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TUZLU TABAN SUYU ETKİLERİNE MARUZ KALMIŞ BİR KAVAKLIKTA  

ARAŞTIRMALAR 

 

Kavak ağaçlandırması yapılan 

sahalarda su birikmesi (veya susuzluk) ile 

tuzluluk gibi iki önemli faktör başarısızlığa 

sebep olmaktadır.  

İncelenen kavaklığın hemen 

tümünün elden çıkmasına neden taban 

suyundaki tuzluluk ve kavaklarla birlikte 

toprakta yarattığı etkiler araştırılmıştır.  

Şunu da önemle belirtmek yerinde 

olacaktır ki, kavakçılıkta zararIı tuzluluk 

derecesinin limit ve varyasyonları gerçek 

manasiyle ışığa kavuşmuş değildir. Her ne 

kadar, toprağın absortif sodyum muhtevası 

ve sodyum doygunluğu ile sulama veya 

taban suyundaki sodyum ve klor 

iyonlarının, diğer katyon ve anyonlarla olan 

denge ilişkileri tuzluluk yönünden bugün 

üzerinde en çok durulan varyasyonlar 

olarak bilinmekle beraber, bunların gerçek 

limitlerinin veya kavakçılıkta 

değerlendirilmesi mümkün azami tuzluluk 

sınırlarının ortaya konmasına ihtiyaç 

bulunmaktadır. 

İşte, bugün için münferit de olsa 

yaptığımız bu çalışmanın, araştırıcı ve 

yetiştiriciye bu yönde birçok faydalar 

sağlayacağına ve bazı boşlukları 

dolduracağına inanmaktayız. 

Araştırma Sahası; Ankara asfaltı 

üzerinde ve İzmit ilinin 42 Evler 

mevkiindedir. 1966 yılının bitiminde 

kurulmuş olup, yaklaşık olarak 8 hektara 

yakın bir büyüklüğe sahiptir. İl merkezine 

uzaklığı 2 km., denize ise 1-1.5 km’dir. 

Kavaklık kuruluşuna kadar arazi; 

bazı yıllar boş veya otlatmaya, bazı yıllar 

ise buğday yetiştirmek suretiyle, kış 

ziraatine tahsis edilmiştir. 

Kavaklık kuruluşunda, iki yaşlı I-

214 klonundan ortalama 2000 adet kavak 

fidanı kullanılmıştır. 

Toprak; bünye itibariyle ağır balçık 

(killi tın) ile kil arasında değişmektedir. 

Geçirgenlikleri azdır. Taban suyu genellikle 

1.20 - 1.30 metre arasındadır. 

İlk Gözlemler: Kavaklık, 

kuruluşunun ilk vejetasyon yılı olan 1967 

de iyi bir gelişme göstermiştir. Bu süre 

içinde, adı geçen kavaklıkta kültür işlemleri 

olarak sadece iki kez toprak işlemesi tatbik 

edilmiş, sulama ise imkânsızlıklar 

nedeniyle yapılamamıştır. 

İkinci vejetasyon yılı olan 1968 

Temmuz ayının ortalarında yapılan bol bir 

salma sulamanın ardından, kavaklık şiddetli 

bir tuzluluk etkisine maruz kalmış, 

yetiştiricinin deyişine göre 2-3 gün 

içerisinde kavaklarda çok kötü değişmeler 

ve tepkiler ortaya çıkmıştır. 

Yapılan ilk gözlem ve incelemelerde 

kavaklarda görülen başlıca araz, yaprak 

ayası kenarlarından ortaya doğru başlayan 

bir kararma ve kavrulma şeklinde olmuş, 

toprak yüzeyi ise ince bir tuz kabuğu ile 

kaplanmıştır. Tuzluluk durumu tesbit 

edildikten sonra, 10 Ağustos. 1968 

tarihinde adı geçen kavaklığa ikinci kez 

gidilerek ölmüş kavaklarla sağlam 

kavakların bulunduğu kısımlardan olmak 

üzere iki adet taban suyu örneği, 4 adedi 

ölmüş, 4 adedi de sağlam kavakların 

bulunduğu kısımlardan olmak üzere 8 adet 



toprak profilinden ve çeşitli derinliklerden 

toplam 37 adet toprak örneği alınmış ve 

laboratuvarda analize tabi tutulmuştur. 

Taban suyu örnekleri 4. Ağustos. 1969 

tarihinde aynı yerlerden olmak üzere tekrar 

alınmış ve analize tabi tutulmuştur. 

İkinci Gözlemler: 1969 üçüncü 

vejetasyon yılı Haziran başlarında yapılan 

bir sayımla kavakların hemen hemen 2/3 in 

tamamen öldüğü, geri kalanlardan bir 

kısmında, Temmuz ayından itibaren 

başlayan bir sararma ve hastalanma hali 

tesbit edilmiştir. 

ÖRNEK 1:  

A: 10.08.1968 tarihinde ölmüş 

kavakların bulunduğu kısımdan alınan 

taban suyunun: 25ºC de ECx10
6
 = 7710 

micromhos/cm pH=8,80 Na
+
= 69,56 me/L 

CO3
-
= 1,68 me/L Katyonlar: K

+
=0,06me/L 

Ca
++

+
 
Mg

++
= 1,36 me/L Anyonlar: HCO3

-
=

33,09, Cl
-
= 33,18me/L, SO4

--
= 2,12me/L  

B: 04.08.1969 tarihinde ölmüş 

kavakların bulunduğu kısımdan ve aynı 

yerden alınan taban suyunun: 25ºC de 

ECx106 = 21530 micromhos/cm pH= 8,40  

Katyonlar: Na+= 204,35, me/L, K
+
=0,29

me/L Ca
++

+
 
Mg

++
=9,10me/L, Anyonlar= 

CO3
--
= 2,11 me/L, HCO3

-
= 21,92 me/L, Cl

-
 

=187,47me/L, SO4
--
=1,60me/L  

Yukarıda analiz sonuçları görülen 

taban sularında elektriki kondaktivite 

değerleri ve dolayısiyle erimiş madde 

miktarları çok yüksektir. C4- S4 ile ifade 

edilen çok fazla tuzlu - çok fazla sodyumlu 

sulara girerler. 

ÖRNEK 2:  

A: 10.8.1968 tarihinde yaşayan 

kavakların bulunduğu kısımdan alınan 

taban suyu: 25ºC de ECx10
6
= 

3614micromhos/cm. pH= 8.35 Katyonlar: 

Na+=23,04 me/L, K
+
=0,04 me/L , Ca

++
+

 

Mg
++

=10,72me/L, Anyonlar: HCO3
-
=8,09 

me/L, CO3
-
= -, Cl

-
=23,14 me/L, SO4

--
=2,53 

me/L, 

B: 4.8.1969 tarihinde yaşayan 

kavakların bulunduğu kısımdan alınan 

taban suyu. 

25ºC de ECx10
6
= 

4174micromhos/cm. pH= 8.30 Katyonlar: 

Na+=25,65me/L, K
+
=0,02 me/L , Ca

++
+

 

Mg
++

=12,90me/L, Anyonlar: HCO3
-
=8,58 

me/L, CO3
-
= 0,94 me/L, Cl

-
=26,74 me/L, 

SO4
--
=3,31 me/L, 

Sonuç ve Öneriler  

1- Kavaklarda görülen arazlar 

tamamen klor yakması denilen ve 

yaprakların kenarlarından itibaren, orta 

damara doğru kararma ve yanma göstererek 

dökülmesi şeklindedir. Bu olay özellikle, 

sulama suyunun en fazla yayıldığı ve taban 

suyunun çok yükseldiği kısımlarda ani ve 

şiddetli olmuştur. 

2- Adı geçen kavaklıklıkta, 

kavakların 2/3 den fazlası ölmüştür. Geri 

kalanlarının bir kısmı da hasta durumdadır. 

3- Her iki taban suyu, örnek : I ve II 

de eriyebilir tuzlardan Na
+
 tuzları 

çoğunluğu oluşturmaktadır.  

 4-Her iki taban suyundaki Na+ ve 

Cl iyonları kavaklar için toksik 

seviyelerdedir. 

5- Her iki taban suyu da kavaklar 

için zararlı ve tehlikeli olup, toprağı kısa 

sürede hızla çoraklaştırma yeteneğine sahip 

bulunmaktadır. 
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