziran (20,2 mm) aylarında 

kaydedilmiĢtir. Yıllık ortalama bağıl nem %78,0’dır. 

Maden Teknik Arama Enstitüsü tarafından hazırlanan jeoloji 

haritasına göre araĢtırma alanı ve civarında, üst kretase kalkerleri ve andezit-

trakit kayaçları bulunmaktadır. AraĢtırma alanı, yayvan bir vadinin 

yamaçlarındadır. Yamaçların ortalama eğimi %10,0’dur. Doğu-batı yönünde 

birbirinin simetriği Ģeklinde olan vadi yamaçlarının uzunlukları 280,0 m 

civarındadır. Bu topografik yapıda genellikle ince tekstürlü, çok az iskelet 

içeriğine sahip derin esmer orman toprakları yer almaktadır. Vadi tabanına 

yakın yerler ile tabanındaki toprakların C horizonlarında gleyleĢme meydana 

gelmiĢtir. Topraklar esmer orman topraklarıdır. 
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AraĢtırma sahası 1+0 yaĢlı Pinus pinaster (TaĢdelen orijinli) ile 1979 

yılında tesis edilmiĢtir. Bu vejetasyonun altında seyrek olarak Quercus 

infectoria Oe iv., Carpinus betulus Lam., Castanea sativa Mill.. Fagus 

orientalis Libsky, Populus tıremula L.,. Corylııs avellana L.,Sorbus 

torminalis (L.) Crantz., Cistus salviifolius L., Erica arborea L., Rubus L., 

Smilax L. ve Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. gibi bitki türleri yer almaktadır.  

2.2. Yöntemler  

2.2.1.Deneme Deseni  

AraĢtırmada, 1978 yılında yapılan ilk araĢtırmanın rastlantı 

bloklarında bölünmüĢ (Split-Plot) deneme deseni kullanılmıĢtır. ġekil-2’den 

de görüleceği gibi deneme deseni; 4 blokludur. Bunlar; yerleri kurayla 

belirlenen, gübreli ve gübresiz olmak üzere ortasından ikiye bölünmüĢ ve her 

birinin alanı 912,0 m
2
 olan 5 iĢlem parselini içermektedir. Parseller arasında 

eğim yönünde 6,0 m. eğime dik yönde ise 4,0 m. geniĢlikte ayırım (tecrit) 

Ģeritleri bırakılmıĢtır. Toplam parsel sayısı 20’dir(4x5).  

2.2.2. Arazi ÇalıĢmaları  

1999’un Sonbahar mevsiminde deneme deseni araĢtırma alanına 

uygulanmıĢ ve 1986 yılında olduğu gibi 1999 yılının Kasım ayında 

parsellerin gübresiz bölümlerine toprak çukurları açılmıĢtır. Her çukurun 0-

15 cm, 15-30 cm, 30-45 cm ve 45-60 cm lik derinlik kademelerinin her 

birinden birbirine paralel 2 adet doğal yapısı bozulmamıĢ toprak örneği 

alınmıĢtır. Böylece bir çukurdan 8 örnek olmak üzere araĢtırma alanının 

tamamından (20 parselden) 160 (8x20) adet toprak örneği alınmıĢtır.  

Ayrıca, 1999 Mayıs ayında hem gübreli 
1
 hem de gübresiz parsel 

bölümlerindeki bütün ağaçların çapları ile orta boyları ölçülmüĢtür (Her 

parselde 5 ağacın boyu ölçülmüĢtür). 

                                                 
1 Ġlk araĢtırmaların sonucu, gübrenin etkisini iki yıl sonra yitirdiğini göstermiĢtir. 
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ġekil-2. AraĢtırmanın deneme deseni. 

Simgelerin anlamları:  
T1- D 85-A 12 Komatsu dip kazanlarıyla Ģeritler  
T2- Dip kazan pullukla Ģeritler Ģeklinde çift sürümlü gradoni tesisi.  
T3- Diskaroyla iki geçiĢli olarak tam alanda üst toprak (0-30 cm derinlikte) 
iĢlemesi.  
T4- Komatsu dip kazanlarıyla tam alanda toprak iĢlemesi ve diskaroyla üst 
toprak iĢlemesi.  
K- Tarakla bitki örtüsü temizliği yapılmıĢ kontrol parselleri.  

2.2.3. Laboratuvar ÇalıĢmaları 

Doğal yapısı bozulmuĢ 2 mm lik elekten geçirilmesiyle elde edilen 

topraklarda tekstür, rutubet ekivalanı, gözenek hacmi ve hava kapasitesi 

analizleri yapılmıĢtır. Doğal yapısı bozulmamıĢ toprak örnekleri üzerinde ise 

hacim ağırlığı, su tutma kapasitesi ve geçirgenlik özellikleri saptanmıĢtır. Bu 

özelliklerden tekstür (%), Bouyoucos’un hidrometre yöntemiyle (PIPER, 

1950), rutubet ekivalanı (tarla kapasitesi) (%), MSE santrifüj aletiyle 

(PIPER, 1950), gözenek hacmi (%) hacim ağırlığı ve dane yoğunluğu 

arasındaki iliĢkiden yararlanılarak (BALCI, 1973), dane yoğunluğu 

piknometre yöntemiyle (GUSTAFSON, 1941), hava kapasitesi (%) ise 
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hacim ağırlığı, rutubet ekivalanı ve gözenek hacmi arasındaki iliĢkilerden 

yararlanılarak (BLACK ve Ark. Part I, 1965) tayin edilmiĢtir. Hacim ağırlığı 

(g/cm3) fırın kurusu ağırlığın silindir hacmine bölünmesiyle (TOMPSON, 

1952), geçirgenlik (cm/saat) Darcy kanunundan yararlanılarak 

(ÖZYUVACI, 1976) ve su tutma kapasitesi (%) hacim ağırlığı örneklerinin 

doygun hale getirilmesiyle (WILDE, 1958) saptanmıĢtır.  

2.2.4. Ġstatistik Yöntemler 

AraĢtırmada farklı iĢlem parsellerindeki toprakların bazı fiziksel 

özelliklerinde iĢlemlerin uygulanmasından önce, sonra ve zamanla ortaya 

çıkan değiĢimlerin karĢılaĢtırılması ve ağaçların büyümesi arasındaki 

farklılıkların saptanmasında varyans analizi kullanılmıĢ ve gerektiğinde 

Duncan çoklu testinden de yararlanılmıĢtır. 

3. BULGULAR  

Bu araĢtırma kapsamında, makineli toprak iĢleme yöntemleriyle 

iĢlenen toprakların fiziksel özelliklerinde zamanla meydana gelen değiĢimler 

ile ağaçların büyümeleri arasındaki iliĢkiler incelenmiĢtir. Bu amaçla; 1999 

yılında deneme alanındaki her parselin 0-15 cm, 15-30 cm, 30-45 cm ve 45-

60 cm lik derinlik kademelerinden alınan doğal yapısı bozulmamıĢ toprak 

örneklerinde fiziksel toprak özellikleri tayin edilmiĢtir. Bu değerler, aynı 

parsellerin aynı derinlik kademelerinden 1978 yılında üç aĢamada [Diri örtü 

temizliğinden önce (1978-1), diri örtü temizliğinden hemen sonra (1978-2) 

ve toprak iĢlemelerinden hemen sonra (1978-3)] ve 1986 yılında alınan 

doğal yapısı bozulmamıĢ toprak örneklerinde tayin edilen fiziksel özellikler 

ile karĢılaĢtırılmak suretiyle bu toprak özelliklerinde zamanla meydana gelen 

değiĢimler belirlenmiĢtir. Aynı zamanda ağaçlarda çap ve boy ölçümleri 

yapılmıĢtır. Verilere iliĢkin varyans analizleri ve Duncan testi sonuçlarının 

bulguları aĢağıda açıklanmıĢtır.  

3.1. Toprak Özellikleri  

3.1.1. Tekstür  

Toprağın kil, toz ve kum fraksiyonlarına iliĢkin verilerin varyans 

analiz sonuçları: 



 7 

 Kil miktarları arasında "yıllar", "toprak hazırlığı", "derinlik 

kademeleri" ve "yıl x toprak hazırlığı" etkileĢimine göre %0,1, "yıl x derinlik 

kademeleri" etkileĢimi açısından % 5, 

 Toz miktarları arasında "yıllar". " toprak hazırlığı ", "derinlik 

kademeleri" bakımından % 0,1, "yıl x işlem/er" etkileĢimine göre % 5, 

 Kum miktarları arasında "yıllar", "derinlik kademeleri" 

bakımından %0,1, "işlemler” açısından % 1 ve "yıl x işlemler" ve "yıl x 

derinlik kademeleri" etkileĢimlerine göre % 5, düzeyde fark oluĢtuğunu 

göstermiĢtir. 

Kil, toz ve kum fraksiyonlarının yukarıda açıklanan faktörlere göre 

değiĢimlerini belirlemek için yapılan Duncan çoklu testlerinin sonuçlarıyla 

ilintili bilgiler aĢağıda verilmiĢtir. 

3.1.1.1. Kil  

Yıllar: Kil miktarlarına göre dört grup oluĢturmuĢtur. 1. grupta 1978-

2 ile birlikte 1978-3, 2. grupta 1978-3 ile birlikte 1978-1, 3. ve 4. gruplarda 

sırasıyla 1986 ve 1999 yılları yer almaktadır. Bu bulgular, 0-60 cm lik 

derinlik kademesindeki kil miktarlarında 1978 yılında belirgin bir farkın 

oluĢmamasına karĢılık, hem 1986, hem de 1999 yıllarında belirgin farkların 

oluĢtuğunu ve kil miktarlarında bu yıllara doğru azalmaların olduğunu 

göstermektedir (Tablo-1, ġekil-3).  

Toprak hazırlığı: Kil miktarlarına göre 3 grup oluĢturmuĢtur. Kil 

miktarının en fazla bulunduğu T1, T4 ve K iĢlemleri 1. grubu 

oluĢturmaktadır. K iĢlemi, aynı zamanda T3 iĢlemi ile birlikte 2. grubu 

oluĢturmuĢtur. T3 ile birlikte 3. grubu oluĢturan T2 iĢlemi, en az kil 

içermektedir (Tablo-1, ġekil-4). 

Derinlik Kademeleri: Kil miktarları açısından derinlik kademeleri 

dört ayrı grup oluĢturmuĢtur. 0-15 cm lik derinlik kademesinde en az 

bulunan kil miktarı, derinlere doğru inildikçe artmaktadır (Tablo-1, ġekil-5).  

Yıllar x Derinlik Kademeleri EtkileĢimi: Yıllara göre kil 

miktarlarına göre 0-15 cm, 15-30 cm ve 30-45 cm lik derinlik kademeleri üç, 

45-60 cm lik derinlik kademesi ise iki grup oluĢturmuĢtur (Tablo-1). 0-15 

cm ve 15-30 cm lik derinlik kademelerinde 1978-2 ve 1978-3 yılları birlikte 

1. grupta yer alırken, 1978-1 yılı her iki derinlik kademesinde de 2. grupta 

yer almaktadır. 30-45 cm derinlik kademesinin 1. grubunu 1978-2 ve 1978-1 

yılları oluĢtururken. 1978-3 yılı bu derinlik kademesinin 2. grubunu 

oluĢturmaktadır. 45-60 cm lik derinlik kademesinin 1. grubunu ise 1978-2, 
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1978-3 ve 1978-1 yılı meydana getirmiĢtir. 15-30 cm, 30-45 cm ve 45-66 cm 

lik derinlik kademelerinin 3. gruplarını 1986 ve 1999 yılları oluĢturmuĢtur. 

1986 yılı 0-15 cm lik derinlik kademesinin 2. grubunda yer alırken, 1999 yılı 

3. grubunda bulunmaktadır. Diğer taraftan, bütün derinlik kademelerinde kil 

miktarları, 1978 yılından 1986 ve 1999 yıllarına doğru azalmıĢtır. Bu azalma 

özellikle 15-30 cm, 30-45 cm ve 45-60 cm lik derinlik kademelerinde 

belirgindir. Çünkü, bu derinlik kademelerinde 1986 ve 1999 yılları 

içerdikleri kil miktarları bakımından 1978-1, 1978-2 ve 1978-3 yılından ayrı 

bir grup oluĢturmuĢtur. 0-15 cm lik derinlik kademesinde ise yalnızca 1999 

yılı ayrı bir grup oluĢturmuĢ, 1986 yılı ile 1978-1 ve 1978-2 ile birlikte 2. 

grupta yer almıĢtır (Tablo-1).  

Yıllar x ĠĢlemler EtkileĢimi: Yıllar kil miktarlarına göre T1 iĢlemi 

için 4, diğer iĢlemler için 3 grup meydana getirmiĢtir. 1978-1, 1978-2 ve 

1978-3 yılı K, T2, T3 ve T4 iĢlem parsellerinin 1. grubunda; 1978-2 ve 

1978-3 yılı ise T1’in 1., 1978-1 ise 2. grubunda yer almaktadır. 1986 yılı K 

ve T4 iĢlemlerinin 2., T1 iĢleminin 3. ve 4., T2 ve T3 iĢlemlerinin hem 2. 

hem de 3. grubunda bulunmaktadır. 1978-1, 1978-2 ve 1978-3 yılının bütün 

iĢlem parsellerinde oluĢturduğu gruplardan ayrı bir grup oluĢturan 1999 yılı 

iĢlemlerin en son grubunu oluĢturmaktadır. 1999 yılı aynı zamanda K ve T4 

iĢlemlerinde 1986 yılından ayrı; T1, T2 ve T3 iĢlemlerinde ise bu yılla 

birlikte bir grup oluĢturmuĢtur. Bütün iĢlem parsellerindeki kil miktarları 

1978 yılından 1986 ve 1999 yıllarına doğru azalmaktadır (Tablo-1).  
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Tablo 1- Kil fraksiyonunun Duncan çoklu testi sonuçları (%)  

 
Yıllar  ĠĢlemler  Derinlikler (cm)   

1978-2 47,18     T1 43,05     45-60 48,53     

1978-3 44,41     T4 42,54     30-45 44.09     

1978-1 43,16     K 40,92     15-30 36.99     

1986 35,43     T3 38,06     0-15 31,23     

1999 30,86     T2 36,53           

 
Yıllar x Derinlikler (cm) 

0-15 15-30 30-45 45-60 

1978-3 38,02     1978-2 45,09     1978-2 53,63     1978-2  55,46     

1978-2 34,56     1978-3 41,08     1978-1 48,8     1978-3 53,11     

1978-1 32,29     1978-1 39,04     1978-3 45,44     1978 1 52,52     

1986 29,94     1986 31,29     1986 37,09     1986 43,4     

1999 21,34     1999 28,47     1999 35,49     1999 38,17     
 

Yıllar x ĠĢlemler 

K Tl T2 T3 T4 

1978-3 48,32    1978-2 51,34     1978-2 42,64    1978-2 44,26    1978-2 53,95    

1978-2 43,74    1978-3 50,04     1978-1 40,79    1978-1 43,63    1978-1 46,78    

1978-1 42,24    1978-1 42,37     1978-3 36,92    1978-3 40,27    1978-3 46,51    

1986 40,11    1986 37,43     1986 33,23    1 986 32,08    1986 36,67    

1999 30,22    1999 34,05     1999 29,06    1 999 30,08    1999 28,81    
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ġekil 3. 0-60 cm derinlik kademesindeki toprakların ortalama kil 

miktarlarının yıllara göre değiĢimi 
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ġekil 4. 0-60 cm derinlik kademesindeki toprakların ortalama kil 

miktarlarının iĢlem parsellerine göre değiĢimi 

 

0

10

20

30

40

50

60

45-60 30-45 15-30 0-15

Derinlik Kademeleri (cm)

K
il 

F
ra

k
s
iy

o
n

u
 (
%

)

 
ġekil 5. Ortalama kil miktarlarının derinlik kademelerine göre değiĢimi 

3.1.1.2. Toz  

Yıllar: Toz miktarlarına göre yıllar üç farklı grup oluĢturmuĢtur. Ġlk 

grubu 1978-1, 1978-2 ve 1978-3 yılı birlikte meydana getirirken; 1986 ve 

1999 yılları sırasıyla 2. ve 3. grubu meydana getirmiĢtir. Bu bulgular 0-60 
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cm toprak derinliğindeki toz miktarlarında 1978 yılında belirgin farkların 

oluĢmamasına karĢılık, 1986 ve 1999 yıllarında belirgin farklılığın oluĢtuğu 

ve bu yıllara doğru toz miktarlarında azalmaların meydana geldiğini 

göstermektedir (Tablo-2, ġekil-6).  

ĠĢlemler: Ġçerdikleri toz miktarları bakımından 2 grup oluĢturmuĢtur. 

T2 ve T3 iĢlemleri ilk; T1 ve T4 iĢlemleri ise 2. grubu meydana getirmiĢtir. 

K iĢlem parseli ise hem 1., hem de 2. grupta yer almaktadır. Toz miktarı T2 

den T3, K, T1 ve T4 iĢlem parsellerine doğru azalmaktadır (Tablo-2, ġekil-

7).  

Derinlik Kademeleri: 0-15 cm ve 15-30 cm lik derinlik kademeleri 

1., 30-45 cm ve 45-60 cm lik derinlik kademeleri 2. grubu oluĢturmuĢtur. 

Toz miktarı, 0-15 cm derinlik kademesinden 45-60 cm lik derinlik 

kademesine doğru azalmaktadır (Tablo-2, ġekil-8). 

Yıllar x ĠĢlemler EtkileĢimi: T4 iĢlemi hariç, diğer iĢlemlerde 1978-

1, 1978-2 ve 1978-3 yılı, ilk grupta bulunmaktadır. Bununla birlikte, 1986 

yılı da T2 ve T3 iĢlemlerinde ilk grup içerisinde yer almaktadır. Buna 

karĢılık, K iĢleminde 2. grubu oluĢturan 1986 ve 1999 yılları. T1 iĢleminde 

ise 3. grubu oluĢturmuĢtur. 1986 yılı, ayrıca 1978-2 yılı ile birlikte T1 

iĢleminde 2. grubu meydana getirmiĢtir. 1999 yılı T2 ve T3 iĢlemlerinde 

yalnız baĢına 2. grubu teĢkil etmiĢtir. T4 iĢleminde yıllar 3 grup meydana 

getirmiĢtir. 1978-3 ve 1978-1 ilk, 1978-1 ve 1986 yılları ikinci, 1999 yılı 

1978-2 ve 1986 yılları ile birlikte 3. grubu teĢkil etmiĢtir. Toz miktarı, T4 

hariç diğer iĢlemlerde 1978 yılından 1986 ve 1999 yıllarına doğru azalırken, 

T4 iĢleminde toz miktarındaki azalmaya göre yıllar 1978-3, 1978-1, 1986, 

1978-2 ve 1999 olarak sıralanmıĢtır (Tablo-2). 
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Tablo 2. Toz fraksiyonunun Duncan çoklu testi sonuçlan (%) 

 
Yıllar    ĠĢlemler   Derinlik   

1978-1 32,57    T2 30,89   0-15 33.74   

1978-3 32,19    T3 30,87   15-30 31,51   

1978-2 30.39    K 28,71   30-45 26,53   

1986 27.78    T1 27,97   45-60 24,76   

1999 22,75    T4 27,17       

 
Yıllar x ĠĢlemler 

K   T1    T2   T3   T4    

1978-

2 

32,95   1978-

1 

33,12    1978-

3 

33,77   1978-

3 

34,15   1978-

3 

31,51    

1978-

1 

32,69   1978-

3 

30,51    1978-

1 

33.5   1978-

1 

33,75   1978-

1 

29,8    

1978-

3 

31   1978-

2 

29,3    1978-

2 

31.98   1978-

2 

32,63   1986 26,13    

1986 25.19   1986 25,28    1986 29,96   1986 31.96   1978-

2 

25.03    

1999 21,09   1999 21,67    1999 25,21   1999 21,86   1999 23,35     
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ġekil 6. 0-60 cm derinlik kademesindeki toprakların ortalama toz 
miktarlarının yıllara göre değiĢimi 
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ġekil 7. 0-60 cm derinlik kademesindeki toprakların ortalama toz 

miktarlarının iĢlem parsellerine göre değiĢimi  
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ġekil 8. Ortalama toz miktarının derinlik kademelerine göre değiĢimi  

3.1.1.3. Kum 

Yıllar: Üç ayrı grup oluĢturmuĢtur. 1999 ve 1986 yılları sırasıyla 1. ve 2. 

grubu oluĢtururken; 1978-1, 1978-3 ve 1978-2 birlikte 3. grubu oluĢturmuĢtur. 
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0-60 cm derinlik kademesindeki kum miktarı, 1. gruptan 3. gruba doğru 

azalmaktadır (Tablo-3, ġekil-9).  

Ġslemler: Ġki grup meydana getirmiĢtir. Ġlk grupta T2, T3, K ve T4; ikinci 

grupta Tl iĢlemleri yer almaktadır. Bununla birlikte T1, K ve T4 iĢlemleri aynı 

zamanda ikinci grupta da bulunmaktadır. 0-60 cm derinlik kademesindeki kum 

miktarı 1. gruptan 2. gruba doğru azalmaktadır (Tablo-3, ġekil-10).  

Derinlik Kademeleri: Üç ayrı grup oluĢturmuĢtur. 0-15 cm lik derinlik 

kademesi 1., 15-30 ve 30-45 cm lik derinlik kademesi 2. ve 45-60 cm lik 

derinlik kademesi ise 3. grubu oluĢturmuĢtur. Kum miktarı 0-15 cm lik derinlik 

kademesinden 45-60 cm lik derinlik kademesine doğru azalmaktadır (Tablo-3, 

ġekil-11).  

Yıllar x Derinlik Kademeleri EtkileĢimi: Derinlik kademelerinin hepsi üç 

ayrı grup oluĢturmuĢtur. 1999 ve 1986 yılları sırasıyla 1. ve 2. grubu 

oluĢtururken; 1978-1, 1978-2 ve 1978-3 yılı birlikte 3. grubu oluĢturmuĢtur. 

Kum miktarı 1. gruptan 3. gruba doğru azalmaktadır (Tablo-3).  

Yıllar x ĠĢlemler EtkileĢimi: K, T2, T3 ve T4 iĢlemleri, yıllara göre 

içerdikleri kum miktarları bakımından üç ayrı grup oluĢturmuĢtur. Bu 

iĢlemlerde 1. ve 2. grubu sırasıyla 1999 ve 1986 yılları, 3. grubu ise 1978-1, 

1978-2 ve 1978-3 yılı birlikte meydana getirmiĢtir. Tl iĢleminde ise yıllar dört 

grup oluĢturmuĢtur. Ġlk üç grup sırasıyla 1999, 1986 ve 1978-1; 1. grup ise 

1978-3 ve 1978-2 yıllarından meydana gelmiĢtir. Kum miktarları, 1. gruptan 3. 

ve 4. gruplara doğru azalmaktadır (Tablo-3).  

Tekstüre iliĢkin yukarıda verilen bulgularda zamanla ortaya çıkan 

değiĢimler aĢağıda incelenmiĢtir.  

Diri örtü temizliğinden önce 0-60 cm lik derinlik kademesindeki 

toprakta belirlenen kil, toz ve kum miktarlarında; 1978 yılında yapılan örtü 

temizliği ve toprak iĢlemesiyle önemli değiĢmeler meydana gelmemiĢtir 

(Tablo-1, 2 ve 3). Buna karĢılık, kil, toz ve kum miktarları 1978-3 yılında 

sırasıyla %44,41, %32,19 ve %23,40 iken, bu değerler 1986 ve 1999 yıllarında 

sırasıyla %35,43, %27,78 ve 36,79; %30,86, %22,75 ve %46,39 olarak 

saptanmıĢtır (Tablo-1, 2, 3 ve 4). Bu verilere göre 8 ve 21 yıllık sürelerde kil 

miktarında sırasıyla %20,22 ve %30,51; toz miktarında sırasıyla %13,70 ve 

%29,33 oranlarında azalmalar meydana gelirken kum miktarında %57,22 ve 

%98,25 oranlarında artıĢlar meydana gelmiĢtir. Diğer taraftan tekstürü, 

Tommerup sınıflandırmasına göre (IRMAK, 1972) 1978-1, 1978-3, 1986 ve 

1999 yıllarında balçıklı kil, 1978-2 yılında ise ağır kildir. Aynı toprak 
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kitlesinin, Dudal’in sınıflandırmasına göre (ÇEPEL, 1983) 1978-1, 1978-2, 

1978-3 ve 1986 yıllarında ince olan tekstürü, 1999 yılında orta olmuĢtur 

(Tablo-4).  

 

Tablo 3. Kum fraksiyonunun Duncan çoklu testi sonuçları (%). 

 
Yıllar ĠĢlemler Derinlikler (cm)    

1999 46,39    T2 32,58   0-15 35,03    

1986 36,79    T3 31,07   15-30 31,5    

1978-1 24,27    K 30,37   30-45 29,36    

1978-3 23,4    T4 30,29   45-60 26,74    

1978-2 22,44    T1 28,98        
 

 

Yıllar x Derinlikler(cm) 

0-15 15-30 30-45 45-60 

1999 54,15    1999 46,46    1999 42,57    1999 42,39    

1986 38,91    1986 36,63    1986 38,09    1986 33,53    

1978-2 28,48    1978-1 26,33    1978-3 23,45    1978-1 19,96    

1978-1 28,16    1978-3 25,68    1978-1 22,62    1978-3 19,02    

1978-3 25,4    1978-2 22,4    1978-2 20,08    1978-2 18,8    

 

 
Yıllar x ĠĢlemler 

K T1 T2 T3 T4 

1999 48,09    1999 44,28     1999 45,69    1999 46,06    1999 47,84    

1986 34,70    1986 37,30     1986 36,81    1986 37,96    1986 37,19    

1978-1 25.07    1978-1 24,51     1978-3 29,32    1978-3 25,59    1978-1 23,42    

1978-2 23,32    1978-3 19,44     1978-1 25,72    1978-2 23,11    1978-3 21,98    

1978-3 20,68    1978-2 19,37     1978-2 25,37    1978-1 22,61    1978-2 21,03    
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ġekil 9. 0-60 cm derinlik kademesindeki toprakların ortalama kum 

miktarlarının yıllara göre değiĢimi 
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ġekil 10. 0-60 cm derinlik kademesindeki toprakların ortalama kum 

miktarlarının iĢlem parsellerine göre değiĢimi  
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ġekil 11. Ortalama kum miktarlarının derinlik kademelerine göre 

değiĢimi.  

 

Tablo-4. AraĢtırma alanındaki toprağın 0-60 cm derinlik 

kademesinde inceleme yıllarına göre belirlenen tekstür. 

Yıllar 
Tekstür (%) 

Ġsmi 

(Tommerup’e göre)  (Dudal’e göre)  
Kil Toz Kum 

1978-1 43,16 32,57 24,27 Balçıklı kil Ġnce 

1978-2 47,18 30,38 22,44 Ağır kil Ġnce 

1978-3 44,41 32,19 23,40 Balçıklı kil Ġnce 

1986 35,43 27,78 36,79 Balçıklı kil Ġnce 

1999 30,86 22,75 46,39 Balçıklı kil Orta 

 0-60 cm lik derinlik kademesindeki toprakta kil, toz ve kumun en 

fazla bulunduğu iĢlemler sırasıyla T1 (%43,05), T2 (%30,89) ve T2 

(%32,58) iĢlemleri iken bu fraksiyonların en az bulunduğu iĢlemler ise T2 

(%36,53), T4 (%27,17) ve T1 (%28,98)’dir (Tablo-1, 2 ve 3, ġekil-4, 7 ve 

10).  

 Ġncelenen derinlik kademelerinin hepsinde kil miktarlarında 1978 

yılından 1999 yıllına doğru önemli azalmalar, kum fraksiyonlarının 

miktarlarında ise önemli artıĢlar olduğu görülmüĢtür. Bununla birlikte 1978-

3 yılı baz olarak alındığında fraksiyon miktarlarında 1999 yılına kadar en 

fazla değiĢim 0-15 cm lik derinlik kademesinde meydana gelmiĢtir. Örneğin; 
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1978-3 yılında 0-15 cm lik derinlik kademesinde %38,02 miktarında 

belirlenen kil fraksiyonu, 1999 yılına kadar % 43,87 oranındaki bir 

azalmayla % 21,34 miktarına düĢmüĢ, kum miktarı ise % 113,19 oranındaki 

bir artıĢla 1999 yılındaki %54,45 lik seviyesine ulaĢmıĢtır (Tablo-1 ve 3 ).  

 Toprak tekstüründe 1978-1999 yılları arası önemli değiĢmeler 

olmuĢtur. Bütün iĢlem parsellerinde meydana gelen bu değiĢmeler; kil ve toz 

miktarlarında azalma, kum miktarında ise artma olarak ortaya çıkmıĢtır. 

1978-3 yılının fraksiyon değerleri baz alındığında; 1999 yılına kadar kil ve 

toz miktarlarında en fazla azalma sırasıyla T4 ve T3; en az azalma ise T2 

iĢlemlerinde meydana gelmiĢtir. Örneğin; 1999 yılına kadar T4 iĢlem 

parselinde kil miktarı % 38,06 oranındaki bir azalmayla % 28,81; T3 iĢlem 

parselinde toz miktarı ise %35,99 oranındaki bir azalmayla % 21,86 

düzeyine düĢmüĢtür. 1999 yılında T2 iĢlem parselinde ki kil ve toz 

miktarlarında sırasıyla % 21,29 ve %25,35 oranlarında azalmalar meydana 

gelmiĢtir. Buna karĢılık, 1999 yılına kadar kum miktarında en fazla ve en az 

artıĢlar sırasıyla K ve T2 iĢlemlerinde meydana gelmiĢtir. Örneğin; 21 yıllık 

sürede kum miktarları; %132,54 oranındaki bir artıĢla K iĢlem parselinde % 

48,09’a; % 55,83 oranındaki bir artıĢla T2 iĢlem parselinde % 45,69’a 

ulaĢmıĢtır (Tablo-1.2 ve 3). 

3.1.2. Hacim Ağırlığı  

Hacim ağırlığı değerlerine iliĢkin varyans analiz sonuçları; hacim 

ağırlıkları arasında "yıllar ", "işlemler”, “derinlik kademeleri” ve “yıl x 

derinlik kademeleri” etkileĢimine göre %0,1, "yıl x işlem " etkileĢimi 

açısından ise %1 düzeyde farkların oluĢtuğunu göstermektedir.  

Hacim ağırlık değerlerinin bu faktörlere göre değiĢimini saptamak 

amacıyla yapılan Duncan çoklu testi sonuçları aĢağıda açıklanmıĢtır.  

Yıllar: Hacım ağırlığı 1978-3; 1978-1, 2, ve 1999; ile 1986 yılları 

olmak üzere üç ayrı grup oluĢturmuĢtur. 0-60 cm derinlik kademesindeki 

toprak için en düĢük hacim ağırlığı (1,14 g/cm
3
 ) 1978-3 (toprak 

iĢlemesinden hemen sonra) yılında görülmüĢtür. 1978-1 (örtü temizliğinden 

önce), 1978-2 (örtü temizliğinden hemen sonra) ve 1999 yıllarının hacim 

ağırlığı değerleri sırasıyla 1,21 g/cm
3
, 1,24 g/cm

3
 ve 1,24 g/cm

3
 tür. En 

yüksek hacim ağırlığı, 1,31 g/cm
3
 ile en son grubu oluĢturan 1986 yılına 

aittir (Tablo-5, ġekil-12).  
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ĠĢlemler: 0-60 cm derinlik kademesindeki toprağın hacim ağırlıkları 

değerlerine göre iĢlemler üç ayrı grupta toplanmıĢtır. Ġlk grupta, 1,18 g/cm
3
 

ve 1,19 gr/cm
3
’lük hacim ağırlıkları değerleriyle sırasıyla Tl ve T4 iĢlemleri 

yer almaktadır. Bu iĢlemleri 1,24 g/cm
3 

lük hacim ağırlığı değeriyle T3 

izlemektedir. T2 ve K sırasıyla 1,27 g/cm
3
 ve 1.25 g/cm

3
 lük en yüksek 

hacim ağırlık değerleriyle 3. grubu oluĢturmuĢtur. (Tablo-5, ġekil-13).  

Derinlik: Derinlik kademeleri hacim ağırlıklarına göre üç grup 

oluĢturmuĢtur. 0-15 cm ve 15-30 cm lik derinlik kademeleri sırasıyla 1,04 

g/cm
3
 ve 1,24 g/cm

3 
lük hacim ağırlık değerleriyle 1. ve 2. grubu, 30-45 ve 

45-60 cm lik derinlik kademeleri ise sırasıyla 1,29 g/cm
3
 ve 1,31 g/cm

3
 lük 

hacim ağırlıkları değerleriyle birlikte 3. grubu oluĢturmuĢlardır (Tablo-5, 

ġekil-14).  

Yıllar x Derinlik kademeleri EtkileĢimi: Yıllar; hacim ağırlık 

değerlerine göre 0-15 cm lik derinlik kademesinde dört, diğer derinlik 

kademelerinde ise iki farklı grup oluĢturmuĢtur. 0-15 cm lik derinlik 

kademesinde 1978-1 yılının 0,94 gr/cm
3
 lük hacim ağırlık değerinin en 

düĢük olmasına karĢılık, 1986 yılının 1,17 gr/cm
3
’lük hacim ağırlık değeri en 

yüksektir. Buna karĢılık 15-30 cm, 30-45 cm ve 45-60 cm lik derinlik 

kademelerinde en düĢük hacim ağırlık değerleri 1978-3 yılında saptanmıĢtır. 

15-30 cm’lik derinlik kademesinde 1978-3 yılı hariç, diğer yıllar aynı grupta 

bulunmaktadır. 1999 yılının hacim ağırlık değerleri; 15-30 cm lik derinlik 

kademesi haricinde, diğer derinlik kademelerinde olumlu bir yönde 

değiĢmiĢtir. Nitekim, 1986 yılında 0-15 cm lik derinlik kademesinde en 

yüksek olan hacim ağırlık değeri, 1999 yılında olumlu bir yönde değiĢerek, 

en düĢük hacim ağırlıklarının bulunduğu grupta da yer alan 1978-3 yılı ile 

birlikte 3.grubu oluĢturmuĢtur. Bunun yanında 1999 yılı, 30-45 cm ve 45-60 

cm’lik derinlik kademelerinde en düĢük hacim ağırlık değerine sahip ikinci 

yıl olmuĢtur (Tablo-5).  

Yıllar x ĠĢlemlerin EtkileĢimi: Yıllar, K ve T3 parselinde bir; T1, T2 

ve T4 parsellerinde ise iki grup oluĢturmuĢtur. Bununla birlikte T1 ve T4 

parsellerinde gruplar birbirlerinden ayrıdırlar ve bu parsellerde en düĢük 

hacim ağırlık değerleri 1978-3 yılında saptanmıĢtır. T2 parselinde en düĢük 

hacim ağırlık değerinin 1978-3 yılında belirlenmiĢ olmasına rağmen, bu 

grupta 1978-1 ve 1978-2 yılları da yer almaktadır. Hacim ağırlıklarının 

sayısal değerlerine göre yılları karĢılaĢtırdığımızda, bütün iĢlem 

parsellerinde 1986 yılındaki hacim ağırlığı değeri en yüksektir. T4 ve T2 

parsellerinde 1986 yılını 1999; K ve T3 parsellerinde 1978-2. T4 parselinde 
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ise 1978-1 yılları izlemektedir. Bu bulgular, 1999 yılında iĢlem parsellerinde 

de hacim ağırlığının olumlu olarak değiĢtiğini ortaya koymaktadır (Tablo-5). 

 

 

Tablo 5. Hacim ağırlığının Duncan çoklu testi sonuçları (g/cm
3
) 

 

Yıllar  ĠĢlemler  Derinlikler  

1986 1,31    T2 1,27    45-60 1,31    
1999 1,24    K 1,25    30-45 1,29    
1978-2 1,24    T3 1,24    15-30 1,24    
1978-1 1,21    T4 1,19    0-15 1,04    
1978-3 1,14    T1 1,18         

  
Yıllar x Derinlikler (cm)  

0-15     15-30 30-45   45-60  

1986 1,17     1999 1.32   1986 1,35   1986  1,44   

1978-2 1,09     1986 1,28   1978-1 1,3   1978-1  1,35   

1999 1,05     1978-2 1.26   1978-2 1,3   1978-2  1,31   

1978-3 0,97     1978-1 1,24   1999 1,3   1999  1,31   

1978-1 0,94     1978-3 1,11   1978-3 1,21   1978-3  1,26   

 

Yıllar x ĠĢlemler 

K  T1 T2 T3 T4 

1986 1,29  1986 1,27   1986 1,36   1986 1,32  1986 1,30   

1978-2 1,27  1999 1.24   1999 1,30   1978-2  1,24  1978-1 1,22   

1999 1,24  1978-2 1,21   1978-2 1,28   1978-3  1,22  1999 1,21   

1978-3 1,23  1978-1 1,17   1978-1 1,25   1999  1,21  1978-2 1,19   

1978-1 1,19  1978-3 1,04   1978-3 1,16   1978-1  1,2  1978-3 1,04   



 21 

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

1986 1999 1978-2 1978-1 1978-3

Yıllar

H
a
c

im
 A

ğ
ır

lı
ğ

ı 
(g

r/
c
m

3
)

 
ġekil 12. 0-60 cm derinlik kademesindeki toprağın ortalama hacim 

ağırlıklarının yıllara göre değiĢimi 
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ġekil 13. 0-60 cm derinlik kademesindeki toprağın ortalama hacim 

ağırlıklarının iĢlem parsellerine göre değiĢimi 
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ġekil 14. Ortalama hacım ağırlıklarının derinlik kademelerine göre 

değiĢimi. 

3.1.3. Gözenek Hacmi  

Varyans analız sonuçlarına göre: "yıllar" ve "derinlik kademelerine" 

iliĢkin gözenek hacmi değerleri arasında %0,1; "işlemler", "yıl x işlemler" ve 

"yıl x derinlik kademeleri" etkileĢimleriyle ilgili gözenek hacmi değerleri 

arasında ise %1 düzeyde fark bulunmaktadır. Bu faktörlerin Duncan çoklu 

testi sonuçları ve bulguları aĢağıda verilmiĢtir.  

Yıllar: Gözenek hacmi değerlerine göre dört grup oluĢturmuĢtur. 

%56,32 ve %54,86’lık en yüksek gözenek hacmi değerleri olan sırasıyla 

1978-3 ve 1999 yılları birlikte birinci, en düĢük gözenek hacimli (% 49,45), 

1986 yılı ise yalnız baĢına dördüncü grubu oluĢturmuĢtur. Bu sonuçlara göre, 

1978 yılındaki toprak iĢlemesiyle 0-60 cm derinlik kademesindeki toprağın 

gözenek hacminde 1986 yılına kadar %12,20 oranında bir azalma meydana 

gelmiĢtir. Buna karĢılık, 1986 yılından 1999 yılına kadar geçen 13 yıllık 

sürede %10,94 oranında bir artıĢ olmuĢtur (Tablo-6, ġekil-15).  

ĠĢlemler: Ġki grup oluĢturmuĢtur. Ġlk grubu oluĢturan T1, T4, T3 ve 

K iĢlemlerinden T4, T3 ve K iĢlemleri aynı zamanda T2 iĢlemiyle birlikte 

ikinci grubu meydana getirmiĢlerdir. En yüksek ve en düĢük gözenek hacmi 

değerlerinin sırasıyla T1 (%54,46) ve T2 (%51,86) iĢlemleriyle 

kazandırıldığını söylemek mümkündür (Tablo-6, ġekil-16).  
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Derinlik kademeleri: Üç grup oluĢturmuĢtur. Yalnız baĢına ilk grubu 

0-15 cm lik derinlik kademesi en iyi gözenek hacmi değerine (%54,47) 

sahiptir. 15-30 cm ve 30-45 cm lik derinlik kademeleri birlikte ikinci grubu 

meydana getirmiĢtir. Bununla birlikte, 30-45 cm derinlik kademesi aynı 

zamanda 45-60 cm lik derinlik kademesiyle birlikte üçüncü grubu 

oluĢturmuĢtur. 45-60 cm lik derinlik kademesinin gözenek hacmi (%49,6) en 

düĢüktür (Tablo-6, ġekil-17).  

Yıllar x Derinlik kademeleri EtkileĢimi: Yıllar itibariyle derinlik 

kademelerinde saptanan gözenek hacmi değerlerine göre yıllar, 0-15 cm lik 

derinlik kademesinde üç, diğer derinlik kademelerinde ise iki grup 

oluĢturmuĢtur. 0-15 cm lik derinlik kademesinde birinci grup yüksek 

gözenek hacmi değerlerine sahip 1978-1 (% 63,05), 1978-3 (%61,87) ve 

1999 (%61,07) yıllarından meydana gelmiĢtir. % 57,26 gözenek hacimli 

1978-2 yılı, 1999 yılı ile birlikte 2., ve % 54,13 ile en küçük hacim ağırlığına 

sahip 1986 yılı ise 1978-2 yılı ile beraber 3. grubu oluĢturmuĢtur (Tablo-6).  

1978-3 yılında 15-30 cm lik derinlik kademesinde %57,09 olarak 

belirlenen gözenek hacmi değerinin en yüksek olmasından dolayı bu yıl 1. 

grubu oluĢturmuĢtur. Bu derinlik kademesinde ikinci grup 1999, 1978-2, 

1978-1 ve 1986 yıllarından meydana gelmiĢtir. Ġkinci grupta en yüksek 

(%52,21) ve en düĢük (%50,51) gözenek hacmi değerlerine sahip yıllar 

sırasıyla 1999 ve 1986 yıllarıdır. Bu nedenle bu yıllar ikinci grubun en üst ve 

en alt sırasında bulunmaktadır. 30-45 cm ve 45-60 cm lik derinlik 

kademelerinin her ikisinde de gözenek hacimlerine göre yılların oluĢturduğu 

iki farklı grubun birincisinin ilk sırasında 1999, ikincisinin son sırasında ise 

1986 yılı yer almaktadır. Diğer bir anlatımla 30-45 cm ve 45-60 cm lik 

derinlik kademelerinde en yüksek gözenek hacmi değerleri 1999 yılında 

sırasıyla %53,39 ve %52,77 olarak; en düĢük gözenek hacmi değerleri ise 

1986 yılında sırasıyla % 47,99 ve % 45,19 olarak saptanmıĢtır. Derinlik 

kademelerinde yıllara göre belirlenen gözenek hacmi değerlerine iliĢkin 

yukarıda yapılan açıklamalar; toprak iĢlemelerini takiben her derinlik 

kademesinde 1978-3 yılında belirlenen gözenek hacmi değerlerinde 1986 

yılına kadar geçen 8 yıllık sürede azalmaların, 1986 yılından 1999 yılına 

kadar geçen 13 yıllık sürede artıĢların olduğunu göstermektedir.  

0-15 cm, 15-30 cm, 50-45 cm ve 45-60 cm derinlik kademelerinin 

1978-3 yılında uygulanan toprak iĢlemeleriyle kazandıkları gözenek hacmi 

değerlerinde 1986 yılma kadar sırasıyla %12,51, %11,55, %9,88 ve %13,86 

oranlarında azalmalar; aynı derinlik kademelerinin 1986 yılındaki gözenek 
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hacmi değerlerinde ise 1999 yılma kadar sırasıyla %12,82, %3,37, %11,25 

ve %16,77 oranlarında artıĢlar meydana gelmiĢtir. 

Derinlik kademelerinin gözenek hacmi değerlerinde zamanla 

meydana gelen azalma ve artıĢ oranları incelendiğinde ikinci derinlik 

kademesinin (15-30 cm) gözenek hacmi değerinde 1999 yılında belirlenen 

olumlu geliĢmenin, 1986 yılında bu derinlik kademesinde meydana gelen 

sıkıĢmayı ortadan kaldırmadığı, buna karĢılık 0-15 cm lik derinlik 

kademesinde 1986 yılındaki sıkıĢmanın 1999 yılına gelindiğinde ortadan 

kalktığı, 30-45 cm ve 45-60 cm lik derinlik kademelerinde ise 1986 yılındaki 

sıkıĢmanın kaybolduğu ve 1999 yılında gözenek hacminin 1978-3 

yılındakinden de daha iyi bir düzeye geldiği anlaĢılmaktadır. 

Yıllar x ĠĢlemler EtkileĢimi: K iĢlem parselinde yıllar, gözenek 

hacmi değerlerine göre iki, diğer iĢlem parsellerinde ise üç ayrı grup 

oluĢturmuĢtur. Toprak iĢlemesini takiben 1978-3 yılında T1, T2 ve T4 iĢlem 

parsellerinde sırasıyla %59,75, % 55,62 ve %58,54; 1999 yılında K ve T3 

iĢlem parsellerinde sırasıyla %54,62 ve %56,73 olarak belirlenen gözenek 

hacmi değerleri en yüksek olup 1. grupta yer almıĢlardır. K, T1, T2, T3 ve 

T4 iĢlem parsellerinde belirlenen en düĢük gözenek hacmi değerleri sırasıyla 

%49,67, %50,38, %47,44, %49,5 ve % 50,21 olup, bu değerler 1986 yılında 

saptanmıĢtır. Bu nedenle 1986 yılı, bütün iĢlem parsellerinde grupların en alt 

sırasında yer almıĢtır. Bu bulgular, iĢlem parsellerinin 1978 yılındaki 

gözenek hacmi değerlerinde 1986 yılında azalmaların, 1999 yılında ise 

artıĢların meydana geldiğini ortaya koymaktadır. ĠĢlem parsellerinin, 

gözenek hacmi değerlerinde zamanla ortaya çıkan bu azalma ve artıĢlar; 

iĢlem parsellerinde toprak iĢlemesinden hemen sonra (1978-3), 1986 ve 1999 

yıllarında belirlenen gözenek hacmi değerlerinin karĢılaĢtırılmasıyla 

incelenmiĢ ve bulgular aĢağıda özetlenmiĢtir (Tablo-6).  

K, T1, T2, T3 ve T4 iĢlem parsellerinin 1978-3 yılında uygulanan 

toprak iĢlemeleriyle kazandıkları gözenek hacmi değerlerinde 1986 yılına 

kadar sırasıyla % 8,12, %15,68, %14,71, %5,92 ve %14,23 oranlarında 

azalmalar; aynı iĢlemlerin 1986 yılındaki gözenek hacmi değerlerinde ise 

1999 yılına kadar sırasıyla %9,97, %7,72, %11,47, %14,44 ve %11,13 

oranlarında artıĢlar meydana gelmiĢ böylece iĢlemlerin ve 0-60 cm derinlik 

kademesindeki toprakların gözenek hacmi değerlerinde 1986 yılında 

belirlenen bozulmalar yerlerini 1999 yılında iyileĢmelere bırakmıĢtır.  
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Tablo 6. Gözenek hacminin Duncan çoklu testi sonuçları (%) 

 
Yıllar     ĠĢlemler   Derinlikler     

1978-3 56,32     T1 54,46   0-15 54,47    

1999 54,86     T4 53,9   15-30 52,53    

1978-1 53,39     T3 52,82   30-45 50,91    

1978-2 51,86     K 52,65   45-60 49,67    

1986 49,45     T2 51,86        

 
Yıllar x Derinlikler (cm) 

0-15  15-30  30-45  45-60   

1978-1 63,05    1978-3 57,09    1999 53,39   1999 52,77   

1978-3 61,87    1999 52,21   1978-3 53,25   1978-3 52,46   

1999 61,07    1978-2 51,65   1978-1 50,32   1978-2 48,92   

1978-2 57,26    1978-1 51,19   1978-2 49,61   1978-1 48,85   

1986 54,13    1986 50,51   1986 47,99   1986 45,19   

 
Yıllar x ĠĢlemler  

K   T1  T2    T3  T4  

1999 54,62   1978-3 59,75    1978-3 55,62    1999 56,73    1978-3 58,54    

1978-1 54,21   1978-1 54,83    1999 52,88    1978-1 53,77    1999 55,80    

1978-3 54,06   1999 54,27    1978-1 52,24    1978-3 52,69    1978-2 53,24    

1978-2 50,53   1978-2 53,08    1978-2 51,11    1978-2 51,35    1978-1 51,71    

1986 49,67   1986 50,38    1986 47,44    1986 49,57    1986 50,21    
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ġekil 15. 0-60 cm derinlik kademesindeki toprağın ortalama gözenek 

hacimlerinin yıllara göre değiĢimi  
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ġekil 16. 0-60 cm derinlik kademesindeki toprağın ortalama gözenek 

hacimlerinin iĢlem parsellerine göre değiĢimi  
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ġekil 17. Ortalama gözenek hacimlerinin derinlik kademelerine göre 

değiĢimi. 

3.1.4. Geçirgenlik  

Varyans analizi sonuçlarına göre: "yıllar", "yıl x işlem" etkileĢimine 

göre geçirgenlik değerleri arasında %1; "derinlik kademeleri, "yıl x derinlik 

kademeleri etkileĢimlerine göre ise geçirgenlik değerleri arasında sırasıyla 
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%0,1 ve %5 düzeylerde farklılıklar bulunmaktadır. Bu faktörlerin Duncan 

çoklu testi sonuçları ve bulguları aĢağıda verilmiĢtir. 

Yıllar: Geçirgenlik iki ayrı grup oluĢturmuĢtur. Ġlk grup 1978-3, 

1978-l, 1986 ve 1999 yıllarının geçirgenlik değerlerinden meydana gelirken, 

1978-2 yılının geçirgenlik değeri yalnız baĢına ikinci grubu oluĢturmuĢtur. 

Ġlk grubun geçirgenlik değeri 23,54 - 22,30 cm/saat arasında değiĢirken, 2. 

grubu oluĢturan 1978-2 yılının geçirgenliği 4,01 cm/saat dir. Diri örtü 

temizliğinden hemen sonra (1978-2), 0-60 cm derinliğindeki toprak 

kütlesinin 4,01 cm/saat e düĢen geçirgenliği, 1978-3 yılında yapılan toprak 

iĢlemesiyle 23,54 cm/saat e yükselerek, 1978-1 yılındaki 23,27 cm/saat lık 

orijinal geçirgenliği geçmiĢtir. Bununla birlikte geçirgenlik 8 ve 13 yıllık 

sürelerde sırasıyla %4,76 ve %0,54 oranlarında azalarak 1986 yılında 22,42 

cm/saat e, 1999 yılında ise 22,30 cm/saat e düĢmüĢtür (Tablo-7, ġekil-18).  

Derinlik Kademeleri: Derinlik kademeleri de, geçirgenlik 

değerlerine göre iki ayrı grup oluĢturmuĢtur. 54,15 cm/saat ile en yüksek 

geçirgenlik değerine sahip 0-15 cm lik derinlik kademesi birinci grubu 

oluĢtururken; 15-30 cm, 30-45 cm ve 45-60 cm lik derinlik kademeleri 

sırasıyla 16,96 cm/saat, 3,89 cm/saat ve 1,43 cm/saat lik geçirgenlik 

değerleriyle ikinci grubu oluĢturmuĢtur (Tablo-7, ġekil-19).  

Yıllar x ĠĢlemler EtkileĢimi: ĠĢlemlerden yalnızca K ve T4 

iĢlemlerinin yılları; geçirgenlik değerlerine göre sırasıyla 2 ve 3 ayrı gruba 

ayrılmıĢtır. K iĢleminde birinci grubu 1978-1, 1986 ve 1999 yılları sırasıyla 

48,12 cm/saat, 24,39 cm/saat ve 19,27 cm/saat lik geçirgenlik değerleriyle 

oluĢturmuĢtur. Ġkinci grubu ise 4,18 cm/saat ve 3,06 cm/saat lık geçirgenlik 

değerleriyle sırasıyla 1978-3 ve 1978-2 yılları meydana getirmiĢtir. Bununla 

birlikte, 1986 ve 1999 yılları da bu grubun içinde bulunmaktadır. Bu 

açıklamalar K iĢlem parselinin 0-60 cm derinlik kademesindeki toprakta 

1978-3 yılında 4,18 cm/saat olarak ölçülen geçirgenlik değerinin 1986 yılına 

kadar % 483,49 oranında artarak 24,39 cm/saat e yükseldiğini, buna karĢılık 

bu geçirgenliğin 1986 yılından 1999 yılına kadar %20,99 oranında azalarak 

1999 yılında 19,27 cm/saat e düĢtüğünü göstermektedir. T4 iĢleminin 1978-3 

ve 1999 yılları sırasıyla 64,16 cm/saat ve 48,10 cm/saat lik geçirgenlik 

değerleriyle birinci grubu meydana getirirlerken, 1986 yılı 20,92 cm/saat lik 

geçirgenlik değeriyle ikinci grubu meydana getirmiĢtir. Birinci grubu 

oluĢturan 1999 yılı aynı zamanda bu grup içinde de yer almaktadır. T4 

iĢleminde geçirgenlik değerlerine göre 1978-1 ve 1978-2 yılları 3. grubu 

oluĢturmuĢtur. Bu yılların geçirgenlik değerleri sırasıyla 5,51 cm saat ve 
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3,81 cm/saat dir. Bununla birlikte ikinci grubu oluĢturan 1986 yılında, aynı 

zamanda bu grupta yer almaktadır. 1978-3 yılında uygulanan T4 iĢlemiyle, 

bu iĢlem parselinin 0-60 cm derinliğe sahip toprak kitlesinin 5,51 cm/saat 

olan doğal geçirgenliği 58,65 cm/saat'lik bir artıĢla 64,16 cm/saat’e 

ulaĢmıĢtır. Bununla birlikte 19,8 yılından 1986 yılına kadar geçen 8 yıllık 

sürede aynı toprak kitlesinin geçirgenliği; %67,39 oranındaki bir azalmayla 

20,92 cm/saat e düĢmüĢtür. Fakat, 1986 yılından 1999 yılına kadar 

geçirgenlik, %129,92 oranındaki bir artıĢla 48,10 cm/saat’e yükselmiĢtir, T1, 

T2 ve T3 iĢlemlerinin yılları, geçirgenlik değerlerine göre yalnızca bir grup 

oluĢturmuĢtur. ĠĢlem parsellerinin 0-60 cm lik toprak tabakasının geçirgenlik 

değerlerinin (Tablo 7) yıllara göre gösterdiği değiĢimlerin 

karĢılaĢtırılmasından çıkartılan bulgular ise aĢağıda verilmiĢtir.  

 

Tablo 7. Geçirgenliğin Duncan çoklu testi sonuçları (cm/saat)  
 

Yıllar    Derinlikler (cm)  

1978-3 23,54   0 15 54,15   

1978-1 23,27   15-30 16,96   

1986 22,42   30-45 3,89   

1999 22,3   45-60 1,43   

1978-2 4,01       

 
Yıllar x Derinlikler (cm) 

0-15  15-30  30-45  45-60  

1999 83,22   1978-1 32,98  1986 7,52  19/8 3 2,38  

1978-3 65,67   1986 20,86  1978 3 5,36  1999 1,38  

1986 60,14   1978 3 20,74  1978-2 3,38  19/8-2 1,37  

1978-1 58,01   1978-2 7,62  1999 1,99  1986 1,14  

1978 2 23,68   1999 2,62  1978-1 1,2  1978 1 0,91  

  
Yıllar x ĠĢlemler  

K  T1  T2  T3  T4  

1978-1 48,12   1986 30,76  1978-1 19,60  1978 1 21,54  1978 3 64,16    

1986 24,39   1978-3 28,32  1999 16,29  1986 20,34  1999 48,10    

1999 19,27   1978-1 21,6  1986 15,68  1978-3 17,24  1986 70,92    

1978-3 4,18   1999 20,19  1978-3 3,80  1999 7,66  1978-1 5,51    

1978-2 3,06   1978-2 3,02  1978-2 3,02  1978-2 4,2  1978-2 3,81    
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ġekli 18. 0-60 cm derinlik kademesindeki toprağın ortalama 

geçirgenliklerinin yıllara göre değiĢimi  
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ġekli 19. Ortalama geçirgenliklerin derinlik kademelerine göre değiĢimi 

 

Bütün iĢlem parsellerinde en küçük geçirgenlik değerine, diri örtü 

temizlenmesinden hemen sonra (1978-2) ulaĢılmıĢtır (ġekil-18). 
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 K, T2 ve T3 iĢlem parsellerinin doğal geçirgenlikleri; bu iĢlem 

parsellerinin en büyük geçirgenlik değerleri iken, T1 ve T4 iĢlem 

parsellerinin sırasıyla 1986 ve 1978-3 yılları en büyük geçirgenlik 

değerlerine sahiptir.  

 K, T1 ve T3 iĢlem parsellerinde 1986 yılında belirlenen geçirgenlik 

değerleri, 1999 yılına kadar sırasıyla 10,5 cm/saat ve 12,68 cm /saat azalarak 

1999 yılında sırasıyla 19,2 cm/saat, 20,19 cm/saat ve 766 cm/saate 

düĢmüĢtür. Buna karĢılık, T2 ve T 4 iĢlem parsellerinde 1986 yılında 

sırasıyla 15,68 cm/saat ve 20,92 cm/saat olarak belirlenen geçirgenlik 

değerleri 1999 yılına kadar sırasıyla 0-61 cm/saat ve 27,18 cm/saat artarak 

1999 yılında sırasıyla 16,29 cm/saat ve 48,40 cm/saat e yükselmiĢtir. 

Bununla birlikte T4 iĢlem parselinin geçirgenliğinde 1999 yılında meydana 

gelen artıĢ hariç, geçirgenlik değerlerinde 1986 ve 1999 yıllarında meydana 

gelen artıĢ ve azalmalar grup değiĢtirecek bir düzeyde değildirler (Tablo-7).  

Yıllar x Derinlik Kademeleri EtkileĢimi: Derinlik kademelerinde 

saptanan geçirgenlik değerlerine yıllar; 0-15 cm derinlik kademesinde iki 

ayrı grup oluĢturmuĢken, diğer derinlik kademelerinde ise tek bir grup 

oluĢturmuĢtur. 0-15 cm derinlik kademesinin ilk grubunu oluĢturan 1999, 

1978-3, 1986, 1978-1 yılların geçirgenlik değerleri sırasıyla 83,22 cm/saat, 

65,67 cm/saat, 60,14 cm/saat ve 58,01 cm/saat tir. Ġkinci grup ise, 

geçirgenlik değeri 23,68 cm/saat olan 1978-2 yılından meydana gelmiĢtir. 

Bu bulgulara göre, 0-15 cm’lik derinlik kademesinin geçirgenliği 1986 

yılından 1999 yılına kadar geçen sürede 23,08 cm/saat artmıĢtır. GruplaĢma 

olmayan derinlik kademelerinin 1986 yılından 1999 yılına kadar geçen 13 

yıllık süredeki geçirgenlik değerlerinin karĢılaĢtırılmasıyla, 15-30 cm ve 30-

45 cm derinlik kademelerinin geçirgenliklerinin sırasıyla 18,24 cm/saat ve 

5,55 cm/saat azaldıkları, buna karĢılık 45-60 cm derinlik kademesinin 

geçirgenliğinin 0,24 cm/saat arttığı anlaĢılmıĢtır.  

3.1.5. Su Tutma Kapasitesi  

Varyans analizi sonuçlarına göre "yıllar”, "işlemler", "derinlik 

kademeleri" ve "yıllar x derinlik kademeleri" etkileĢimlerine iliĢkin su tutma 

kapasitesi değerleri arasında %0,1 düzeyde farklar bulunmaktadır. Bu 

faktörlerin Duncan çoklu testi sonuçları Tablo-8'de verilmiĢ ve bununla ilgili 

bulgular aĢağıda açıklanmıĢtır.  
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Yıllar: Yıllar su tutma kapasitelerine göre dört ayrı grup 

oluĢturmuĢtur. 1. ve 4. grubu %39,10 ve %26,39’luk su tutma kapasitesi 

değerleri ile sırasıyla 1978-3 ve 1999 yılları yalnız baĢlarına oluĢturmuĢtur. 

Buna karĢılık 1978-1 ve 1978-2 yılları sırasıyla %35,73 ve %35,15’lik su 

tutma kapasiteleri ile birlikte 2. grubu, 1986 yılı ise %31,02’lik su tutma 

kapasitesi ile 3. grubu meydana getirmiĢtir. Yılların su tutma kapasitelerine 

iliĢkin olarak verilen bulgular; yapılan toprak iĢlemelerinin toprağın su tutma 

kapasitesini yükselttiğini, buna karĢılık 1978-3 yılında % 39,10 olarak 

ölçülen su tutma kapasitesinde 1986 yılına kadar %20,66 ve 1986 yılından 

1999 yılına kadar ise %14,93 oranlarında azalmaların ortaya çıktığını 

göstermektedir (Tablo-8, ġekil-20).  

ĠĢlemler: Su tutma kapasitesi değerlerine göre 3 ayrı grup 

oluĢturmuĢtur. Ġlk grup T1 ve T4 iĢlemlerinden oluĢmuĢ olup, bunların su 

tutma kapasiteleri sırasıyla %35,32 ve %34,40’dır. Bununla beraber T4 

iĢlemi aynı zamanda T3 ve K iĢlemleriyle birlikte ikinci grupta da yer 

almıĢtır. T3 ve K iĢlemlerinin su tutma kapasiteleri sırasıyla %32,95 ve 

%32,91’dir. T3 ve K iĢlemleri, su tutma kapasitesi %31,81 olan T2 iĢlemiyle 

birlikte üçüncü grupta da yer almıĢtır (Tablo-8, ġekil-21). 

 

Tablo 8. Su tutma kapasitesinin Duncan çoklu testi sonuçları (%) 

 

Yıllar      ĠĢlemler    Derinlikler (cm)    

1978-3 39,10     T1 35,32    0-15 40,73    

1978-1 35,73     T4 34,40    15-30 32,97    

1978-2 35,15     T3 32,95    30-45 30,67    

1986 31,02     K 32,91    45-60 29,53    

1999 26,39     T2 31,81         

 

Yıllar x Derinlikler (cm)  

0-15     15-30  30-45    45-60    

1978-3 47,74     1978-3 40,04    1978-3 34,76    1978-3 33,85    

1978-1 47,05     1978-2 34,15    1978-1 32,47    1978-2 31,53    

1978-2 42,78     1978-1 33,14    1978-2 32.14    1978-1 30.27    

1986 35,49     1986 31,89    1986 29,70    1986 27,01    

1999 30,57     1999 25,65    1999 24.36    1999 24,99    
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ġekil 20. 0-60 cm derinlik kademesindeki toprağın ortalama su tutma 

kapasitelerinin yıllara göre değiĢimi.  
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ġekil 21. 0-60 cm derinlik kademesindeki toprağın ortalama su tutma 

kapasitelerinin iĢlem parsellerine göre değiĢimi.  
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ġekil 22. Ortalama su tutma Kapasitelerinin derinlik kademelerine göre 

değiĢimi.  

 

Derinlik Kademeleri: Su tutma kapasitesi değerlerine göre üç farklı 

grup oluĢturmuĢtur. 1. ve 2. gruplar sırasıyla 0-15 cm ve 15-30 cm lik 

derinlik kademelerinden meydana gelmiĢtir. Bunların su tutma kapasiteleri 

sırasıyla % 40,73 ve % 32,97’dir. 3. grup ise 30-45 cm ve 45-60 cm lik 

derinlik kademelerinden oluĢmuĢtur. Bunların su tutma kapasiteleri ise 

sırasıyla %30,69 ve %29,53’dür (Tablo-8, ġekil-22).  

Yıllar x Derinlik Kademeleri EtkileĢimi: Yıllar, su tutma kapasitesi 

değerlerine göre; 0-15 cm lik derinlik kademesinde dört, diğer derinlik 

kademelerinde ise üç grup oluĢturmuĢtur. 0-15 cm lik derinlik kademesinde 

1978-3 ve 1978-1 yılları sırasıyla %47,74 ve %47,05’lik en yüksek su tutma 

kapasitesi değerleri ile 1. grubu oluĢtururken, 1978-2 yılı % 42,78’lik su 

tutma kapasitesi değeriyle, 1978-1 yılı ile birlikte 2. grubu oluĢturmuĢtur. 

1986 yılı %35,49 ve 1999 yılı ise %30,57’lik su tutma kapasitesi değerleriyle 

yalnız baĢlarına sırasıyla 3. ve 4. grupları meydana getirmiĢtir. 15-30 cm lik 

derinlik kademesinde ise % 40,04’lük en yüksek su tutma kapasitesi değeri 

ile 1978-3 yılı 1., 1978-2, 1978-1 ve 1986 yılları sırasıyla % 34,15, %33,14 

ve % 31, 89’luk su tutma kapasitesi değerleriyle birlikte 2., 1999 yılı ise, 

%25,65’lik su tutma kapasitesi değeriyle yalnız baĢına 3. grubu 

oluĢturmuĢtur. Yılların su tutma kapasitesi değerlerine göre, 30-45 cm ve 45-

60 cm lik derinlik kademelerinde meydana getirdiği gruplaĢma benzerdir. 
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Örneğin, bu derinlik kademelerinde ilk grubu 1978-3, 1978-1 ve 1978-2 

yılları meydana getirirken; 1978-1 ve 1978-2 yılları ile birlikte 1986 yılı 2. 

grubu meydana getirmiĢtir. 30-45 cm lik derinlik kademesinde 1999 yılı 

yalnız baĢına 3., 45-60 cm lik derinlik kademesinde ise, 1986 yılı ile birlikte 

4. grubu oluĢturmuĢtur. 30-45 cm ve 45-60 cm lik derinlik kademelerinde en 

yüksek su tutma kapasitesi değerleri 1978-3 yılında sırasıyla %34,76 ve 

33,85 ile en küçük su tutma kapasitesi değerleri ise 1999 yılında sırasıyla 

%24.36 ve %24,99 ile sağlanmıĢtır (Tablo-8).  

3.1.6. Rutubet Ekivalanı  

Rutubet ekivalanı değerlerine iliĢkin varyans analizi sonuçlarına 

göre; rutubet ekivalanları arasında "Yıllara göre %5, “işlemler”, derinlik 

kademeleri” ve yıl x derinlik kademeleri” etkileĢimine göre %0,1, ve “yıllar 

x işlemler” etkileĢimine göre %0,1 düzeyinde farklar bulunmaktadır. 

Rutubet ekivalanı değerlerinin bu faktörlere göre değiĢimini saptamak 

amacıyla yapılan Duncan çoklu testinin Tablo-9'da verilen sonuçları aĢağıda 

açıklanmıĢtır.  

Yıllar: Rutubet ekivalanı değerleri yıllara göre 3 grup 

oluĢturmuĢtur. 1999, 1978-1 ve 1986 yıllarından oluĢan ilk grubun baĢında 

%27,26’lık rutubet ekivalanı değerine sahip 1999 yılı gelmektedir. Sırasıyla 

% 26,90 ve % 26,27 rutubet ekivalanı değerlerine sahip 1978-1 ve 1986 

yılları aynı zamanda % 26,18 rutubet ekivalanına sahip 1978-2 ile birlikte 2. 

grubu meydana getirmiĢtir. 3. grupta ise 1986 ve 1978-2 yılları ile %25,88 

rutubet ekivalanına sahip 1978-3 yılı bulunmaktadır. Bu sonuçlar, 0-60 cm 

derinliğindeki toprak tabakasında rutubet ekivalanının, toprağın 1978-3 

yılında iĢlenmesini takiben 1999 yılına kadar arttığını göstermektedir 

(Tablo-9, ġekil-23).  

ĠĢlemler: Rutubet ekivalanı değerlerine göre iki ayrı grup meydana 

getirmiĢtir. T4, K, T3 ve T1 iĢlemleri 1. grubu oluĢtururken, T2 iĢlemi yalnız 

baĢına 2. grubu oluĢturmuĢtur. Ġlk grubun rutubet ekivalanı değerleri % 

27,21 - 26,67 arasında değiĢirken bu grupta T4 iĢleminin rutubet ekivalanı 

(%27,21) en yüksektir. En küçük rutubet ekivalanı değeri ise, %25,30 ile T2 

iĢlemine aittir (Tablo-9, ġekil-24).  

Derinlik Kademeleri: Derinlik kademeleri de rutubet ekivalanı 

değerlerine göre iki ayrı grup oluĢturmuĢtur. 1. grupta yalnız baĢına yer alan 

0-15 cm derinlik kademesinin rutubet ekivalanı %28,10’dur. 2. grubu 45-60 
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cm, 15-30 cm ve 30-45 cm lik derinlik kademeleri sırasıyla %27,51, %26,67 

ve %25,81 rutubet ekivalanı değerleriyle meydana getirmiĢtir. Diğer bir 

anlatımla, 1. derinlik kademesinin en büyük rutubet ekivalanına sahip 

olmasına karĢılık, diğer derinlik kademelerinin rutubet ekivalanları arasında 

önemli düzeyde farklar yoktur (Tablo-9, ġekil-25).  

Yıllar x Derinlik Kademeleri EtkileĢimi: Bu etkileĢime göre yalnız 

0-15 cm lik derinlik kademesinde yıllar, üç farklı grup oluĢturmuĢtur. Bu 

derinlik kademesindeki ilk grup, rutubet ekivalanları sırasıyla %30,05 ve 

%29,80 olan 1978-1 ve 1999 yıllarından meydana gelmiĢtir. Bununla 

birlikte, 1999 yılı aynı zamanda %27,39 rutubet ekivalanı 1978-2 yılı ile 

birlikte 2. grubu da oluĢturmuĢtur. 3. grup ise, 1978-2 yılı ile birlikte 1986 ve 

1978-3 yıllarından meydana gelmiĢtir. 1986 ve 1978-3 yıllarının rutubet 

ekivalanları sırasıyla %26,92 ve 26,36’dır. 0-15 cm lik derinlik kademesinde 

yılların rutubet ekivalanları değerlerine göre bu Ģekilde sıralanıĢından, 1978-

3 yılındaki toprak iĢlemeleriyle en düĢük seviveve inen rutubet ekivalanı 

değerinin zaman içerisinde artarak 1999 yılındaki düzeyine ulaĢarak toprak 

iĢlemelerinden önceki seviyesiyle aynı grup içerisinde yer aldığı 

anlaĢılmaktadır. Yıllar x derinlik kademeleri etkileĢimlerine göre diğer 

derinlik kademelerinin rutubet ekivalanı değerlerinin yalnızca bir tek grupta 

toplanmaları, yıllar acısından rutubet ekivalanları arasında önemli düzeyde 

değiĢimlerin olmadığını vurgulamaktadır (Tablo-9).  

Yıllar x ĠĢlemler EtkileĢimleri: Yıllar rutubet ekivalanı değerlerine 

göre yalnızca K iĢleminde iki grup oluĢturmuĢtur. K iĢleminde 1. grup 

rutubet ekivalanları %29,29 ve %26,83 olan sırasıyla 1986 ve 1999 

yıllarından meydana gelmiĢtir. 1999 yılı aynı zamanda, rutubet ekivalanları 

%26,39, %26,30 ve %26,03 olan sırasıyla 1978-1, 1978-2 ve 1978-3 

yıllarının oluĢturduğu 2. gruba da girmiĢtir. Bu açıklamalar ıĢığında, K iĢlem 

parselinin rutubet ekivalanının, 1978-3 yılından 1986 yılına kadar geçen 

sürede önemli düzeyde arttığı görülmektedir. Bununla birlikte bu iĢlem 

parselinin rutubet ekivalanında 1986 yılından 1999 yılına kadar %8,40 

oranında önemli düzeyde olmayan bir azalma meydana gelmiĢtir. Diğer 

iĢlem Ģekillerinde yılların gruplaĢmaması, rutubet ekivalanı değerlerinde 

yıllara göre meydana gelen değiĢmelerin önemli düzeyde olmadıklarını 

belirtmektedir (Tablo-9).  
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Tablo 9. Rutubet ekivalanının Duncan çoklu testi sonuçları 

(%). 
Yıllar  ĠĢlemler  Derinlikler (cm)  

1999 27,26    T4 27,21   0-15 28,1    

1978-1 26,9    K 26,95   45-60 27,51   

1986 26,71    T3 26,8   15-30 26,67   

1978-2 26,18    T1 26,67   30-45 25,81   

1978-3 25,88    T2 25,3       
 

Yıllar x Derinlikler (cm)  

0-15    15-30 30-45  45-60  

1978-1 30,05    1999 27,11  1986 26,48  1999 27,51  

1999 29,8    1986 26,95  1978-1 26,23  1986 26,48  

1978-2 27,39    1978-3 26,12  1978-2 26,21  1978-2 26,23  

1986 26,92    1978-1 25,6  1978-3 25,48  1978-1 25,74  

1978-3 26,36    1978-2 24,9  1999 24,64  1978-3 25,56  
 

Yıllar x ĠĢlemler 

K   T1  T2  T3  T4  

1986 29,29   1999 28,57  1978-1 26,12  1999 28,26  1978-2  28,63  

1999 26,83   1978-3 26,56  1999 26,22  1978-1 27,57  1978-1  28,06  

1978-1 26,39   1978-1 26,27  1986 25,23  1986 26,84  1978-3  26,93  

1978-2 26,3   1986 26,25  1978-2 24,74  1978-3 25,78  1999  26,51  

1978-3 26,03   1978-2 25,77  1978-3 24,1  1978-2 25,55  1986  25,92  
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ġekil 23. 0-60 cm derinlik kademesindeki toprağın ortalama rutubet 

ekivalanlarının yıllara göre değiĢimi. 
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ġekil 24. 0-60 cm derinlik kademesindeki toprağın ortalama rutubet 

ekivalanının iĢlem parsellerine göre değiĢimi. 

 

24,5

25

25,5

26

26,5

27

27,5

28

28,5

0-15 45-60 15-30 30-45

Derinlik Kademeleri (cm)

R
u

tu
b

e
t 

E
k
iv

a
la

n
ı 

(%
) 

 
ġekil 25. Ortatama rutubet ekivalanlarının derinlik kademelerine göre 

değiĢimi. 
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3.1.7. Hava Kapasitesi  

Varyans analizi sonuçlarına göre "Yıllar” ve "derinlik 

kademelerine” iliĢkin hava kapasitesi değerler arasında %0,1, “yıl x 

işlemler” ve “yıl x derinlik kademeleri” etkileĢimlerinin hava kapasitesi 

değerleri arasında ise %1 düzeyde farklar bulunmaktadır. Hava kapasitesi 

değerlerinin bu faktörlere göre değiĢimini saptamak amacıyla yapılan 

Duncan çoklu testinin Tablo-10’da verilen sonuçlan aĢağıda açıklanmıĢtır.  

Yıllar: Hava kapasitesi değerlerine göre üç ayrı grup 

oluĢturmuĢtur. % 27,11’lik hava kapasitesine sahip 1978-3 yılı ilk 

grubu meydana getirmiĢtir. Ġkinci grubu oluĢturan 1978-1, 1999 ve 

1978-2 yıllarının hava kapasitesi değerleri sırasıyla %21,41, %21,19 

ve %19,41’dir. En son grubu %14,76’lık hava kapasitesi değeriyle 

1986 yılı meydana getirmiĢtir. Bu sonuçlara göre, 1978-3 yılındaki 

toprak iĢlemesiyle 0-60 cm derinliğindeki toprak tabakasının hava 

kapasitesinde 1986 yılına kadar %45,56 oranında bir azalma meydana 

gelmiĢtir. Buna karĢılık; 1986 yılından 1999 yılına kadar geçen 13 

yıllık sürede % 43,56 oranında bir artıĢ meydana gelmiĢtir (Tablo-10, 

ġekil-26).  

Derinlik Kademeleri: Derinlik kademeleri, hava kapasitesi değerine 

göre dört ayrı grup oluĢturmuĢtur. 0-15 cm lik derinlik kademesi %30,32’lik 

hava kapasitesi değeriyle ilk grubu meydana getirmiĢtir. 2., 3. ve 4. grubu 

sırasıyla 15-30 cm, 30-45 cm ve 45-60 cm derinlik kademeleri meydana 

getirmiĢ olup, bunların hava kapasitesi değerleri sırasıyla %26,83, %18 ve 

%14,41’dir (Tablo-10, ġekil-27).  

Yıllar x Derinlik Kademeleri EtkileĢimleri: Derinlik kademelerinde 

saptanan hava kapasitesi değerlerine göre yıllar; 0-15 cm, 15-30 cm ve 45-60 

cm lik derinlik kademelerinde 2, 30-45 cm derinlik kademesinde ise üç grup 

oluĢturmuĢtur. Hava kapasitesinin değerleri; 1. gruptan. 2. ve 3. gruplara 

doğru azalmaktadır. 1978-3 yılında yapılan toprak iĢlemeleriyle, bütün 

derinlik kademelerine en yüksek hava kapasitesi kazandırılmıĢtır. Bununla 

birlikte, 8 yıllık bir sürede bu hava kapasiteleri bütün derinlik kademelerinde 

önemli miktarlarda azalarak 1986 yılında en kötü seviyelerine ulaĢmıĢtır. 

Buna karĢılık 1999 yılının 15-30 cm lik derinlik kademesinin hava kapasitesi 

hariç, diğer derinlik kademelerinin hava kapasitelerinde 1986 yılından sonra 

önemli düzeylerde artıĢlar meydana gelmiĢtir. 1986 yılından 1999 yılına 

kadar 0-15 cm, 30-45 cm ve 45-60 cm'lik derinlik kademelerinde belirlenen 
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bu artıĢların sayısal değerleri sırasıyla %29,29, %68,71 ve %150,44’dir. Bu 

artıĢlar nedeniyle, bu üç derinlik kademesinde de 1999 yılı ilk gruba 

yükselmiĢtir (Tablo-10). 

Yıllar x ĠĢlemler EtkileĢimleri: K, T1 ve T3 iĢlem parsellerinde 

yıllar hava kapasiteleri değerlerine göre 2; T2 ve T4 iĢlemlerinde ise 3 grup 

oluĢturmuĢtur. Hava kapasitelerinin değerleri 1. gruptan, 2. ve 3. gruplara 

doğru azalmaktadır. 1978-3 yılının hava kapasiteleri, K ve T3 iĢlemlerinde 

1978-1, 1978-2 ve 1999 ve T4 iĢleminde ise 1999 yılının hava kapasiteleri 

ile birlikte 1. grupta yer alırken; T1 ve T2 iĢlemlerinde yalnız baĢına 1. 

grupta yer almıĢtır. Bütün iĢlem parsellerinde hava kapasitesi değerlerine 

göre 1986 yılının, grupların en alt sınırında yer alması; 1978-3 yılında bütün 

iĢlem parsellerinde saptanan hava kapasitesi değerlerinde önemli düzeyde 

azalmaların meydana geldiğini göstermektedir. Bu azalmaların K, Tl, T2, T3 

ve T4 iĢlem parsellerindeki sayısal değerleri sırasıyla %46,35, % 46,82, % 

52 92, %32,20 ve % 45,90'dır. Buna karĢılık 1999 yılında T1 hariç diğer 

iĢlem parsellerinde saptanan hava kapasitesi değerlerinde 1986 yılından 

1999 yılına kadar geçen 15 yıllık sürede önemli düzeyde artıĢlar meydana 

gelmiĢtir. Bu artıĢların K, T2, T3 ve T4 iĢlem parsellerinde sayısal değerleri 

sırasıyla %68,87, % 39,04, %55,59 ve %50,92' dir. T1 parselinde ortaya 

çıkan artıĢ ise % 22,38’dir (Tablo-10).  

Yıllar x iĢlemler etkileĢimlerine göre hava kapasitesi değerlerine 

iliĢkin yukarıda verilen açıklamalar; iĢlem parsellerindeki toprakların 0-60 

cm derinlik kademesindeki toprakların hava kapasitelerinde 1978 yılından 

1986 yılına kadar azalmaların ve 1986 dan 1999 yılına kadar geçen sürede 

ise artıĢların meydana geldiğini göstermektedir.  
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Tablo 10. Hava kapasitesinin Duncan çoklu testi sonuçları (%) 

 
Yıllar     Derinlikler (cm)      

1978-3 27,11    0-15 30,32      

1978-1 21,41    15-30 26,83      

1999 21,19    30-45 18     

1978-2 19,41    45-60 14,41     

1986 14,76          

 
Yıllar x Derinlikler (cm)  

0-15   15-30   30-45    45-60   

1978-3 36,95   1978-3 29,87    1978-3  72,58    1978-3 20,03   

1978-1 35,47   1978-1 20,78   1999  21,46    1999 16,93   

1999 29,76   1978-2 20,37   1978-1  17,59    1978-2 14,28   

1978-7 27,41   1999 16,64   19/8-2  15,63    1978-1 14,07   

1986 23,02   1986 16,56   1986  12,72    1986 6,76   

  
Yıllar x ĠĢlemler 

K   T1  T2  T3  T4  

1978 1 24,44   1978-

3 

32,1    1978-

3 

29,06    1999 22,7   1978-

3 

29,15    

1978-

3 

23,71   1978-

1 

24,09   1978-

1 

20,49    1978-

3 

21,52   1999 73,80    

1999 21,48   1978-

2 

21,61   1978-

2 

19,52    1978-

1 

21,25   1978-

1 

19,61    

1978-

2 

17,35   1999 20,89   1999 19,02    1978-

2 

19,68   1978-

2 

18,88    

1986 12,72   1986 17,07   1986 13,68    1986 14,59   1986 15,77    

 

 



 41 

0

5

10

15

20

25

30

1978-3 1978-1 1999 1978-2 1986

Yıllar

H
a

v
a
 K

a
p

a
s

it
e

s
i 

(%
) 

 
ġekil 26. 0-60 cm derinlik kademesindeki toprağın ortalama hava 

kapasitelerinin yıllara göre değiĢimi.  
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ġekil 27. Ortalama hava kapasitelerinin derinlik kademelerine göre 

değiĢimi.  
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3.2. Ağaçların Büyümeleri  

ĠĢlem parsellerindeki ağaçların çap ve boy ölçümleri ile hacim 

artıĢları Tablo-11’de gösterilmiĢtir.  

3.2.1. Çap Artımı  

Varyans analiz sonuçlarına göre iĢlemler arasında, ağaçların çap 

artımlarını etkilemeleri bakımından istatistiki anlamda farklar 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte ortalama çap artımının en büyük değeri 

22,40 cm ile T2 iĢlem parselinde ölçülmüĢtür. Bunu 21,71 cm lik ortalama 

çap ile yoğun makineli toprak iĢlemelerinin uygulandığı T4 parseli 

izlemektedir. T3 ve T1 iĢlem parsellerinde ortalama çap değerleri 

birbirlerine yakın olup sırasıyla 21,24 cm ve 21,23 cm dir. Ortalama çapın en 

küçük değeri ise 20,95 cm ile K iĢlem parselinde ölçülmüĢtür (Tablo-11).  

3.2.2. Boy Büyümesi  

Boy büyümesine iliĢkin varyans analiz sonuçları, ağaçların boy 

büyümelerini etkilemeleri bakımından iĢlemler arasında istatistiki anlamda 

önemli farkların olmadığını göstermektedir. Ortalama boyların en büyük 

değeri 13,53 m olarak T4 iĢlem parselinde ölçülmüĢtür. Üst toprak 

iĢlemesinin uygulandığı T3 iĢlem parseli ortalama 13,31 m lik boy büyümesi 

ile ikinci sırada yer alırken, T1 ve T2 iĢlem parsellerinde ölçülen ortalama 

boy büyümeleri birbirlerine benzer olup sırasıyla 12,95 m ve 12,92 m dir. 

Tarakla örtü temizliğinin yapıldığı K iĢlem parselinde ise, 12,88 m ile en 

düĢük boy ölçülmüĢtür (Tablo-11).  

3.2.3. Hacim Artımı  

Hacim değerlerine iliĢkin varyans analiz sonuçları hacim artıĢlarını 

etkilemeleri bakımından iĢlemler arasında istatistiki anlamda önemli farklar 

olmadığını göstermektedir. Bununla birlikte en yüksek ve en düĢük hacim 

artımı değerleri sırasıyla en yoğun ve en az toprak iĢlemelerinin yapıldığı T4 

ve K, iĢlem parsellerinde ölçülmüĢtür. T4 parselindeki hacim artımı 290.500 

dm
3
 ölçülmüĢken K parselinde ölçülen hacim artımı 251.750 dm

3
 dür. T2 

iĢlemi 289.875 dm
3 

lük hacim artıĢıyla 2. sırada yer almaktadır. T3 ve T1 

iĢlem parsellerinde ölçülen hacim artımları ise sırasıyla 274.875 dm
3
 ve 

260.625 dm
3
 dür (Tablo-11).  
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Tablo-11. ĠĢlemlere göre Pinus pinaster Aiton ağaçlarının 

ortalama çap, boy ve hacimi 

 ĠĢlemler 

 K T1 T2 T3 T4 

Çap (cm) 20,95 21,23 22,40 21,24 21,71 

Boy (m) 12,88 12,95 12,92 13,31 13,53 

Hacim (dm
3
) 251.750 260.625 289.875 274.875 290.500 

 

4. TARTIġMA  

4.1.Toprak Özellikleri  

4.1.1. Toprak Tekstürü  

0-60 cm derinlik kademesindeki toprakta 1978 yılında belirlenen kil 

ve toz miktarlarında 1986 ve 1999 yıllarında azalmaların, buna karĢılık kum 

miktarında ise artıĢların ortaya çıkmıĢ olması, kil ve toz fraksiyonlarının 

yıkanmasıyla açıklanabilir. Çünkü, araĢtırma alanı denizsel iklim etkisine 

yakın koĢulları içermekte olup yıllık ortalama yağıĢ miktarı 781,7 mm dir. 

Bu özellikler yıkanmaya yol açabilir. Nitekim, ılıman iklim etkisi altında 

yıkanma-birikme olaylarının kil bölümünün 4,5-6,5 pH ortamında serbest 

kalması ve sızıntı suyuyla topraktaki çatlak-tünel sistemi boyunca aĢağıya 

doğru taĢınabileceği ve böylece solgun esmer orman toprakları ile boz esmer 

toprakların geliĢiminin görülebileceği bildirilmektedir (KANTARCI, 1987). 

Diğer taraftan araĢtırma alanındaki topraklar kireçsizdir. 0-15 cm, 15-30 cm 

ve 30-45 cm derinlik kademelerindeki toprakların pH’ları ortalama 6,7; 45-

60 cm derinlik kademesindeki toprakların pH’sı ise ortalama 6,6’dır. Buna 

ek olarak toprakların kil içerikleri derinlere doğru artmaktadır. Örneğin 60 

cm derinlikten sonra alınan toprak örneklerinde yapılan tekstür analizi 

sonucunda bunların egemen tekstürlerinin ağır kil olduğu anlaĢılmıĢtır (20 

örneğin 17’sinin kil miktarı %45’in üzerinde bulunmuĢtur). Ayrıca araĢtırma 

alanına komĢu Kefken ağaçlama sahasında boz esmer podsolik topraklar 

bulunmaktadır (GADDAS ve Ark., 1976). Bu nedenle araĢtırma alanında 

yıkanma olaylarının meydana gelmiĢ olduğu öne sürülebilir. 

0-60 cm derinlik kademesindeki toprağın kil ve toz miktarlarının T3 

ve T2, kum miktarlarının ise T2 iĢlemlerinde diğer iĢlemlerden az da olsa 

farklı olması; K iĢlemiyle toprağın sıkıĢması, T1 ve T4 iĢlemleriyle ise 60 
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cm den daha aĢağıda bulunan toprak kitlesinin bir miktarının toprak iĢlemesi 

sırasında üstteki toprağa karıĢmasıyla açıklamak mümkündür. 

Kil, toz ve kum fraksiyonlarının miktarlarının derinlik kademelerine 

göre gösterdiği değiĢim normaldir. 

Yıllara göre derinlik kademeleri ve iĢlem parsellerinin tekstürlerinde 

ortaya çıkan değiĢimleri de, yine yıkanma olayıyla açıklanabilir.  

4.1.2. Hacim Ağırlığı ve Gözenek Hacmi  

0-60 cm derinlik kademesindeki toprağın hacim ağırlığı ve gözenek 

hacimlerinin en iyi değerlerinin 1978-3, en kötü değerlerinin ise 1986 

yıllarında saptanmıĢ olmasını 1978-3 yılındaki toprak iĢlemesine ve bu 

yıldan 1986 yılına kadar geçen 8 yıllık sürede toprakların oturmuĢ olmasıyla 

açıklanabilir. 1986 yılından 1999 yılına kadar geçen 13 yıllık sürede 0-60 cm 

kalınlığındaki toprak kitlesinin hacim ağırlığında 0,07 g/cm
3 

lük bir 

azalmanın, gözenek hacminde ise %10,94’lük bir artıĢın ortaya çıkması, 

diğer bir anlatımla bu iki özellikteki iyileĢmeler ağaçların dal, yaprak ve kök 

artıklarıyla toprağa verdikleri organik madde miktarındaki artıĢ ve ağaçların 

büyüyen kökleriyle toprak içerisinde meydana getirdiği boĢluklarla bağlantılı 

olabilir. Diğer taraftan, 21 yıllık sürede araĢtırma alanındaki toprak 

yüzeyinde biriken ve ortalama kalınlığı 5,8 cm olarak ölçülen (2,6 cm'si 

yaprak, 1,1 cm’si çürüntü ve 2,1 cm'si humus tabakası) ölü örtü tabakasının 

toprağa karıĢan organik maddenin kaynağını teĢkil ettiği söylenebilir. 

Nitekim, orman topraklarında organik maddenin kaynağını, ağaçların her yıl 

dökülen yaprak ve ibrelerinin teĢkil ettiği bildirilmektedir (IRMAK, 1972).  

T1 ve T4 iĢlemlerinin 0-60 cm derinlik kademesindeki toprak 

tabakası için en iyi hacim ağırlık ve gözenek hacmi değerlerini sağlaması; bu 

iĢlemlerle toprağın dip kazanlar kullanılarak derin ve kaba olarak 

iĢlenmesinin bir sonucudur.  

Hacim ağırlıkları ve gözenek hacimlerinin 0-15 cm’den 45-60 cm e 

doğru kötüleĢmesi beklenen bir sonuçtur. Çünkü, derinlere doğru inildikçe 

organik madde miktarı azalmakta ve toprak sıkıĢmaktadır.  

Derinlik kademelerinin hacim ağırlıkları ve gözenek hacimlerinde 

yıllara göre ortaya çıkan değiĢmelerin nedenlerini yapılan toprak iĢlemeleri, 

toprakların sıkıĢması, organik maddedeki artıĢ ve ağaçların kök geliĢimleri 

gibi faktörlerle açıklamak mümkündür.  

0-15 cm lik derinlik kademesinde en iyi hacim ağırlığı ve gözenek 

hacimlerinin 1978-1 ve 1978-3 yıllarında sırasıyla 0,94 g/cm
3
, % 63,05; 0,99 
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g/cm
3
, % 61,87 olarak saptanması, 1978-1 yılına kadar araĢtırma alanının 

bitki örtüsünün toprağı organik madde bakımından zenginleĢtirmesi ve 

kökleriyle toprakta boĢluk yaratmasıyla açıklanabilir. 1978-3 yılının hacim 

ağırlığı ve gözenek hacmi değerleri ise yapılan toprak iĢlemeleriyle 

bağlantılıdır. 0-15 cm lik derinlik kademesinin en kötü hacim ağırlık ve 

gözenek hacmi değerleri 1986 yılında sırasıyla 1,17 g/cm
3
 ve %54,13 olarak 

saptanması, 1978 yılından 1986 yılına kadar geçen 8 yıllık sürede üst 

toprakta meydana gelen sıkıĢmayla ilgilidir. Nitekim UNGER (1984) 

Hanway’e atfen; ağır kil topraklarında derin sürümün etkilerinin geçici 

olduğunu ve genel olarak ilk yılda kaybolabileceğini belirterek, derin 

sürümle yaratılan çatlak ve yarıkların toprak ıslandıktan sonra yok 

olabileceğini ve buna bağlı olarak toprağın ilk özelliklerini alabileceğini 

ifade etmiĢtir. Yine aynı derinlik kademesinde 1978-2 yılında hacim ağırlığı 

ve gözenek hacminin sırasıyla 1,09 g/cm
3
 ve %57,26 olarak saptanması, diri 

örtü temizliği sırasında toprağın sıkıĢmasından kaynaklanmıĢtır. 15-30 cm 

lik derinlik kademesinde 1978-3 yılında en iyi hacim ağırlığının (1,11 

gr/cm
3
) ve gözenek hacminin (%57,09) saptanması, yine toprak iĢlemesine 

bağlanabilir. Buna karĢılık, bu derinlik kademesinde en büyük hacim ağırlığı 

değerinin 1999 yılında ve 1,32 gr/cm
3
 olarak ölçülmesi, bu derinlik 

kademesinde kil miktarının bu yıla kadar azalmasıyla ilgili olabilir. Çünkü, 

diğer özellikleri aynı olan topraklardan kil içerikleri fazla olanının hacim 

ağırlığı daha küçük olmaktadır. Çünkü kum parçacıklarının fazla boĢluk 

bırakmadıkları için hacım ağırlıklarının daha büyük oldukları 

belirtilmektedir (GUSTAFSON, 1941). Diğer taraftan bu derinlik 

kademesinde en kötü gözenek hacminin 1986 yılında %50,51 olarak 

belirlenmesi, iĢlenen toprakların zamanla sıkıĢmıĢ olmalarıyla açıklanabilir. 

Fakat 1986 yılından sonra, ağaçların kök geliĢimlerinin toprakta açtığı 

boĢluklar nedeniyle 1999 yılma kadar bu derinlik kademesinin gözenek 

hacminde %3,37’lik bir artıĢ meydana gelmiĢtir. 1978-3 yılında 30-45 cm ve 

45-60 cm lik derinlik kademelerinde hacim ağırlıkları ve gözenek hacimleri 

sırasıyla 1,21 g/cm
3
, 1,26 g/cm

3
 ve %53,25, %52,46 ölçülmüĢtür. Bu derinlik 

kademelerinde 1986 yılında hacim ağırlık ve gözenek hacimlerinin sırasıyla 

1,35 gr/cm
3
, 1,44 g/cm

3 
e yükselmesi ve %47,99, %45,19'a düĢmesi her iki 

fiziksel özellikte de 1986 yılına kadar geçen 8 yıllık sürede bozulmaların 

ortaya çıktığını göstermektedir. Bunun nedeni, toprakların zamanla 

sıkıĢmalarıyla açıklanabilir. Bununla birlikte, 30-45 cm ve 45-60 cm lik 

derinlik kademelerinin hacim ağırlık ve gözenek hacmi değerlerinin 1986 
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yılından 1999 yılına kadar sırasıyla 1,30 g/cm
3
 ve 1,7 g/cm

3 
e düĢmesi; 

%53,39 ve %52,77 oranlarında yükselmesi ise kök büyümeleriyle toprakta 

boĢlukların yaratılmasına bağlanabilir.  

ĠĢlem parsellerinin hacim ağırlıkları ve gözenek hacimlerinin en kötü 

değerlerinin 1986 yılında saptanması, iĢlenen toprakların sıkıĢmalarına 

bağlanabilir. Buna karĢılık, iĢlem parsellerinden en iyi hacim ağırlıkları K ve 

T3’de 1978-1 yılında sırasıyla 1,19 g/cm
3
 ve 1,20 g/cm

3
; T1, T2 ve T4 

parsellerinde 1978-3 yılında sırasıyla 1,04 g/cm
3
, 1,16 g/cm

3
 ve 1,04 g/cm

3 

olarak saptanmıĢtır. Bunun nedeni K parselinden yalnızca diri örtü temizliği 

sırasında, T3 parselinde ise diri örtü temizliğinden sonra üst toprağın 

diskaroyla ince (kırıntılı) bir Ģekilde iĢlenmesi; T1, T2 ve T4 parsellerinde 

ise kaba sürüm yapılmasıdır. ĠĢlem parsellerinin gözenek hacim değerlerinde 

yıllara göre meydana gelen değiĢimleri etkileyen faktörler olarak, toprak 

iĢlemeleri ile kök büyümelerini belirtmek mümkündür. Nitekim, K ve T3 

parsellerinde en iyi gözenek hacimlerinin 1999 yılında sırasıyla %54,52 ve 

%56,73 olarak ölçülmesi kök büyümeleriyle ilgilidir. Buna karĢılık, gradoni 

tesis etmek amacıyla toprakların 40 cm derinliğe kadar dipkazan pullukla 

kaba iĢlendiği T2, dipkazanlarla (riperle) derin ve kaba iĢlendiği, T1 ve T4 

parsellerinde en iyi gözenek hacim değerleri 1978-3 yılında sırasıyla 

%55,62, % 59,75 ve %58,54 olarak saptanmıĢtır. Tablo-5 ve 6’nın 

incelenmesinden bütün iĢlem parsellerinin hacim ağırlıkları ve gözenek 

hacimlerinde 1986 yılından 1999 yılına kadar geçen 13 yıllık sürede 

iyileĢmelerin meydana geldiği anlaĢılmaktadır. Bu sonuç; toprakta organik 

maddenin fazlalaĢmasıyla, kilin yıkanmasıyla ve kök büyümeleriyle 

iliĢkilendirilebilir. Nitekim organik maddenin artması durumunda toprakların 

hacim ağırlıkları ve gözenek hacimlerinin olumlu bir yönde değiĢtiğini 

Tablo-12’den de izlemek mümkündür.  

 

Tablo–12. Dolomitik ve yoğun kalker üzerinde geliĢen toprakların hacim 

ağırlığı gözenek hacmi ve organik madde miktarları (HIZAL, 1984).  
Derinlik Tekstür  Hacim Gözenek Organik 

Kademesi Kum Kil Toz Simgesi Ağırlığı Hacmi Madde 

(cm) (%) (%) (%)  (g/cm
3
) (%) (%) 

20-40 

50,16 41,71 6,13 Balçıklı kil 1,51 41,47 0,87 

36,58 36,24 27,18 Balçıklı kil 1,26 48,78 4,50 

40,70 34,15 25,15 Balçıklı kil 1,31 47,81 3,90 

16,67 62,39 20,94 Kil 1,37 45,42 2,96 

 



 47 

4.1.3. Geçirgenlik 

0-60 cm derinlik kademesindeki toprağın en düĢük geçirgenlik 

değerinin 4,0l cm/saat olarak 1978-2 yılında elde edilmesi, tarakla örtü 

temizliği sırasında meydana gelen sıkıĢmayla ilgilidir. Nitekim, araĢtırma 

alanındaki örtü temizliği sırasında ana güç ünitesi olarak Komatsu D 85-A 

12 paletli traktör kullanılmıĢtır. Bu tür ağır ekipmanların kullanılmasıyla 

toprakta sıkıĢma olgusunun meydana geleceği bildirilmektedir. Örneğin 

Amerika'da çapa bitkilerinin üretimi için ağır ekipman kullanıldığında toprak 

sıkıĢmasının genellikle bir sorun olduğunun belirtilmesi gibi (BLEVINS ve 

Ark., 1983). Bu toprak kitlesinin 1978-3 yılındaki geçirgenliğinin 23,54 

cm/saat olarak ölçülmesi ve bu değerin 1978-1 yılındaki orijinal (ilk) 

geçirgenlik değerinden (23,27 cm/saat) biraz büyük olması, uygulanan 

toprak iĢlemlerinin geçirgenliği arttırdığını göstermektedir. Buna karĢılık, 

1986 ve 1999 yıllarında 0-60 cm derinlik kademesindeki toprağın 

geçirgenliklerinin sırasıyla 22,42 cm/saat ve 22,30 cm/saat olarak 

saptanması iĢlenen toprağın zamanla bir miktar sıkıĢtığını açıklamaktadır. 

Nitekim, 1978-3 yılındaki toprak iĢlemesiyle 0-60 cm derinlik 

kademesindeki toprağın 1,14 gr/cm
3
 olan hacim ağırlığının 1986 ve 1999 

yıllarında sırasıyla 1,31 g/cm
3
 ve 1,24 g/cm

3
 olarak saptanmaları sıkıĢma 

olgusunu doğrulamaktadır. Bununla birlikte toprağın geçirgenliğinde 

zamanla ortaya çıkan bu değiĢmeler, daha önce belirtildiği gibi istatistiki 

anlamda önemli değildir.  

0-15 cm lik derinlik kademesinin geçirgenliği (54,15 cm/saat), diğer 

derinlik kademelerinin geçirgenliklerinden büyük olması ve aradaki farkın 

istatistiki anlamda önemli oluĢu, beklenen bir olgudur. Çünkü, toprakta 

derinlere doğru inildikçe küçük ve büyük boĢlukların miktarlarında 

azalmalar meydana gelmektedir. 

K iĢlem parselinde diri örtü temizliğinden önce 1978-1 yılında 48,42 

cm/saat olarak ölçülen geçirgenliğin 1978-2 yılında 3,06 cm/saat olarak 

ölçülmesi, tarakla örtü temizliği sırasında toprakların sıkıĢtığını 

göstermektedir. Bununla birlikte 1986 ve 1999 yıllarında K iĢlem parselinde 

geçirgenliklerin sırasıyla 24,39 cm/saat ve 19,27 cm/saat olarak saptanması: 

kök geliĢimi ve organik madde miktarının artmasıyla açıklanabilir. Tl, T2, 

T3 ve T4 iĢlem parsellerinde en küçük geçirgenlikler 1978-2 yılında sırasıyla 

3,02 cm/saat, 3,02 cm/saat, 4,20 cm/saat ve 3,81 cm/saat olarak ölçülmüĢtür. 

Bu olgu tarakla diri örtü temizliği sırasında toprağın sıkıĢtığını 

göstermektedir. 1978-3 yılında uygulanan T1, T2, T3 ve T4 iĢlemleriyle 



 48 

geçirgenlikler yükseltilmiĢtir. Fakat, T1 ve T4 iĢlemleriyle geçirgenliklerin 

sırasıyla 28,32 cm/saat ve 64,16 cm/saat e yükseltilmesiyle sağlanan artıĢlar; 

T2 ve T3 iĢlemleriyle geçirgenliklerin sırasıyla 3,80 cm/saat ve 17,24 

cm/saate yükseltilmesiyle sağlanan artıĢlara oranla daha fazla olmuĢtur. Bu 

durum T1 ve T4 iĢlemleriyle toprakların daha derin ve daha kaba 

iĢlenmesiyle bağlantılı olabilir. Çünkü, toprağı daha derin iĢleyen aletler, 

yüzeysel iĢleyenlere oranla derindeki toprakların fiziksel özelliklerini olumlu 

yönde daha çok etkilemektedir. Nitekim, bu konuda yapılan araĢtırma 

sonuçları da bunu doğrulamaktadır. Örneğin; Disk (üst toprak iĢleme aleti), 

Molboard ve Chiesel pulluklarla (bu pulluklar toprağı 30 cm derinliğe kadar 

iĢlemektedir) yapılan toprak iĢlemeleri sonucunda pullukların 0-15 cm ve 

15-30 cm derinlik kademelerindeki toprakların geçirgenliklerini istatistiki 

anlamda önemli düzeyde artırdığı saptanmıĢtır (TYLER ve Ark., 1983). 

Bununla birlikte, T1, T2 ve T3 iĢlemlerinin geçirgenliklerinde yıllara göre 

ortaya çıkan değiĢimler istatistiki anlamda önemli değildir. En büyük 

geçirgenlik değeri, 1978-3 yılındaki toprak iĢlemesinden hemen sonra T4 

iĢlem parselinde 64,16 cm/saat olarak ölçülmüĢtür. Bu sonuç, bu iĢlemin en 

yoğun ve en derin toprak iĢlemesi olmasıyla açıklanabilir. Bu değerin 1986 

yılına kadar 20,92 cm/saate düĢmesi, toprağın sıkıĢmasıyla; yeniden 

yükselerek 1999 yılında 48,10 cm/saat seviyesine ulaĢması ise toprağın 

organik madde miktarının artması ve köklerin büyümesiyle açıklanabilir.  

Derinlik kademelerinin geçirgenliklerinden yalnızca 0-15 cm lik 

derinlik kademesinin geçirgenlik değerlerinde istatistiki anlamda önemli bir 

değiĢimin ortaya çıkması; uygulanan toprak iĢlemlerinin, üst toprağı daha 

fazla etkilemiĢ olması ve zaman içerisinde organik madde birikmesinin en 

fazla üst toprakta meydana gelmesiyle açıklanabilir.  

4.1.4. Su Tutma Kapasitesi  

0-60 cm derinlik kademesindeki toprağın 1978-3 yılındaki (%39,10) 

su tutma kapasitesi 1978-l yılının (orijinal) su tutma kapasitesi değerinden 

büyük olması, yapılan toprak iĢlemeleriyle toprağın hacim ağırlığının 

iyileĢtirilmiĢ (küçültülmüĢ) olmasıyla açıklanabilir. Çünkü, 1978-3 ve 1978-

1 yıllarında 0-60 cm derinlik kademesindeki toprakların tekstürleri arasında 

bir fark saptanamamıĢtır. Buna karĢılık 1978-3 yılında bu toprak tabakasında 

saptanan hacim ağırlığı değeri (1,14 g/cm
3
) ile 1978-1 yılının hacim ağırlığı 

(1,21 g/cm
3
) değeri arasında istatistiki anlamda bir fark bulunmaktadır. 

ÖZYUVACI (1978)'da aynı anamateryalden meydana gelmiĢ ve aynı 
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derinlik kademesinden alınan benzer tekstürlü toprak örneklerinde, hacim 

ağırlığı küçük olanının su tutma kapasitesinin büyük olduğunu belirlemiĢtir. 

Nitekim Tablo-13’de verilen toprak örneklerinden hacim ağırlığı 1,40 g/cm
3
 

olan örneğin su tutma kapasitesi %34,29 iken; hacim ağırlıkları 1,44 g/cm
3
 

ve 1,46 g/cm
3
 olan örneklerin su tutma kapasite değerleri sırasıyla %33,30 

ve %30,78’dir. 
 

Tablo-13. Kocaeli yarımadasındaki eosen killi kalker ve kum 

taĢlarından geliĢen toprakların hacim ağırlıkları ve su tutma 

kapasiteleri (ÖZYUVACI, 1978). 
 

Derinlik 

Kademesi 

(cm) 

Tekstür  Hacim 

Ağırlığı 

(gr/cm
3
) 

Su Tutma 

Kapasitesi  

(%) 
Kum 

(%) 

Kil 

(%) 

Toz 

(%) 

Simgesi 

20-40 

41,62 28,54 29,84 
Balçıklı 

kil  

1,40 34,29 

40,04 29,66 34,00 1,44 33,30 

40,79 30,89 28,32 1,46 30,78 

 

Diğer taraftan, 1978-2 yılında 0-60 cm lik toprak tabakasında su 

tutma kapasitesinin 1978-l'e oranla az miktarda düĢmesi, diri örtü temizliği 

sırasında toprakta meydana gelen sıkıĢmayla ilgili olabilir. Buna karĢılık, 

toprak iĢlemesiyle 0-60 cm lik toprak kitlesinde %39,10 olarak belirlenen su 

tutma kapasitesinin; 1986 yılına kadar %31,02 seviyesine düĢmesi; toprakta 

(sıkıĢma) belirgin bir oturmanın meydana gelmesinin iĢaretidir. Bununla 

birlikte 1986 yılı hacim ağırlığının 1999 yılına kadar 1,24 g/cm
3
 seviyesine 

düĢmesine rağmen, 1999 yılının su tutma kapasitesinin 1986 yılında 

belirlenen su tutma kapasitesinden küçük olması toprağın 0-60 cm derinlik 

kademesinin tekstürüyle açıklanabilir. Çünkü, 1999 yılında bu toprakta 

%30,86 ile en az kil saptanmıĢtır.  

Toprağın 0-60 cm derinliğinde en iyi su tutma kapasitesi değerlerini 

%35,32 ve %34,40 ile sırasıyla T1 ve T4 iĢlemleri vermiĢtir. Bunun nedeni, 

bu iĢlemler ile diğer iĢlemlere oranla toprağı daha derin ve kaba 

iĢlenmesidir.  

0-15 cm derinlik kademesinin su tutma kapasitesinin %40,73 olarak 

hesap edilmesi ve bunun diğer derinlik kademelerinin su tutma 

kapasitelerinden istatistiki anlamda farklı olması beklenen bir olgu olup bu; 

belirtilen derinlik kademesindeki toprağın hacim ağırlığının diğer 
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derinliklerdeki toprakların hacim ağırlıklarından küçük olması ve organik 

madde miktarının ise daha çok olmasından kaynaklanmıĢtır.  

Ġncelenen bütün derinlik kademelerinde, en büyük su tutma 

kapasitesi değerleri 1978-3 yılında belirlenmiĢtir. Bu durum farklı toprak 

iĢlemelerinden kaynaklanmıĢ olabilir. Bunun yanısıra, bütün derinlik 

kademelerinin su tutma kapasitesi 1986 ve 1999 yıllarına kadar azalmıĢtır. 

1986 yılına kadar ortaya çıkan azalma daha önce belirtilmiĢ olduğu gibi 

hacim ağırlıklarındaki artıĢlara ve kil miktarlarındaki azalmalara, 1999 yılına 

kadar meydana gelen azalma ise, topraktaki kil miktarının azalmasına 

bağlanabilir.  

4.1.5. Rutubet Ekivalanı  

0-60 cm derinlik kademesindeki toprağın 1978-1 yılında %26,90 

olarak saptanan ilk rutubet ekivalanı ile 1978-3 yılındaki toprak 

iĢlemelerinden sonra %25,88 olarak belirlenen rutubet ekivalanı arasında 

meydana gelen istatistiki anlamda önemli fark, diri örtü temizliği ve toprak 

iĢlemeleri sırasında üst toprağın dolayısıyla organik maddenin taĢınmasından 

kaynaklanması mümkün olabilir. Nitekim KANTARCI (1982), aynı yörede 

yaptığı bir çalıĢmada, tarakla bitki örtüsünün temizlendiği ve toprağın 3’lü 

riper ile 30-50 cm derinlikte iĢlendiği ve tam alanda diskaro çekilmiĢ olan 

bir sahada arazi hazırlığı sırasında toprak taĢınmasının meydana geldiğini 

belirtmiĢtir. Aynı olgu, baĢka araĢtırıcılar tarafından da ifade edilmiĢtir. 

Örneğin; ARCHlBOLD ve Ark. (2000) yaptıkları bir araĢtırmada, 

iĢlenmeyen parseller hariç değiĢik yöntemlerle iĢlenen parsellerin hepsinde 

toprak iĢlemelerinden sonra organik maddenin azaldığını belirlemiĢtir. 

Rutubet ekivalanının 1978-3 yılından 1986 ve 1999 yıllarına kadar artarak 

sırasıyla %26,71 ve %27,26 seviyelerine ulaĢarak 1978-1 yılında %26,90 

olarak saptanan rutubet ekivalanı ile aynı grupta yer alması, aradan geçen 

süre içerisinde ağaçlardan dökülen dal ve yaprak artıklarının toprağın 

organik maddesini arttırmıĢ olmasına bağlanabilir.  

0-60 cm derinlik kademesindeki toprak için en küçük rutubet 

ekivalanının %25,30 olarak T2 iĢlem parselinde saptanması ve bunun T4 

(%27,21 ), K (%26,95), T3 (%26,80) ve T1 (%26,67) iĢlemlerinin rutubet 

ekivalanlarına göre oluĢturduğu gruptan önemli bir fark ile ayrılmasını; bu 

iĢlem parselinin en az kil miktarına sahip olmasıyla açıklayabiliriz.  

0-15 cm derinlik kademesindeki toprakların rutubet ekivalanının % 

28.10 ile en büyük olması, bu derinlik kademesindeki toprakların, diğer 
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derinlik kademelerindeki topraklara oranla daha fazla organik madde 

miktarını içermesinden kaynaklanabilir. Bununla birlikte diğer derinlik 

kademelerinden 45-60 cm, 15-30 cm ve 30-45 cm lik derinlik kademelerinin 

rutubet ekivalanı değerlerinin sırasıyla % 27,51, % 26,67 ve % 25,81 olarak 

saptanması ve bunların beraberce bir grupta toplanması bu derinlik 

kademelerindeki toprakların organik madde miktarları ve tekstürleri ile 

açıklanabilir. 

0-15 cm derinlik kademesinin 1978-1 ve 1999 yıllarında sırasıyla 

%30,05 ve % 29,80 olarak saptanan rutubet ekivalanı değerlerinin diğer 

yılların rutubet ekivalanı değerlerinden büyük olması ve ikisinin birlikte bir 

grup oluĢturması bu yıllarda 0-15 cm lik derinlik kademesinde organik 

madde miktarının daha fazla olmasıyla açıklanabilir. Çünkü, yukarıda 

belirtilmiĢ olduğu gibi bitki örtüsü ve toprak iĢlemesi sırasında üst toprakta 

taĢınma meydana gelmektedir. Organik madde; 1978-1 yılında herhangi bir 

iĢlem yapılmadan önce 1999 yılında ise iĢlemlerden 21 yıl sonra saptandığı 

için ağaçların dal ve yaprak artıklarının üst toprakta birikmiĢ olmasından 

dolayı fazladır. Diğer derinlik kademelerinin rutubet ekivalanı değerlerinde 

ise yıllara göre istatistiki anlamda bir değiĢim meydana gelmemiĢtir. 

ĠĢlemlerin rutubet ekivalanı değerlerinin yalnızca K iĢlem, 

parselinde yıllara göre değiĢmesi ve bu iĢlem parselinde 1986 ve 1999 

yıllarında rutubet ekivalanı değerlerinin sırasıyla % 29,29 ve % 26,83 olarak 

saptanması, toprakta organik maddenin birikmesiyle açıklanabilir. Çünkü. 

1986 ve 1999 yıllarına kadar geçen sürede ağaçların dal ve yaprak artıkları 

toprakta organik maddenin birikmesine yol açmıĢtır. 

4.1.6. Hava Kapasitesi  

0-60 cm derinlik kademesindeki toprakların 1978-3 yılında %27,11 

olarak ölçülen hava kapasitesinin; diğer yılların hava kapasitelerinden 

istatistiki anlamda farklı olması bu yılda uygulanan toprak iĢlemelerinden 

dolayıdır. 1978-3 yılındaki toprak iĢlemeleri; topraktaki boĢlukları arttırmak 

suretiyle bu yılın gözenek hacminin en büyük (%56,32), hacim ağırlığının 

ise en düĢük (1,14 g/cm
3
) ve meydana gelen organik madde taĢınmasından 

dolayı rutubet ekivalanının da en küçük (%25,88) olmalarına yol açmıĢtır. 

Buna karĢılık bu derinlik kademesindeki toprakların hava kapasitesi 1986 

yılında %14,76 ile en küçük düzeyine ulaĢmıĢtır. Bu durumu, 1978-3 

yılından 1986 yılına kadar geçen 8 yıllık sürede 0-60 cm derinlik 

kademesindeki topraklarda meydana gelen sıkıĢma ve kil taĢınması 
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olaylarına paralel olarak hacim ağırlığındaki artıĢ ile organik madde 

miktarının fazlalaĢmasından dolayı rutubet ekivalanının %26,71’e 

yükselmesiyle açıklamak mümkündür. Nitekim 0-60 cm lik toprak kitlesinde 

en küçük gözenek hacmi (%49,45) ve en büyük hacim ağırlığının (1,31 

g/cm
3
) 1986 yılında ölçülmüĢ olması, toprağın sıkıĢtığını göstermektedir. 

Diğer taraftan, 1986 yılından 1999 yılına kadar geçen 13 yıllık sürede 0-60 

cm derinlik kademesindeki topraklarda organik maddenin artması ve kök 

büyümesinin fazlalaĢmasından dolayı, gözenek hacminde bir yükselme, 

hacim ağırlığında ise bir azalma meydana gelmiĢ, rutubet ekivalanında 

organik maddeden dolayı bir artıĢın meydana gelmesine rağmen hava 

kapasitesi %21,19'a yükselmiĢtir. Diğer bir anlatımla, bu derinlik 

kademesindeki toprakların hava kapasitesinde, 1986 yılından 1999 yılına 

kadar istatistiki anlamda önemli olan bir iyileĢme meydana gelmiĢtir.  

0-15 cm lik derinlik kademesindeki topraklarda %30,32 olarak 

ölçülen hava kapasitesinin derinlere inildikçe küçülmesi ve böylece 15-30 

cm, 30-45 cm ve 45-60 cm lik derinlik kademelerinde sırasıyla %26,83, 

%18,00 ve %14,41 olarak ölçülmesi beklenen bir sonuç olup, derinlere 

inildikçe organik madde miktarında ve gözenek hacimlerinde meydana gelen 

azalma ve hacim ağırlıklarındaki artıĢlarla açıklamak mümkündür. Ġncelenen 

bütün derinlik kademelerinde en büyük ve en küçük hava kapasitelerinin 

sırasıyla 1978-3 ve 1986 yıllarında ölçülmesi; toprak iĢlemeleri ve iĢlenen 

topraklarda belirli bir süre sonunda meydana gelen sıkıĢmalara bağlanabilir. 

Bununla birlikte, 1999 yılında bütün derinlik kademelerinde hava 

kapasitelerinin 1986 yılındakilere oranla daha büyük saptanması; zamanla 

toprakların gözenek hacimleri ve hacim ağırlıklarının topraktaki organik 

maddenin artması ve kök geliĢimlerinin fazlalaĢmasından dolayı olumlu bir 

yönde değiĢtiklerini göstermektedir.  

Uygulanan iĢlemlerin hepsinde 1986 yılının hava kapasiteleri en 

olumsuzdur (en küçüktür). Bu olgu, toprak iĢlemelerinden sonra aradan 

geçen 8 yıllık sürede toprakların sıkıĢmıĢ olmalarıyla ilgilidir.  

K iĢlem parselinde, tarakla örtü temizliği yapılırken meydana gelen 

toprak iĢlemesi haricinde bir toprak iĢlemesi olmadığı için 1986 yılı hariç, 

diğer yılların hava kapasiteleri arasında istatistiki anlamda önemli bir 

farklılık oluĢmamıĢtır. T3 iĢlem parselinde yıllara göre belirlenen hava 

kapasitesi değerleri de, K, iĢlem parselininkine benzerdir. Bu olgu, T3 iĢlem 

Ģekliyle toprakların 30 cm derinliğe kadar diskaroyla ince (kırıntılı) bir 

Ģekilde iĢlenmesiyle bağlantılı olabilir. Buna karĢılık dip kazanlarla toprağın 
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(kaba) iĢlendiği T1, T2 ve T4 iĢlemlerinin hava kapasiteleri 1978-3 yılında 

en büyük ölçülmüĢtür.  

4.2. Ağaçların Büyümeleri  

ĠĢlem parsellerindeki Pinus pinaster Aiton ağaçlarının çap/boy ve 

hacim ölçümleri arasında istatistiki anlamda farkların bulunmayıĢı, ağaçların 

büyümeleri, diğer bir anlatımla uygulanan iĢlem Ģekilleri arasında ağaçların 

büyümelerini etkilemeleri açısından önemli farkların olmadığını 

göstermektedir. Bunun nedenini, iĢlem parsellerindeki toprakların fiziksel 

özelliklerinin yeterli oluĢuna bağlamak mümkündür. Çünkü, araĢtırma 

alanının incelenen fiziksel özelliklerinden gözenek hacmi, hava kapasitesi ve 

rutubet ekivalanı değerlerinin saptanan en küçükleri, literatürde verilen 

değerlerden daha iyidir. Örneğin; ÇEPEL (1983) rutubet ekivalanındaki 

toprak suyu miktarının mutlak kuru toprak ağırlığının %5-40’ı arasında 

değiĢebileceğini belirtmektedir. Orman topraklarının optimum hava 

içeriğinin yaklaĢık %30 civarında olduğu ve gözenek hacimlerinin ise 

%30'dan %65’e kadar değiĢebileceği bildirilmektedir (WĠLDE, 1946). 

KRAMER (1949)’de toprak tarla kapasitesinde iken, su ile iĢgal edilmeyen 

gözenek hacmi % 10-12’den daha az olan toprakların, kötü havalanan 

topraklar olarak kabul edilebileceğini belirtmektedir. AraĢtırma alanında 0-

60 cm derinlik kademesindeki toprakların en küçük rutubet ekivalanı 1978-3 

yılında %24,10 olarak T2 iĢlem parselinde ölçülmüĢtür. Derinlik 

kademelerine göre ise en küçük rutubet ekivalanı yine 1999 yılında % 24,64 

olarak 30-45 cm derinlik kademesinde ölçülmüĢtür. 0-60 cm kalınlığındaki 

toprak tabakasında en küçük gözenek hacmi ve hava kapasitesi değerleri 

1986 yılında T2 ve K iĢlem parsellerinde sırasıyla %47,44 ve %12,72 olarak 

ölçülmüĢtür. Derinlik kademelerine göre en küçük gözenek hacmi ve hava 

kapasitesi değerleri ise 1986 yılında 45-60 cm lik derinlik kademesinde 

sırasıyla %45,19 ve %6,76 olarak ölçülmüĢtür. 1986 yılında 45-60 cm 

derinlik kademesinde ölçülen %6,76’lik hava kapasitesi, literatürde belirtilen 

hava kapasitesi miktarından küçük olmasına karĢılık, yılların ortalaması 

olarak bu derinlik kademesinde ölçülen hava kapasitesi ise %14,41’dir. 

Diğer taraftan, ÖZHAN (1977) tekstürleri balçıklı kil olan ve kireç 

içermeyen 4 adet orman toprağının 0-50 cm derinlik kademesinde su tutma 

kapasitesi, rutubet ekivalanı, gözenek hacmi ve hacim ağırlığını ortalama 

olarak sırasıyla % 33,1, %28,30, % 50,42 ve 1,25 g/cm
3
 olarak belirlemiĢtir. 

AraĢtırma alanı topraklarının 0-60 derinlik kademesi için 1978-1, 1978-2, 
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1978-3, 1986 ve 1999 yıllarında saptanan toprak tekstürlerinin ortalamasına 

göre toprak, balçıklı kil tekstüründedir ve kireçsizdir. Bu derinlik kademesi 

için saptanan su tutma kapasitesi, rutubet ekivalanı, gözenek hacmi ve hacim 

ağırlığı ortalama olarak sırasıyla %33,48, %26,59, %53,18 ve 1,23 g/cm
3
 

dür. Bu özelliklerin karĢılaĢtırılmasıyla da, araĢtırma alanında belirlenen 

fiziksel toprak özelliklerinin normal düzeylerde oldukları belirtilebilir.  

5. SONUÇLAR  

5.1. Toprak Özelliklerine ĠliĢkin Sonuçlar  

5.1.1. Toprak Tekstürü  

0-60 cm derinlik kademesindeki toprakların kil ve toz miktarlarında 

1978-3 yılından 1986 ve 1999 yıllarına; 1986 yılından da 1999 yılına kadar 

azalmalar, kum miktarlarında ise artıĢlar meydana gelmiĢtir. Bununla birlikte 

kil, toz ve kum fraksiyonları miktarlarında yıllara göre ortaya çıkan bu 

azalma ve artıĢlar;, (IRMAK, 1972), Tommerup’a dayanarak 1978-2 ve 

(ÇEPEL, 1983), Dudal’e atfen, 1999 yılları hariç toprak tekstürünün isminde 

bir değiĢikliğe yol açmamıĢtır (Tablo-4).  

0-60 cm derinlik kademesindeki topraklarda kilin en fazla, toz ve 

kumun da en az bulunduğu parseller toprağın, derin ve kaba iĢlendiği T1 ve 

T4 parselleridir. 

Topraktaki kil miktarının derinlere doğru artmasına karĢılık, toz ve 

kum miktarları derinlere doğru azalmaktadır. 

Toprak iĢlemesini takiben topraktaki kil miktarı zamanla azalması 

ve kum miktarının zamanla artması en fazla 0-15 cm lik, derinlik 

kademesinde meydana gelmektedir. 

Toprak iĢlemesini takiben (1978-3) 1986 ve 1999 yıllarına doğru 

bütün iĢlem parsellerindeki toprakların kum miktarlarında artıĢlar, kil ve toz 

miktarlarında ise azalmalar meydana gelmiĢtir. 

5.1.2. Diğer Toprak Özellikleri  

1978-3 yılında uygulanan toprak iĢlemleri; hem 0-60 cm hem de 

incelenen derinlik kademelerinden ikinci derinlik kademesindeki toprakların 

(15-30 cm) hacim ağırlığı, gözenek hacmi, su tutma kapasitesi ve hava 

kapasitesi özelliklerini, bu özelliklerin ilk değerlerine (1978-1) oranla 

olumlu bir yönde etkilemiĢtir.  
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1978-3 yılındaki toprak iĢlemeleri: 

- 0-60 cm derinlik kademesindeki toprakların geçirgenliğini 

etkilemedikleri gibi. incelenen derinlik kademelerindeki toprakların da 

geçirgenlik özelliklerini etkilememiĢlerdir. 

- Aynı zamanda 0-60 cm derinlik kademesindeki toprak ile yalnızca 

0-15 cm lik derinlik kademesindeki toprakların rutubet ekivalanı 

özelliklerini etkileyerek bu değerlerde olumsuz değiĢmelere yol açmıĢtır 

(istatistiki anlamda önemli).  

1978-3 yılında uygulanan iĢlemlerden T1 ve T4 iĢlemleri toprakların 

hacim ağırlığı, gözenek hacmi ve hava kapasitelerini, T2 iĢlemi ise hava 

kapasitesini orijinal değerlerine oranla olumlu (istatistiki anlamda önemli) 

Ģekilde etkilemiĢtir. T4 iĢlemi ayrıca toprakların geçirgenliğini de olumlu 

Ģekilde değiĢtirmiĢtir. Buna karĢılık T3 iĢlemi toprak özelliklerine bir etki 

yapmamıĢ K iĢlemi ise toprakların geçirgenliğini olumsuz bir yönde 

etkilemiĢtir. ĠĢlemler rutubet ekivalanını etkilememiĢlerdir.  

Toprak iĢlemelerinden (1978-3) sonra 1986 yılına kadar geçen 8 

yıllık sürede 0-60 cm derinlik kademelerindeki toprakların hacim ağırlığı, 

gözenek hacmi, su tutma kapasitesi ve hava kapasitesi özellikleri olumsuz 

bir yönde (istatistiki anlamda önemli) bozulmuĢtur. Buna karĢılık, aradan 

geçen 8 yıllık sürede 0-60 cm lik toprak kitlesinin rutubet ekivalanı 

değerinde ise olumlu yönde meydana gelen değiĢme istatistiki açıdan önemli 

değildir. 

Aradan geçen 8 yıllık sürede T1, T2 ve T4 iĢlemlerinin hacim 

ağırlıkları, bütün iĢlem parsellerinin gözenek hacmi (T3 hariç) ve hava 

kapasiteleri; ile T4 iĢlem parselinin geçirgenlik özelliklerinde istatistiki 

anlamda önemli olan olumsuz; K iĢlem parselinin rutubet ekivalanı 

değerinde olumlu değiĢmeler meydana gelmiĢtir. 

1986 yılından 1999 yılına kadar geçen 13 yıllık sürede 0-60 cm 

kalınlığındaki toprak kitlesinin hacim ağırlığı, gözenek hacmi ve hava 

kapasitesi özelliklerinde olumlu, su tutma kapasitesi özelliğinde ise olumsuz 

yönde değiĢmeler (istatistiki anlamda önemli) ortaya çıkmıĢtır. Diğer 

taraftan 0-15 cm lik derinlik kademesindeki toprakların hacım ağırlığı, 

gözenek hacmi ve rutubet ekivalanı; 30-45 cm derinlik kademesinin gözenek 

hacmi ve hava kapasitesi; 45-60 cm lik derinlik kademesinin hacim ağırlığı, 

gözenek hacmi ve hava kapasiteleri özelliklerinde olumlu yönde değiĢimler 

meydana gelirken, bütün derinlik kademelerinin su tutma kapasitesi 

değerlerinde olumsuz yönde değiĢimler meydana gelmiĢtir. Buna ilave 
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olarak bütün iĢlem parsellerinin gözenek hacimleri ile, K, T2, T3 ve T4 

iĢlem parsellerinin hava kapasitesi özelliklerinde de olumlu yönde 

değiĢmeler meydana gelmiĢtir. 

0-60 cm derinlik kademesindeki toprakların hacim ağırlığı, gözenek 

hacmi ve su tutma kapasitesi özelliklerinin en olumlu yönde değiĢtirilmesi; 

genellikle T1 ve T4 iĢlemleri sağlamıĢtır ki, bu iĢlemlerle toprak derin ve 

kaba iĢlenmiĢtir. 

Ġncelenen toprak özellikleri üst topraklarda alt topraklara oranla daha 

iyidir. 

Toprak özelliklerine iliĢkin yukarıda yapılan açıklamalar; orman 

ağaçlarının büyümeye baĢlamasının, toprak iĢlemelerinden sonra olumsuz 

bir yönde değiĢmeye uğrayan hacim ağırlığı, gözenek hacmi, hava kapasitesi 

ve rutubet ekivalanı gibi toprak özelliklerini yeniden iyileĢtirdiğini 

göstermektedir. 

5.2. Ağaçların Büyümeleri 

AraĢtırma alanının değiĢik toprak iĢleme yöntemleri iĢlenmiĢ iĢlem 

parsellerinde yer alan Pinus pinaster Aiton ağaçlarının gerek çap artımları, 

gerek boy büyümeleri ve gerekse hacim artımları arasında istatistiki anlamda 

bir farklılık bulunamamıĢtır. Aynı araĢtırma alanında aynı amaçla yapılan 

TOAG-358 (TOLAY ve Ark., 1983) ve TOAG-624 (HIZAL ve Ark., 1991) 

iki araĢtırmada da uygulanan toprak iĢlemeleri arasında, ağaçların 

büyümelerini etkilemeleri bakımından istatistiki anlamda önemli bir fark 

bulunamamıĢtır. Yine araĢtırma alanının bulunduğu Kerpe yöresinde benzer 

amaçlı bir araĢtırmada da ağaçların büyümelerini etkilemeleri bakımından 

uygulanan toprak iĢleme yöntemleri arasında istatistiki anlamda bir fark 

bulunmamıĢtır (TOLAY ve Ark., 1988-1).  

AraĢtırmanın ağaçların büyümesine iliĢkin sonucu, araĢtırma alanı 

ve bu alana benzer yetiĢme ortamı koĢullarını içeren alanlarda endüstriyel 

ağaçlandırmaların kurulmasında yoğun makineli toprak iĢlemelerine 
2
gerek 

olmadığı, bunların yerine daha ekonomik makineli toprak iĢleme 

yöntemlerinin uygulanmasının yeterli olduğunu göstermektedir. Bununla 

birlikte ağaçlandırmaların kuruluĢ aĢamasındaki maliyetlerini yalnızca 

                                                 
2 Makineli örtü temizliğinden sonra üst ve alt toprak iĢlemelerinin birleĢtirilerek yine makineli 

olarak tam alanda gerçekleĢtirilmesi olayı yoğun makineli toprak iĢlemesidir. Bu iĢlem, aynı 

zamanda diğer iĢlemlere oranla en pahalı iĢlemdir. AraĢtırmamızda kullanılan T4 iĢlemi en 

yoğun ve en pahalı iĢlemdir 
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makineli toprak iĢleme yöntemleri etkilememektedir. Bunun yanında fidan 

tamamlama iĢleri de kuruluĢ maliyetlerini etkilemektedir. Bunun için 

makineli toprak iĢleme yönteminin seçiminde yöntemlerin fidan tutma 

oranları üzerindeki etkileri de dikkate alınmalıdır. Bu araĢtırmada kullanılan 

yöntemlerden en ekonomik olanı "Tarak ile örtü temizliğini takiben dikim -

K" iĢlemi ile ekonomik açıdan ikinci sırada olan "Tarak ile örtü temizliği + 

diskaro ile iki geçiĢli tam alanda üst toprak (0-30 cm) iĢlemesi - T3" iĢlemi 

arasında fidan tutma oranı açısından ikincisi lehine % 10’luk bir fark 

bulunmakta ve aynı zamanda T3 yönteminin fidan tutma oranı diğer 

yöntemlerinkinden de daha büyüktür (TOLAY ve Ark. 1983). Bu nedenle bu 

araĢtırma sonucunda araĢtırma alanına benzer yetiĢme ortamı koĢullarına 

sahip ağaçlandırma alanlarında ve özellikle Kocaeli Yarımadasında 

endüstriyel ağaçlandırmaların kurulmasında "T3" yönteminin kullanılması 

önerilmiĢtir. Bu yöntemin önerilmesinin ikinci bir nedeni de; diskaro ile üst 

toprak iĢlemesinin genellikle dikim çalıĢmalarını kolaylaĢtıran bir iĢlem 

olmasıdır. 

AraĢtırmanın bu sonucu aynı zamanda yoğun makineli toprak 

iĢlemelerine her koĢulda baĢvurmanın da doğru olamayacağını 

vurgulamaktadır. Nitekim, herhangi bir toprak iĢleme ameliyesinin, 

belirlenen toprak probleminin azaltılmasına veya uygun toprak koĢullarının 

yaratılmasına yönelik olması ve verilen bir toprakta sürüm derinliğinin 

egemen toprak koĢulları ile yetiĢtirilecek bitkinin gereksinimlerine göre 

planlanmasına iĢaret edilmektedir (UNGER, 1984). ZORALĠOGLU, (1990-

1) da makineli ağaçlandırmada yöntem seçimi ve buna bağlı olarak makine 

ve ekipman organizasyonunun ancak iyi bir arazi etüdü ve toprak araĢtırması 

ile sağlıklı bir Ģekilde yapılabileceğini belirtmektedir. Diğer taraftan ince 

tekstürlü topraklarda derin toprak iĢlemesinin, suyun derinlere kadar iĢlediği 

bol yağıĢlı yetiĢme ortamlarından ziyade kurak ve yarı kurak bölgelerde 

yağıĢın toprağa izleyemediği sıkı yapılı topraklarda yapılmasının olumlu 

sonuçlar verebildiği de belirtilmiĢtir (AYIK ve YILMAZ, 1992-1; 

ZORALĠOGLU, 1990-1).  

Yukarıdaki açıklamaların ıĢığında bu araĢtırmanın sonuçları özetle 

aĢağıda verilmiĢtir  

1. 1978 yılında değiĢik makineli toprak iĢleme yöntemleriyle iĢlendikten 

hemen sonra üzerinde P. pinaster Aiton endüstriyel plantasyonu kurulan 

ince tekstürlü toprakların bazı fiziksel özelliklerinde toprak iĢlemesini 

izleyen ilk yıllarda bozulmalar meydana gelmektedir. Fakat ağaçların 



 58 

büyümeleri ile birlikte toprağı organik madde bakımından 

zenginleĢtirmesi ve kökleri ile toprakta boĢluklar yaratması ve bunlara 

bağlı olarak artan diğer biyolojik faaliyetler, toprağın fiziksel 

özelliklerindeki bu bozulmaları durdurmakta ve onların zamanla yeniden 

iyileĢmelerine yol açmaktadır. 

2. Ağaçların büyümelerini etkilemeleri bakımından, araĢtırmada kullanılan 

makineli toprak iĢleme yöntemleri arasında (Plantasyon idare 

müddetinin 2/3’ ünü -20 yılı- doldurmasına rağmen) istatistiki anlamda 

önemli farklılıklar ortaya çıkmamıĢtır. Bu durum bazı fiziksel toprak 

özelliklerinde zamanla meydana gelen bozulmalara ve iyileĢmelere bağlı 

olarak da değiĢmemiĢtir. 

3. Endüstriyel ağaçlandırmaların kurulmasında uygulanacak makineli 

toprak iĢleme yöntemlerinin; ağaçlandırılacak alanların yetiĢme ortamı 

ve özellikle toprak koĢullarının incelenmesi ve değerlendirilmesinden 

sağlanacak bulgulara göre seçilmesinin zorunlu olduğunu 

göstermektedir.  
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6. ÖZET  

Kocaeli Yarımadasındaki (Türkiye) ince tekstürlü topraklı alanların 

endüstriyel ağaçlandırmalarında kullanılacak en uygun makineli toprak 

iĢleme yöntemlerinin saptanması amacıyla 1978 yılında TÜBĠTAK’ın 

desteğiyle bir araĢtırma (TOAG-358) yapılmasına baĢlanmıĢtır. Bunun için 

Kandıra (Kocaeli)-Kerpe'de seçilen tecrit Ģeritleriyle birlikte 2,2 ha lık bir 

araĢtırma alanı; rastlantı bloklarına bölünmüĢ parseller (Split-Plot) deneme 

desenine göre her biri gübreli ve gübresiz olmak üzere ortasından ikiye 

bölünmüĢ 5 parseli içeren 4 bloğa (4x5=20 parsele) ayrılmıĢtır. Alandaki 

bozuk baltalık orman örtüsü 1978 yılında Komatsu D 85-A 12 paletli 

traktöre takılan Komatsu tarağıyla temizlendikten sonra bloklardaki her 

parsel, aĢağıdaki yöntemlerden bir tanesiyle iĢlenerek TaĢdelen orijinli 1+0 

yaĢlı Pinus pinaster Aiton fidanları dikilmiĢ ve denemenin kuruluĢu 1979 

yılının Mart ayında tamamlanmıĢtır. 

ĠĢlemler; 

1. D 85-A 12 Komatsu dip kazanlarıyla (riperleriyle) Ģeritler 

Ģeklinde toprak iĢlemesi (T1). 

2. Dip kazan pullukla Ģeritler Ģeklinde çift sürümlü gradoni tesisi 

(T2). 

3. Diskaroyla iki geçiĢli olarak tam alanda üst toprak (0-30 cm 

derinlikte) iĢlemesi (T3). 

4. Komatsu dip kazanlarıyla tam alanda toprak iĢlemesi ve 

diskaroyla üst toprak iĢlemesi (T4). 

5. Tarakla bitki örtüsü temizliği yapılmıĢ kontrol parselleri (K). 

Bu araĢtırmanın sonuçları, 1986 yılında yine TÜBĠTAK destekli 

ikinci bir araĢtırmanın (TOAG-624) aynı araĢtırma alanında aynı deneme 

deseniyle yapılmasını gerekli kılmıĢtır. 

Toprakların tekstür, hacım ağırlığı, gözenek hacmi, geçirgenlik, su 

tutma kapasitesi, rutubet ekivalanı ve hava kapasitesi özellikleri; ilk 

araĢtırmada örtü temizliğinden önce (1978 Mayıs), sonra (1978 Mayıs) ve 

toprakların iĢlenmesinden sonra (1978 Kasım) olmak üzere üç farklı 

zamanda; ikinci araĢtırmada ise 1986 yılının Kasım ayında parsellerin 

gübresiz bölümlerinde açılan toprak çukurlarının 0-15 cm, 15-30 cm, 30-45 

cm, 45-60 cm ve 60-90 cm (yalnız ilk araĢtırmada) derinlik kademelerinden 
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birbirine paralel alınan hacim ağırlığı örneklerinde saptanmıĢtır. Ġlk 

araĢtırmada gübreli ve gübresiz parsel bölümlerindeki 24 fidanın yalnızca 

boyları (boylar 1,30 m den küçük olduğu için çap ölçümleri yapılmamıĢtır), 

1979, 1980 ve 1981 yıllarında; ikinci araĢtırmada ise gübresiz parsel 

bölümlerindeki 24 ağacın çap ve boyları 1987 yılında ölçülmüĢtür. 

Birinci (TOLAY ve Ark., 1982 ve 1983) ve ikinci (HIZAL ve Ark., 

1991) araĢtırmanın sonuçlan;  

1. Dikimden sonraki birinci ay içerisinde toprağa 200 g NPK 

verilmesinin 2 yıl boyunca boylanmaya etkili olduğu. 

2. Uygulanan yöntemlerin toprak özelliklerinden hacım ağırlığı, su 

tutma kapasitesi, gözenek hacmi ve hava kapasitesini olumlu etkiledikleri ve 

en iyi iĢlemlerin T4 ile T1 olduğu, fakat bu özelliklerde 8 yıllık sürede 

bozulmaların meydana geldiğini ve  

3. Ağaçların büyümelerini etkilemelerinde uygulanan yöntemler 

arasında istatistiki anlamda farklılıkların bulunmadığını göstermiĢtir. 

Makineli toprak iĢleme yöntemlerinin endüstriyel ağaçlandırmaların 

büyümelerine etkileri hakkında kesin bir sonuca ulaĢmak için araĢtırmaların 

idare sürelerinin yarısına kadar sürdürülmesi görüĢü yaygındır. Yukarıdaki 

iki araĢtırmanın yapıldığı Pinus pinaster Aiton endüstriyel ağaçlandırması 

idare süresinin yarısını tamamlamıĢtır. Bunun için bu alanda 1999 yılında 

TÜBĠTAK’ın desteğiyle bu araĢtırmaya (TOGTAG-TARP-2164) 

baĢlanılmıĢtır. 

AraĢtırmanın amacı; 1978 yılında çeĢitli makineli toprak iĢleme 

yöntemleriyle iĢlenen toprakların bazı özelliklerinde zamanla meydana gelen 

değiĢmeler ile bunların ağaçların büyümesine etkilerinin saptanmasıdır. 

AraĢtırmada, önceki araĢtırmaların deneme deseni uygulanmıĢ 

parsellerin gübresiz bölümlerinde açılan toprak çukurlarının 0-15 cm, 15-30 

cm, 30-45 cm ve 45-60 cm lik derinlik kademelerinden hacim ağırlığı 

örnekleri alınarak bunların yukarıda belirtilen fiziksel özellikleri 

saptanmıĢtır. Parsellerin gübreli ve gübresiz bölümlerindeki bütün ağaçların 

çapları ile orta boyları ölçülmüĢtür.  

AraĢtırmanın sonuçları aĢağıda verilmiĢtir. 

1. Ġncelenen toprak özelliklerinden hacim ağırlığı, gözenek hacmi, 

su tutma kapasitesi ve hava kapasitesi özellikleri 1978-3 yılında uygulanan 

makineli toprak iĢleme yöntemleriyle olumlu olarak değiĢtirilmiĢ, buna 



 61 

karĢılık rutubet ekivalanı bozulmuĢtur. Geçirgenlik ise uygulanan 

iĢlemlerden etkilenmemiĢtir. 

2. 1978 yılından 1986 yılına kadar geçen 8 yıllık sürede ise 

toprakların hacim ağırlığı, gözenek hacmi, su tutma kapasitesi ve hava 

kapasitesi özelliklerinde 1978-3 yılındaki değerlerine oranla bozulmalar, 

rutubet ekivalanı özelliğinde ise iyileĢmeler ortaya çıkmıĢtır. 

3. 1986’dan 1999 yılma kadar geçen 13 yıllık sürede ise toprakların 

hacim ağırlığı, gözenek hacmi, hava kapasitesi, rutubet ekivalanı 

özelliklerinde 1986 yılındaki değerlerine oranla iyileĢmeler meydana gelmiĢ, 

su tutma kapasitesindeki bozulmalar ise 1999 yılında da devam etmiĢtir. 

4. 1978 yılından 1986 ve 1999 yıllarına doğru toprakların kil ve toz 

miktarlarında azalmalar, kum miktarlarında ise artıĢlar meydana gelmiĢtir. 

5. Ağaçların büyümelerini etkilemeleri bakımından uygulanan 

toprak iĢleme yöntemleri arasında istatistiki anlamda farklılıkların 

bulunmadığı görülmüĢtür. 

6. Kullanılan yöntemler içerisinde en ucuzu tarakla örtü temizliğini 

takiben dikim iĢlemidir (K). Bununla birlikte bu iĢlemin fidan tutma oranı 

düĢüktür. Bu nedenle fidan tutma oranını dikkate aldığımızda “diskaroyla iki 

geçiĢli tam alanda üst toprak (0-30 cm) iĢlemesi (T3)” yöntemi K yöntemine 

oranla daha ekonomik olmaktadır. Bunun için bu araĢtırmanın sonucuna 

dayanarak Kocaeli yarımadasındaki ince tekstürlü topraklarda endüstriyel 

orman plantasyonları kurulmasında kullanılacak yöntem olarak T3 yöntemi 

önerilebilir.  
 

Anahtar Kelimeler: Toprak iĢleme yöntemleri; Fiziksel toprak 

özellikleri; Pinus pinaster Aiton ağaçlandırmaları.  
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7. ABSTRACT 

A research project was planned at the Kerpe plantation area in 

Kandira, near Izmit to determine the most appropriate mechanized soil 

preparation method which will be used to establish industrial forest 

plantations on the fine - textured soils in the Kocaeli peninsula, Turkiye. 

After cleaning the unproductive coppice in the study area with D 85-A 

crawler tractor equipped with the front mounted clearing rake in 1978, the 

soil of each plot in each block was prepared with one of the mechanized soil 

preparation methods as follows:  

Treatments:  

T1 - Strip soil preparation with the rippers of Komatsu crawler 

tractor.  

T2 - Strip soil preparation (as gradoni) with double pass of the tine-

plough.  

T3 - Complete top soil (0-30 cm) preparation with the double pass 

of the heavy disc-harrow.  

T4 - Complete deep soil (30-60 cm) preparation with the rippers of  

Komatsu together complete top soil (0-30 cm) preparation with 

disc-harrow. 

K - Plantation of the area cleared with the rake of Komatsu without 

additional soil preparation (control). 

Texture, bulk density, total porosity, permeability, water holding 

capacity, moisture equivalent and air capacity of the soils were determined 

on the core samples which were taken from 5 different depths (at 0-15, 15-

30, 30-45, 45-60 and 60-90 cm depths) of the soil pits which were dug in 

each plot before and after land clearing, and just after the soil preparation 

treatment in 1978. 

1,0 year old Pinus pinaster Aiton seedlings were planted at 2 m x 3 

m spacing in December of 1978. The height growth and survival rates of the 

seedlings were measured on 24 seedlings at each plot in the years of 1979, 

1980 and 1981. The results of the study showed that the soil preparation 

methods did not differ significantly from each other in their capacity to 

support the growth of P. pinaster, whereas the significant differences were 

determined among the effects of the soil preparation methods on the physical 

soil properties.  
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About eight years after the soil preparation, the heights and breast 

height diameters of the trees were measured. The soil profiles were 

monitored during the study in the area, and the soils were analysed in 

laboratory in 1986. The results of the study showed that there were not 

significant differences in height growth and diameter increment due to 

different soil preparation methods. However, some soil parameters such as 

bulk density, total porosity, water holding capacity, and air capacity in the 

whole profile (0-60 cm) were affected negatively. 

On the other hand, in order to reach a clear result about the effects of 

the different mechanized soil preparation methods on the growth, the 

common idea is that the studies should be continued till the half of the 

rotation of plantations. The industrial plantations of P. pinaster mentioned 

above, completed their half of the rotation. Therefore, in 1999 this study was 

conducted in the same study area to find out the best mechanized soil 

preparation method to cultivate the line textured soils in the Kocaeli 

peninsula, as well. 

 The results of the 1999 study revealed that some soil properties 

such as bulk density, total porosity, air capacity, and moisture equivalent 

were influenced positively during the 13 years period from 1986 to 1999. 

While the percentages of clay and silt fractions were decreasing, the 

percentage of sand fraction increased at the depth of 0-60 cm soil from 1978 

to 1986 and 1999. Additionally, no significant differences were detected 

among soil preparation methods during the 13 years period study for the 

growth of the trees.  

 The study showed that although K method was the most 

economical treatment, the rate of seedling survival was low compared to the 

other methods. According to the results of the study, T3 was the second most 

feasible method after K, but this method was the most economical one, 

because of greater rate of seedling survival. Therefore, based on the results 

of this study, we recommend T3 method to be used for the establishment of 

industrial plantations on fine - textured soils of the Kocaeli Peninsula.  

Keywords: Soil preparation methods; Physical soil properties; Pinus 

pinaster Aiton plantations.  
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