
 



ONSOZ 

1971 yılında Türkiye'de ilk defa uygulamasına baĢlanılan ve FAO ile Kavak ve 
Hızlı GeliĢen Orman Ağaçları AraĢtırma Enstitüsünün birlikte yürüttüğü TUR-71/521 
"Endüstriyel Plantasyonlar Kurma" projesi çerçevesinde ağaçlandırma sahalarında ilk 
defa diri örtü temizliği ve toprak iĢleme için makina kullanımına baĢlanılmıĢtır. Proje fa-
aliyetleri içerisinde bir dizi araĢtırma çalıĢmaları da yapılmıĢtır. Ancak kullanılan maki-
na ve ekipmanların toprakta meydana getirdiği olumlu ve olumsuz etkiler konusunda 
meslek camiasında birçok tartıĢmalar olmuĢtur. 

Bu araĢtırmanın bu tür tartıĢmalara açıklık getireceğine inanmaktayız. Ancak bu 
tür araĢtırmaların çoğaltılması halinde bu konuda daha kesin bir yargıya varmak müm-
kün olabilecektir. 

AraĢtırmanın yapılması sırasında çeĢitli zamanlarda emeği geçen Dr. Taneri 
ZORALĠOGLU'na, Uzman Mehmet BUL'a, Or. Yük. Mühendisi Erkan BÜLBÜL'e 
Toprak ve Ekoloji Uzmanı Or. Yük. Müh. Mustafa ZENGĠN'e ve Laborant Hüseyin 
HÜRRĠYET'e teĢekkür ederiz. 

Yazım aĢamasında değerli fikirleri ile yol gösteren Sayın Hocam Prof. Dr. Necmet-
tin ÇEPEL'e ayrıca teĢekkürlerimi sunarım. 

AraĢtırmanın özellikle mesleğin ağaçlandırma kesimine ıĢık tutacağına inanıyo-
ruz. Ülkemize ve uygulayıcılara yararlı olmasını dileriz. 

Celâl AYIK 



ÖZETÇE 

Türkiye'nin ekolojik bakımdan değiĢik iki ayrı bölgesindeki (Akdeniz ve Ege) AraĢ-
tırma alanlarında çeĢitli arazi hazırlığı yöntemleri uygulanmıĢtır. 

AraĢtırma alanlarında diri örtünün temizlenmesi için 3 ayrı ekipman toprağın iĢlen-
mesi amacıyla ise 5 değiĢik metod kullanılmıĢtır. 

Diri Örtü temizliği sırasında dozer bıçağı ve tarakla taĢınan üst toprağın kalınlığı ve 
ağırlığı belirlenmiĢtir. Buna göre dozer bıçağı üe taĢınan toprak miktarı tarağa göre 
yaklaĢık bir misli fazladır. Buna ilaveten taĢınan toprağın içerdiği organik madde ve be-
sin maddelerinin miktarları bulunmuĢ ve bunlara eĢdeğer yapay gübrelerin parasal de-
ğerleri hesabedi I mistir. 

AraĢtırmadan elde edilen bir baĢka sonuca göre de ince tekstürlü fakat, sıkı otur-
mamıĢ topraklarda en fazla ikinci yılda toprak iĢlemenin etkisi kaybolmaktadır. 

ABSTRACT 

Several îreatments of site preparation were appiied at two experimentai areas lo-

cated in two ecologicaly different regions of Turkey. 

Three exuipments were used for clearing vegetatıon and five different types of soil 
preparation methods were applied at the trials. 

Thickness and weight of the topsoil removed by dozer blade and rake, during clea-
ring vegetatıon were accounted. Furthermore, organic matter and nutrient content of 
the transported soil were determined. Amount of the Commercial fertilizers equivalent 
of them and their values in cash were accounted. 

Another condusion of this research is soil preparation methods were not effective 
on the soils, which are fine textured and not stnctly compacted, after two years from 
application. 
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DĠRĠ ÖRTÜ TEMĠZLĠĞĠ VE 

TOPRAK ĠġLEME EKĠPMANLARININ 

AĞAÇLANDIRMA SAHALARININ TOPRAKLARI 

ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ 

Celâl AYIK 
Hüseyin YILMAZ 

1. GİRİŞ 

Türkiye'de mevcut 11.3 milyon ha. bozuk ve verimsiz haldeki orman 
alanının 5.349.617 hektarlık bölümünde ekonomik ağaçlandırma 
yapılabileceği, bunun 1.718.000 hektarının makineli çalıĢmaya uygun sahalar 
olduğu belirtilmektedir (OGM, 1985). 

Türkiye, bölgelere hatta yörelere göre klimatik, fizyografik, edafik ve biyotik 
(özellikle vejetasyon) koĢulların çok sık değiĢiklik gösterdiği bir ülkedir. Bu nedenle 
çalıĢılacak makina, ekipman ve kültür metodunun da yörenin ekolojik koĢullan 
gözönüne alınarak seçilmesi gerekir. Aksi halde makina kullanımından beklenen 
yarar sağlanamayacağı gibi zararlı birtakım sonuçlarla da karĢılaĢılabilir. 

Ağaçlandırma çalıĢmalarında değiĢen ekolojik koĢullara göre makina ve 
ekipman seçimi konusunda yapılan araĢtırmalar henüz çok az ve yetersizdir. Bu 
nedenle araĢtırmaların bölgeler itibarıyla yaygınlaĢtırılması ve sonuçlarının kısa 
zamanda alınarak, uygulama çalıĢmalarının araĢtırma bilgileri bazına oturtulması 
gerekmektedir. ĠĢte bu noktadan hareket ederek Türkiye'nin ekolojik koĢullar 
bakımından iki değiĢik bölgesinde kurulan deneme alanlarında yapılan bu 
araĢtırmadan elde edilen bulgular, özellikle makina ile diri örtü temizlenmesi 
sırasında yığınlara taĢınan toprak ve mineral besin maddelerinin miktarları 
hakkında nicel değerler ortaya konulması bakımından uygulayıcılara yararlı olacak 
ve bu konudaki tartıĢmalara açıklık kazandıracaktır. 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1 Materyal 

AraĢtırma materyali, ekolojik bakımdan farklı iki araĢtırma alanındaki toprak ve 
bitkilerdir. Bu iki araĢtırma alanının tanıtımı aĢağıda yapılmıĢtır. 



2.1.1. Antalya-Düzlerçamı Araştırma Alam 

AraĢtırma alanının yeri, Antalya'nın yaklaĢık 25 km. kuzeybatısında, arazi 
eğiminin en çok % 5'i geçmediği düze yakın bir arazi üzerindedir. Denizden 
yükseklik 100 metredir. Ġklim, yazları sıcak ve kurak, kıĢları ılıman ve yağıĢlı geçen 
tipik Akdeniz iklimidir. Yıllık ortalama yağıĢ 1030 mm.dir. 

Vejetasyon, Akdeniz bölgesine has maki florasıdır (Resim, 1). Örnekleme 
parsellerinde görülen türler ve bunların "Braun-Blanquet" yöntemine göre (Çepel, 
1988) belirlenen örtme dereceleri vejetasyon inceleme formunda gösterilmiĢtir 
(Tablo, 1) 

Anakaya esas itibariyle ince gözenekli traverten olup profil içerisinde ayrıĢan 
kısımlar, kireç miktarı daha fazla olan tozlu-killi marna dönüĢmüĢmektedir. Mutlak 
derinlik genel olarak 25-40 cm. arasında değiĢmekte, fizyolojik derinlik ise 60 cm. yi 
bulmaktadır. Bu durum AraĢtırma alanının içerisinde bulunan ve diri örtü temizliği 
sırasında sökülen yaĢlı birkaç kızılçam'ın çok yayvan olan köklerinden de 
anlaĢılmaktadır (Resim, 2). Diri örtünün yoğun olduğu yerlerde 5-10 cm. 
kalınlığında bir A horizonu mevcuttur, fakat seyrek olduğu yerlerde bu horizona 
rastlanmamaktadır (bu heterojenlik hemen bütün örnekleme parsellerinde birkaç 
metrede bir görüldüğü için parseller arasında karĢılaĢtırma bakımından bir farklılık 
yaratmamaktadır). 

Humus formu mull, drenaj iyi, taĢsız, tekstür üst kısımlarda balçık-killi balçık, 
alt toprakta ise killi balçık-tozlu killi balçıktır. Genellikle küçük ve orta büyüklükte 
kırıntı strüktüre sahiptir. 

Profillerden alınan Örneklerde kireç miktarı genel olarak % 40'ın üzerinde olup, 
bu oran alt toprakta yer yer % 80'i bulmaktadır. pH = 7.3 ile 7.9 arasında 
değiĢmektedir. Toprak tipi kahverengi rendzina olarak tanımlanmıĢtır 

2.1.2. Balıkesir-Domuzharmanı Araştırma Alanı 

Balıkesir-Domuzharmanı mevkiindeki AraĢtırma Alanı ise Balıkesir-Balya 
karayolunun 5 km. kuzeyinde Balıkesir'e 33 km. uzaklıkta, doğuya bakan, 
ortalama % 12 eğimli yukarı-alt yamaç üzerinde ve denizden 300 m. yükseklikte 
bulunmaktadır. 

Ġklim ve vejetasyon bakımından Ege ardı geçiĢ zonunu temsil etmektedir. Yıllık 
ortalama yağıĢ 602.9 mm'dir. Yazlar kurak geçmekte ve toprakta su açığı 
bulunmaktadır. 

Saha üzerindeki diri örtü, çoğunluğunu Quercus Coccifera'anın oluĢturduğu 
ortalama 2.0 m. boyunda bozuk baltalık niteliğindedir (Resim, 3). Türlerin dağılımı ve 
arazideki örtme dereceleri "Braun-blanquet" yöntemine göre tesbit edilmiĢtir 
(Tablo 2). 

Toprak dolomit anakaya üzerinde oluĢmuĢ, kahverengi orman toprağıdır. 
Mutlak derinlik 70-100 cm. arasındadır. Fizyolojik derinlik ise genel olaraka 120 
cm,den fazladır. Drenaj iyi, iskelet miktarı genel olarak az, fakat bazı profillerde 50 
cm.den sonra orta düzeydedir. 

Humus tipi mull'dür. Ortalama 18 cm. kalınlığında koyu esmer renkli bir A 
horizonu mevcuttur. Bunun altında 50-70 cm. derinliğe kadar inen açık kahverengi 
renkte (B) horizonu ve B3 horizonuna yakın özellikteki Cv horizonu bulunmaktadır. 
Bütün hori-zonların tekstürü kildir. pH = 7.2 - 7.8 arasında değiĢmektedir. Üst toprakta 
karbonatlar 



 

 



yıkanmıĢtır. Ancak 70-80 cm. derinlikte ince bir tabaka halinde kireç birikimi görülmektedir 
(Resim 4). Leke ve konkresyonlara rastlanmamıĢtır. 

2.2. Araştırma Yöntemi (METOD) 2.2.1 

Arazide Uygulanan Yöntem 

Araştırma Alanlarında Uygulanan Deneme Düzeni 

AraĢtırma alanlarında iki yinelemeli, 3 ana iĢlem (diri örtü temizliği) ve 15 alt iĢlemli (6 
türlü toprak iĢleme x 3 ayrı toprak derinliği) faktöriyel blok split-plot deneme düzeni 
uygulanmıĢtır (Ek 1). 

Araştırma Alanlarının Kuruluşu 

AraĢtırma alanlarında gerek diri örtünün temizlenmesi gerekse toprağın iĢlenmesi 
Sırasında çeĢitli makina ve ekipmanlar kullanılmıĢtır. Ayrıca makina ile diri örtü temizliği 
yapılan parsellerde yine makina ile toprak iĢlemenin yanında insan gücü (iĢçi) ile yapılan 
toprak iĢleme yöntemi de uygulanmıĢtır. 

Araştırma Alanlarında Diri Örtünün Temizlenmesi İçin Kullanılan Makina ve 
Ekipmanlar 

Diri örtü temizliği için aĢağıdaki makina ve ekipmanlar kullanılmıĢtır. 

KOB : D 85-A-1 8 KOMATSU paletli traktör ve önüne monte edilen DOZER BIÇAĞI 

KOT :  D 85-A-18 KOMATSU paletli traktör ve önüne monte edilen ÖRTÜ TE-
MĠZLEME TARAĞI 

ÇD    : MERCEDES 4x4 Lastik tekerlekli traktör ve arkasına monte edilen NĠCO-LAS 
ÇEKĠÇLĠ ÇALI DOĞRAYICI 

Toprak iĢlemede ise aĢağıdaki ekipmanlar ve iĢlemler uygulanmıĢtır. ÇRT : 

Çift soklu riper pullukla tam alanda toprak iĢleme ÇRG : Çift Sûklu riper 

pullukla gradon! yapılması 

R       : Paletli traktörün arkasındaki çift soklu riperle tam alanda riperleme (Kaza-
yaksız) 

RD     :  Riperleme ve arkasından Mercedes Traktöre monte edilen ağır diskle 
diskleme 

D       : Yalnız diskleme 

ETİ   : Elle (insan gücü ile) toprak iĢleme (Kontrol). 

Araştırma Alanlarındaki Ölçmeler ve Toprak Örneği Alma İşlemleri 

AraĢtırma alanında diri örtü temizliği yapılmadan önce vejetasyon tesbitleri yapılmıĢ ve 
örtü temizleme parsellerindeki split plotların herbirinden 0-20, 20-40, 40-60 cm. derinlik 
Hademelerini temsil edecek karma toprak örnekleri ve çelik silindirlerle bozulmamıĢ toprak 
örnekleri alınmıĢtır. Ayrıca her split plotda profil etüdü yapılmıĢtır. Daha



 
sonra yukarıda belirtilen 3 değiĢik metodla diri örtü temizlenerek, aynı Split plotlardan ve 
aynı derinlik kademelerinden tekrar karma toprak örneklen alınmıĢtır. Arkasından bu alt 
iĢlem parsellerinde yine yukarıda belirtilen metod ve ekipmanlarla toprak iĢlenmiĢtir. ĠĢlenen 
toprakta meydana geien değiĢiklikleri doğru olarak tesbit edebilmek için toprağın oturması 
beklenmiĢtir. Düzlerçamı deneme sahasında toprak iĢlemeden bir yıl sonra, 
Domuzharmanı deneme sahasında ise iki yıl sonra aynı derinliklerden aynı sayıda 
bozulmuĢ ve bozulmamıĢ toprak örnekleri alınmıĢtır. 

Bilindiği gibi örtü temizleme ekipmanlarından birisi olan çalı doğrayıcının kullanılması 
halinde toprakta herhangi bîr taĢınma sözkonusu değildir. Fakat uygulamada en fazla 
kullanılan örtü temizleme tarağının kullanılması sırasında diri örtü ile birlikte bir miktar 
toprağın taĢınarak yığınlara itildiği bir gerçektir. Bıçak kullanılması halinde bu miktar daha 
da artmaktadır. Bu ekipmanlarla taĢınan toprağın kalite ve kantite olarak belirlenebilmesi 
için Ģu yöntem uygulanmıĢtır: 

Kök, dal ve yapraklardan ayrılan toprak 0.5 m3'lük bir ölçekle oldukça hassas bir 
Ģekilde ölçülmüĢtür (Resim 5). Her parselde bu Ģekilde ölçülen taĢınmıĢ toprağın miktarı 
metreküp olarak tesbit edilmiĢ ve kaydedilmiĢtir. Bundan baĢka bu ölçmelerin yapıldığı 
yerlerden yeterli sayıda toprak örneği alınarak yığınlardaki toprağın içerdiği ana besin 
maddelerinin tesbiti için laboratuvara getirilmiĢtir. Ayırca bu örneklerin hacim ağırlıkları 
bulunarak, taĢınaN toprağın tamamının ağırlığı hesabedi Ġm iĢtir. 

Burada Ģu önemli hususun da hemen belirtilmesi gerekir ki, denemeler tesis edilirken, 
diri örtü temizliğinde kullanılan ekipmanlarla (Bıçak ve tarak) toprağın taĢınmasını artırıcı 
yönde etkileyen faktörlerin en aza indirilmesine özen gösterilmiĢtir. 

Diri Örtünün Temizlenmesi Sırasında Toprağın Az veya Çok TaĢınmasında Rolü Olan 
Faktörler ġu ġekilde Sıralanabilir: 

a) Operatörün Ustalığı, 

b) Toprağın nem durumu : Toprağın normal tavında veya biraz kuru olması en ide 
al durumdur. Fazla rutubet hem daha çok toprağın taĢınmasına hem de sıkıĢmaya ne 
den olmaktadır. 

c) Toprağın tekstürü : Toprağın bünyesi ağırlaĢtıkça taĢınan toprağın miktarı da 
artmaktadır. 

d) Diri örtüyü meydana getiren türler, bunların boyları ve sıklığı: Türlerin kök yapı 
ları boyları ve sıklık durumları, örtü temizliği sırasında kesilme veya sökülmeye karĢı 
direnme derecesini etkilemektedir. Ayrıca ekipmanın önünde yığılan vejetasyon artık 
ları daha çok toprağın taĢınmasına yol açmaktadır. 

e) Mikroreliyef: Arazi yüzeyinde girinti-çıkıntılar veya küçük tepecikler olduğu tak 
dirde, diri örtünün temizliği sırasında, dikkat edilmezse, taĢman toprağın miktarı artar. 

1) Yığın aralarının mesafesi: Yığınlar arasındaki mesafe arttıkça taĢınan toprak da 
artacaktır. Eğim gruplarına göre yığın aralık ve mesafeleri aĢağıda verilmiĢtir. 



 

g) Kullanılan bıçak veya tarağın teknik özellikleri: Bu ekipmanlar kullanılan maki-
neye ve maksada uygun olmalıdır. 

2.2.2. Büro Yöntemi 

Diri örtü temizliği sırasında yığınlara taĢınan toprak tabakasının kalınlığı aĢağıda 
belirtilen yöntemle hesabedi Ġm iĢtir. 

Daha önce Bıçak ve Tarakla diri örtünün temizlendiği parsellerdeki yığınlar üze-
rinde tesadüfen seçilen noktalarda taĢınan toprak miktarlarının ölçüldüğü ifade edil-
miĢti. 

Hacim (m3) olarak ölçülen toprak miktarı bu toprağın taĢındığı alana (m2) bölün-
mek suretiyle bu hacmin arazi üzerinde kaç santimetrelik toprak kalınlığına eĢdeğer ol-
duğu hesabediimiĢtir (Tablo 3 ve 8}. 

Diri Örtü Temizliği Sırasında Birim Alandan Yığınlara TaĢınan Toprağın Ağırlığı 
(ton/ha) ise AĢağıdaki ġekilde HesabedilmiĢtir: 

Bıçak ve tarakla diri örtü temizliği yapılan parsellerden taĢınan toprak tabakasının 
kalınlığı esas alınmak suretiyle önce bir hektar alanda taĢınan toprağın hacmi bulun-
muĢ, daha sonra bu hacim bahis konusu AraĢtırma alanındaki üst toprak tabakası için 
bulunan hacim ağırlığı değeri ile çarpılarak birim alandan yani bir hektardan taĢınan 
toprağın ağırlığı hesabedilmiĢtir (Tablo 4 ve 9). 

Örneğin; Düzlerçamı araĢtırma alanında bıçakla din örtü temizliği yapılan alanda 
taĢınan toprak tabakasının kalınlığı 2.54 cm.dir. Birim alanda (ha) taĢınan toprağın 
hacmi 

2.54x100.000.000 cm2 =254m3'tür. 

Bu deneme alanında üst toprağın hacim ağırlığı 0.920 gr/cm3 (veya 920 kg/m3) 
olarak tesbiî edilmiĢtir. Buna göre taĢınan toprağın ağırlığı. 

254 x 920 = 233680 kg. bulunmuĢtur. 

2.2.3. Laboratuvar Yöntemi 

Tekstür 

Laboratuvara getirilen örneklerin tekstürü Bouyoucos'un hidrometre metoduna 
göre tayın edilmiĢtir. 



Toprağın Hacim Ağırlığı 

AraĢtırma alanlarındaki tarak ve bıçakla diri örtü temizliği yapılan parsellerden ve 
üç değiĢik derinlik kademesinden alınmıĢ olan bozulmamıĢ örnekler üzerinde hacim 
ağırlığı aĢağıdaki formülle hesabedilmiĢtir (ÇEPEL, 1985). 

105°C KurutulmuĢ Toprak Örneği Ağırlığı 
Hacim Ağırlığı = ------------------------------ : ----------------------  

BozulmamıĢ Örneğin Hacmi 

Yığınlardan alınan toprağın hacim ağırlığı için üst toprak tabakasından alınmıĢ 
olan bozulmamıĢ örneklere ait hacim ağırlığı değerleri esas alınmıĢtır. 

Balıkesir-Domuzharmam araĢtırma alanında diri örtü temizliği yapılmadan önce 
ve toprak iĢlemesinin yapılmasından iki yıl sonra SpIitPIotlardan alınmıĢ olan bozulma-
mıĢ toprak örneklerinin de hacim ağırlıkları aynı formülle hesabedilmiĢtir. Elde edilen 
değerlerin bazıları heterojen olduğu için istatistik yöntemle yapılan değerlendirme gü-
vensiz gözükmekte ise de Özellikle fiziksel toprak analizlerinde bu durum normal sayıl-
malıdır. 

Solma Noktası ve Tarla Kapasitesi 

Solma noktası laboratuvarda Soil Moisture Preassure membrane cihazı ile belir-
lenmiĢtir. Tarla kapasitesi ise Santrifüj cihazında 30 dakika süre ile (2440 devir / daki-
ka) santrifüje edilmek suretiyle bulunmuĢtur. 

Yararlanılabilir Toprak Nemi 

Faydalı rutubet değerleri için bilinen usulle hareket edilmiĢ, yani tarla kapasitesi 
değerlerinden solma noktası değerlerinin çıkarılması sonucunda bulunmuĢtur. 

Organik Madde Miktarı (%) 

Toprak örneklerinin organik madde miktarları Walk!ey Black'in ıslak yakma "wet 
CambuStion" metoduna göre yüzde (%) olarak belirlenmiĢtir. 

Azot 

Toprak örneklerindeki azot miktarları Kjeldahl cihazı kullanılarak belirlenmiĢ ve 
mutlak kuru maddenin yüzdesi (%) olarak hesaplanmıĢtır. 

P205 

Laboratuvar analizlerinde topraktaki fosforun (P) tayini için olsen metodu kullanıl-
mıĢtır, ppm olarak bulunan fP) miktarı daha sonra % P205'e çevrilerek P205 miktarı 
hesaplanmıĢtır. 

K20 

Topraklardaki potasyum miktarı Flame Photometre ile miliekivalan olarak 
(me/100 gr.) belirlenmiĢ, daha sonra % ye çevrilerek K20 miktarı hesaplanmıĢtır. 

2.2.4. Sonuçların değerlendirilmesi 

Diri örtü temizliği ve toprak iĢlemede uygulanan yöntemlerin toprak toprak özellik-
leri üzerinde farkîı etki yapıp yapmadıklarını ortaya çıkarmak için istatistik analiz yön-
temlerinden (t) testi ve varyans analizi uygulanmıĢtır. 



BULGULAR 

3.1. Toprak TaĢınması 

Düzlerçamı deneme alanında bıçakla yapılan diri örtü temizliği sırasında ortalama 
2.54 cm., tarakla yapılan diri örtü temizliği sırasında ise 1.29 cm. kalınlığında üst toprak 
tabakasının yığınlara taĢındığı ortaya çıkmıĢtır (Tablo 3). 

Tablo : 3 Antalya-Düzlerçamı AraĢtırma Alanında Diri Örtü Temizliği Ġçin Kullanılan Ekip-
manlarla Yığınlara TaĢınan Üst Toprağın Hacmi ve Kalınlığı 

Table : 3 Volume and tickness of the topsoil removed by vegeiation clearing equipments 
at Antalya-Düzlerçamı trial area. 

 
* (t) testi uygulamasına göre ortalamalar arasındaki (ark % 95 önemlidir. 

Bıçak ve tarak için bulunan değerlere (t) testi uygulanmıĢ ve iki iĢlemin istatistik ba-
kımından 0.95 seviyesinde farklı olduğu görülmüĢtür. 

Diri örtü temizliği sırasında birim alandan yığınlara taĢınan toprağın ağırlığı ise da 
ha önceki bahislerde açıklanan yöntemle hesabedilmiĢ ve aĢağıdaki tabloda gösteril-
miĢtir. Buna göre bıçakla taĢınan toprak miktarı 233680 kg/ha., tarakla taĢınan toprak 
ise 118680 kg/ha dır (Tablo 4). 



 

Domuzharmanı AraĢtırma alanında ise, diri örtü temizliği sırasında bıçakla ortala-
ma 3.29 cm., tarakla ise 1.89 cm kalınlığında toprak tabakasının yığınlara taĢındığı OT 
taya çıkmıĢtır. 

Bıçak ve tarak için bulunan değerler (t) testi ile kontrol edilmiĢ ve ikisi arasındaki 
farkın % 99 seviyesinde önemli olduğu görülmüĢtür (Tablo 5). 

Domuzharmanı araĢtırma alanında diri örtü temizliği sırasında yığınlara taĢınan 
toprağın ağırlık olarak hesaplanan miktarları ise Tablo 6'da gösterilmiĢtir. 

Tablo 5 : Balıkesir-Domuzharmanı AraĢtırma Alanında Diri Örtüyü Temizlemek Ġçin Kul-
lanılan Ekipmanlarla Yığınlara TaĢınan Toprağın Miktarı ve Kalınlığı 

Table 5 : Volume and Tickness of the Topsoil Removed by Vegetation Clearing Equip-
ments at Balıkesir-Dcmuzharmanı Trial Area. 

 
' (t) ttesti uygulamasına göre ortalamalar arasındaki fark % 99 önemlidir.

 



 

3.2. Tekstür 

Diri örtü temizlenmeden önce ve diri örtü temizliği yapıldıktan sonra alınan toprak 
örneklen ile çeĢitli ekipmanlarla toprak iĢlendikten sonra Split Plotlardan alınan toprak 
örneklerinin analiz sonuçlan karĢılaĢtın Ġm ıĢtır. Varyans analizi ile yapılan değerlendir-
mede gerek diri örtü temizliği ve gerekse toprak iĢleme ekipmanlarının toprağın 0-20, 
20-40 ve 40-60 cm derinlik kademelerindeki kum, toz ve kil oranlarında bir değiĢiklik 
yaratmadığı ortaya çıkmıĢtır. 

3.3. Besin Maddesi Kayıpları 

Düzlerçamı araĢtırma alanındaki yığınlardan alınan toprak örneklerinde, analizler 
sonucunda bulunan organik madde, azot, fosfor ve potasyum değerleri Tablo 7'de ve-
rilmiĢtir (Tablo düzenlenirken yalnızca arazi yüzeyinin yıkanmaya ve yüzey erozyonu-
na uğramamıĢ ve A horizonunun doğa! yapısının mevcut olduğu parsellerden alınan 
Örnekler dikkate alınmıĢtır). Diri Örtü temizliğinin yapılması sırasında birim alandan yı-
ğınlara taĢınan besin maddelerinin miktarlarının hesabında bu tablodaki rakamların 
ortalamaları esas alınmıĢtır. 

Tablo 7'deki her besin maddesi için bulunan ortalama değerler kilograma çevril-
dikten sonra, tablo 4'de gösterilen ve birim alandan bıçak ve tarakla taĢınan toprağın 
ağırlığına oranlanmak suretiyle bu bitki besin maddelerinin miktarları ağırlık olarak 
(kg/ha) bulunmuĢ Tablo 8'de gösterilmiĢtir. 
 



Tablo : 7    Antalya-Düzlerçamı AraĢtırma Alanında Yığınlardan Alınan 
Toprak Örneklerinde Tesbit Edilen Ana Besin Maddelerinin 
miktarları  

Table 7 :     Quantity of major nutrient elements of the soil samples taken 
from the piles at Antalya-Düzlerçamı trial area. 

 

Tablo : 8  Antalya-Düzlerçamı AraĢtırma Atamda Diri Örtü Temizlemede 
Kullanılan Ekipmanlarla Yığınlara TaĢınan Bitki Besin 
Maddelerinin Hektardaki Miktarları  

Table : 8  The amount of the major nutrient elemants removed by the land 
clearing equip-ments at düzlerçamı trial area (kg/per heetar) 

 



Tablo 9'da verilen rakamlara (t) testi uygulanarak Bıçak ve Tarağın taşımış 
olduğu besin maddelerinin miktarları karşılaştırmıştır. Buna göre bıçak ve 
tarağın taşımış olduğu organik madde, total N ve K miktarlarında önemli bir 
fark yoktur. Ancak analiz sonuçlarına göre tarakla taşınan P miktarı bıçağa göre 
daha fazladır ve fark istatistik olarak % 95 seviyesinde Önemlidir. Tarakla 
temizlenen parsellerdeki fosfor miktarlarının bıçak parsellerine göre daha 
yüksek olması, tarak dişlerinin bıçağa nazaran alt toprağa daha fazla 
işlemesinin sonucu olarak düşünülebilir. Çünkü 40 cm toprak derinliğine kadar 
yapılan analizlerden elde edilen bulgulara göre alt toprakta fosfor, üst toprağa 
kıyasla daha yüksek bulunmuştur. Bununla birlikte birim alandan tarakla 
taşınan toprağın miktarı bıçağa göre daha az olduğu için sonuçta tarakla taşınan 
besin maddelerinin toplam ağırlığı da bıçaktakinden az olmaktadır (Tablo 
10). 

Table : 9   Balıkesir-Domuzharmanı Deneme Alanında Yığınlardan Alınan Toprak Örnek-
lerinde Tesbit Edilen Ana Besin Maddelerinin miktarları 

Table : 9   Ctuantity of majör nutrient elemants of the soil samples taken from the piles at 
Baiıkesir-Domuzharmanı trial area. 

 
Mikroreliefin homojen olmaması nedeniyle bu kısımlardan alınan örneklere ait analiz 
sonuçlan genel ortalamayı temsil etmemektedir. 



 

3.4. Solma Noktası 

Düzlerçamı AraĢtırma Alanında yapılan bu çalıĢmada diri örtü temizliğinden önce 
(doğal yapı bozulmadan) alınan toprak örneklen ile diri örtü temizlendikten sonra ve 
çeĢitli ekipmanlarla toprak iĢlendikten sonra alman örneklerin birbirleri ile karĢılaĢtır-
malarından istatistik bakımından önemli sayılacak bir tark çıkmamıĢtır. Yani diri Örtü 
temizliği veya toprak iĢleme ekipmanları toprağın solma noktası değerlerinde birfarkh-
[ık yaratmamıĢtır. 

3.5. Tarla Kapasitesi ve Faydalı Rutubet 

Düzlerçamı AraĢtırma alanında diri örtünün temizlenmesi için kullanılan ekipman-
ların hiçbirisi toprağın 0-20 ve 20-40 derinlik kademelerindeki tarla kapasitesini etkile-
memiĢtir Ancak örtü temizlendikten sonra çeĢitli ekipmanlarla yapılan toprak iĢleme 
ameliyesi, iĢlenmemiĢ haldeyken toprakta mevcut olan faydalı rutubet kapasitesinin % 
15.9-21.6 arasında değiĢen oranlarda düĢmesine neden olmuĢtur (Tablo 11). Tarla 
kapasitesi değerlerinde bu paralelde bir düĢüĢ olduğu için faydalı rutubet değerlerinde 
bu farklılığın ortaya çıkması doğaldır. 

3.6. Taşınan Toprak ve Organik Maddenin Neden Olduğu Su Kayıpları 

ÇEPEL, 1988'e göre, 10 cm kalınlığındaki toprak tabakasının mm yağıĢ olarak su 
biriktirme kapasitesi toprağın türüne göre değiĢmekte ve balçık topraklarda yararlanı-
labilir su biriktirme kapasitesi 20 kil topraklarda ise 13 olarak verilmektedir. 

Ayrıca topraktaki organik maddenin yüzdesine göre de her 10 cm toprak derinliği 
için yararlanılabilir su biriktirme kapasitesinde bir artıĢ olduğu bildirilmektedir. Bu artıĢı 
balçıklı topraklarda organik madde miktarı % 2-5 arasında ise 4, organik madde oranı 
5-10 arasında ise 8 olduğu belirtilmektedir. 



 

Düzlerçamı ve Domuzharmanı araĢtırma alanlarında diri örtü temizliği sırasında 
yığınlara taĢınan toprağın kalınlığı, tekstürü ve organik madde içeriği daha önce belir-
lenmiĢti. Yukarıdaki bilgiler ıĢığında her iki araĢtırma alanında taĢınan toprakla birlikte 
ortaya çıkan yararlanılabilir su kapasitesindeki kayıplar da hesaplanarak Tablo 12'de 
gösterilmiĢtir. 

AraĢtırma alanlarında toprağın A horizonu yeterince kalın olduğu için örtü temizliği ile 
taĢınan organik madde miktarı profilin genelinde organik madde oranının değiĢme- 



sine neden olmamıĢtır. Dolayısıyla toprak derinliğinin tamamına ait yararlanılabilir su 
biriktirme kapasitesini etkilemesi söz konusu değildir. O nedenle de ayrıca hesaplan-
mam ıĢtır. 

Tablo : 12. Düzlerçamı ve Domuzharmanı Araştırma Alanlarında Diri Örtü 
Temizliği Sırasında Taşınan Toprak ve Organik Madde Yüzünden 
Faydalanılabilir Su Kapasitesinde Ortaya Çıkan Kayıplar 

Table : 12. V/ater iosses in available water capacity because of the soil and 
organic matter removed by land clearîng equipments at Düzlerçamı 
and Domuzhar-manj trial areas 

 

3.7. Diri Örtü Temizliği ve Toprak İşlemenin Büyüme Üzerindeki Etkileri. 

AraĢtırma alanlarının kuruluĢunu takibeden yıl (1982) her alt iĢlem parselinde kı-
zılcam türünde ölçü fidanları dikilmiĢtir. Bu fidanlarda 1992 yılında yapılan ölçme so-
nuçları varyans analizi ile değerlendirilerek diri örtü temizleme metodları ve toprak iĢle-
me metodları ile fidanların büyümeleri arasındaki iliĢkiler araĢtırılmıĢtır. 

Alınan sonuçlara göre diri örtü temizliğinin bıçak, tarak veya çalı doğrayıcı ile ya-
pılmıĢ olması fidanların büyümesi üzerinde istatistik bakımdan önemsenecek bir fark 
yaratmamıĢtır. Ancak tarak parsellerindeki ortalama değerler diğerlerine göre daha 
yüksektir. (Örneğin boy ortalamaları; Çalı doğrayıcı 329.95, D. bıçağı 334.69, Tarak 
365.97). 

Toprak iĢleme metodlarında ise riperle alt toprak iĢlemesinin diğerlerine oranla bü-
yümeyi daha çok etkilediği görülmüĢtür. Boy ve çap büyümesinde birinci sırayı ri-
per-diskaro (RD) almıĢtır. Bunun arkasından riperle toprak iĢleme (R) gelmektedir. 
Bunları sırası ile çift soklu riper pullukla gradoni (ÇRG), çift soklu riper pullukla tam alan 



sürüm (ÇRT), diskaro ile üst toprak iĢleme (D) ve elle (ĠĢçi gücü) toprak 
ĠĢleme (ETĠ) iĢlemleri gelmektedir. 

Balıkesir (Domuzharmanı) araĢtırma alanında toprak iĢleme metodları ile 
büyüme iliĢkilerini gösteren Duncan Testi sonuçlan aĢağıda görülmektedir.  

        Boy Büyümesi Çap Büyümesi 

İşlem No F = 31.52*** İşlem No   F = 21.44*** 

 
C**} % 99 düzeyinde önemli farklılık 

Burada ortaya çıkan en önemli nokta riperle alt toprak iĢlemesinin büyüme 
üzerinde ne kadar etkili olduğudur.Her nekadar riper üzerine diskaro ile üst 
toprak iĢlemesi büyüme yönünden ilk sırayı almakta ise de yalnız riper iĢlemi 
ile arasında Önemli bir fark olmadığı görülmektedir. Burada iĢin ekonomisi de 
düĢünülmelidir. 

Bir baĢka önemli nokta ise elle yani insan gücü ile toprağın iĢlendiği iĢlem 
parsellerinde büyümenin makina gücüne kıyasla ne kadar zayıf kaldığıdır.  

Sonuç olarak denilebilir ki büyüme üzerinde etkili olan örtü temizliğinden 
ziyade toprak iĢlemesidir. Bunda da en iyi geliĢme için tercih edilecek metod 
riperle tam alanda toprak iĢlemesidir. 

4. TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER 

AraĢtırma sonucunda elde edilen önemli bulguları aĢağıdaki Ģekilde 
özetlemek mümkündür. 

Gerek Antalya (Düzlerçamı) gerekse Balıkesir (Domuzharmanı) araĢtırma 
alanlarında D-8 paletli traktöre monte edilen bıçak ve diri örtü temizleme tarağı ile 
vejetasyonun temizlenmesi sırasında her iki ekipmanın da üst toprağın bir 
kısmının yığınlara taĢınmasına neden olduğu bir gerçektir. Ancak bıçakla 
iaĢınan toprak miktarı tarakla taĢınana göre yaklaĢık bir misli fazladır (Tablo 
3,4,5,6). 

Her iki ekipmanla taĢınan toprağın niteliği ve besin maddeleri yönünden 
zenginliği hemen hemen aynı değerdedir. Bu ise, iki ekipmanla da aynı derinlik 
veya horizonlar-dan yani, toprağın en değerli tabakası olan üst topraktan 
taĢıma yapıldığı anlamına gelmektedir. Ancak tarakla taĢınan toprak miktarı 
hacim ve ağırlık olarak bıçakla taĢınana oranla yaklaĢık % 50 daha az olduğu 
için toprakla birlikte yığınlara giden besin maddelerinin miktarları da taĢınan 
toprak miktarı ile orantılı olarak azalmaktadır (Tablo 8,10). 



Böyle olmakla birlikte yine de tarakla taĢınan organik madde ve besin maddelerinin 
oranı da küçümsenmeyecek kadar fazladır. Özellikle Azot ve Potasyumda meydana 
gelen kayıp fosfora oranla çok daha büyüktür. ABD'de yapıian bir araĢtırmada tarakla 
diri örtü temizliği yapılan parsellerde azalan fosfor ve potasyum miktarının sonraki 
yıllarda tekrar arttığı kaydedilmektedir (Stransky, 1985). Ayrıca genelde Türkiye top-
raklarındaki fazlalığı düĢünülerek bu yolla kaybolan potasyum miktarı gözardı edilebilir. 
Ancak eksilen organik madde ve azotun tekrar yerine gelmesi çok uzun yılları gerek 
tirmektedir. Dolayısıyla bu kaybın telafisi zordur. 

Deneme alanlarında bıçak ve tarakla taĢınan elementel besin maddelerinin mik-
tarları ile bunlara eĢdeğer yapay gübre miktarları karĢılaĢtırılmıĢ ve bu yapay gübrelerin 
değeri dolar bazında hesaplanmıĢtır. (Tablo : 13) 

Tabloda görüldüğü gibi Düzlerçamı araĢtırma alanında diri örtü temizliğinin D.bı-
çağı ile yapıldığı parsellerde 763.0 US S/ha tarakla yapıldığı parsellerde ise 341.3 US 
S/ha.lık gübreye eĢdeğer N, P205 ve K20 yığınlara taĢınmaktadır. 

Aynı Ģekilde, Domuzharmanı araĢtırma alanında yığınlara taĢınan besin madde-
lerinin parasal değerleri D.bıçağında 2598.4 US S/ha. tarakta ise 1442.7 USS/ha'dır. 

Diri örtü temizliği yapılırken daha önce belirtilen hususlara dikkat edilmediği takdirde 
gerek taĢınan toprağın, gerekse bu toprakla birlikte kaybolan ölü örtü, organik madde ve 
mineral besin maddelerinin miktarlarının daha da artacağı kesindir. Nitekim Ker-pe 
yöresinde, hızlı geliĢen tür plantasyonları için makina ile arazi hazırlığı iĢlemleri sı-
rasında taĢınan toprağın ve besin maddesi kayıplarının çok yüksek oranlarda olduğu 
ifade edilmektedir (Kantarcı, 1981). 

Haines ve arkadaĢlarının belirttiklerine göre ise Carolina'da dozer bıçağı ile diri örtü 
temizliği yapılan bir sahada 5 cm. kalınlığında toprak tabakası yığınlara taĢınmıĢtır. Bu 
sahada 19 yıl sonra bıçak kullanılmayan yerlerdeki fidanlar bıçağın kullanıldığı yer-
lerdekilerden % 85 fazla hacim yapmıĢlardır. (Pritchett. 1979}. Ancak burada toprak iĢ-
lemesi yapılmamıĢtır. 

Halbuki toprağın sığ, ölü örtü ayrıĢmasının yavaĢ ve besin maddeleri yönünden 
zayıf olduğu yetiĢme ortamlarında üst topraktaki organik madde ve azot miktarı çok 
önemlidir. Çünkü tekrar kurulacak ormanın iyi geliĢmesi ile toprak üzerinde meydana 
gelecek yeni Ölü örtünün kısa sürede ayrıĢarak yararlı hale dönüĢmesi arasında önemli 
bir iliĢki vardır. Ölü Örtünün ayrıĢması ise bu iĢi yapan mikroorganizmalar için gerekli 
azotun toprakta mevcudiyetine bağlıdır. Toprakta yeterli azot bulunmadığı taktirde 
mikroorganizmalar bünyeleri için gerekli enerjiyi alamaz ve ölü Örtüyü ayrıĢtıramazlar. 

Bunun örnekleri Kocaeli yöresinde Kerpe araĢtırma ormanında makina ile diri örtü 
temizliği yapılan bölmelerin bazılarında açıkça görülmektedir. (Resim : 6). 

Deneme alanlarında dikilen fidanların 1992 yılında yapılan ölçme sonuçları diri örtü 
temizliği için bıçak, tarak veya çalı doğrayıca kullanılmasının fidanların büyümelerinde 
istatistik bakımdan önemli bir fark yaratmadığnı göstermiĢtir. 

ĠĢte bu nedenle üst toprağın organik madde yönünden fakir olduğu ağaçlandırma 
sahalarında öncelikle çalı doğrayıcı ekipmanların kullanılması yoluna gidilmelidir. Her 
ne kadar zincirli çalı doğrayıcının kesilen vejetasyonun tekrar büyümesini tahrik ettiği 



 

 



bildirilmekte ise de (Tolay, 1985) Toprak taĢınmasına neden olmadığı için yine de en iyi 
ekipman sayılabilir. Bu mümkün değilse diri örtü temizliğinin insan gücü ile veya yakma 
suretiyle yapılması daha uygun olur. Ancak toprak iĢleme uygun ekipman seçilerek yi-
ne makina ile yapılmalıdır. Çünkü araĢtırma alanında en düĢük büyümenin insan gücü 
ile toprak iĢlemesi yapılan iĢlem parsellerinde olduğu görülmüĢtür. Ancak, üst toprağı 
organik madde bakımından zengin olan ve diri örtü temizliğinin kısa zamanda yapılma-
sı gereken geniĢ sahalarda meyilli yerlerde çalıĢmamak kaydıyla tarak kullanılabilir. 

Antalya-Düzlerçamı deneme alanında çeĢitli ekipmanlarla alt toprağın iĢlenmesi 
gevĢek yapılı traverten anakaya içerisindeki fizyolojik derinliği ve toprak içerisindeki 
büyük boĢlukların oranını artırmıĢtır. 

Bununla birlikte üst topraktaki faydalı rutubet kapasitesinin % 16.0 - 21.6 arasında 
düĢmesine neden olmuĢtur. Ancak, köklerin faydalanabileceği toprak derinliğinin artmıĢ olması 
bu olumsuzluğun etkisini giderebilir ve bitkiler daha derinlerdeki su ve besin maddele-
rinden yararlanabilir. 

Balıkesir-Domuzharmanı araĢtırma alanında ise derin toprak iĢlemenin toprağın 
hacim ağırlığında azalma ve su tutma kapasitesinde artma gibi olumlu etkileri daha çok 
40 cm. derinliğe kadar etkili olmuĢtur. Bu da göstermektedir ki ince tekstürlü fakat sıkı 
oturmamıĢ topraklarda derin toprak iĢlemenin etkisi en fazla iki yıl sonra kaybolmakta-
dır. Çünkü derinlere kadar iĢleyen su ile toprak doymakta sonradan kendi ağırlığı ile 
oturmakta ve sürüm esnasında meydana gelmiĢ olan boĢluklar böylece kapanmakta-
dır. Bu durum yağıĢın bol olduğu yetiĢme ortamlarında daha açık görülebilir. Hatta de-
rin sürümden önce var olan ve toprak içerisinde çürümüĢ köklerle toprakta yaĢıyan 
canlılar tarafından açılmıĢ olan boĢluklar sürüm sonucunda bozulmaktadır. Toprak yü-
zeyinden derinlere doğru su ve havanını girmesini sağlayan bu ince kanalların kapan-
ması ince tekstürlü toprakların alt kısımlarında esasen yetersiz olan havalanma ve ge-
çirgenliğin büsbütün bozulmasına sebep olabilir. 

AraĢtırma alanında 1982 yılında dikilen fidanlarda 1992 yılında yapılan ölçme so-
nuçları diri örtü temizliği hangi ekipmanla yapılmıĢ olursa olsun en fazla büyümenin ri-
perle toprak iĢlemesi yapılmıĢ olan parsellerde olduğunu göstermiĢtir. Riper üzerine 
diskaro ile yapılan üst toprak iĢlemesinin büyüme üzerinde fazla bir etkisi olmamıĢtır. 
Bu da göstermektedir ki esas önemli olan üst toprak iĢlemesi değil alt toprağın iĢlenme-
sidir. Bu konuda yapılmıĢ bir baĢka araĢtırmada "kurak-yarıkurak bölgelerde alt toprak 
iĢlemesinin fidanların büyümesini olumlu, yönde etkilediği" ifade edilmektedir (Zorali-
oğlu, 1990). O halde derin alt toprak iĢlemesi özellikle ilk yıllarda fidanların güçlü bir kök 
sistemi kurmalarına yardımcı olmakta ve baĢlangıçta güçlü bir yapıya sahip olan fidan-
lar hızlt büyümelerini ileriki yıllarda da devam ettirmektedirler. 

Toprak iĢleme konusunda sonuç olarak denilebilir ki ince tekstürlü topraklarda de-
rin toprak iĢlemesi, suyun derinlere kadar iĢlediği bol yağıĢlı yetiĢme ortamlarından zi-
yade, kurak ve yarıkurak bölgelerle yağıĢın toprağa iĢleyemediği sıkı yapılı topraklarda 
olumlu sonuçlar vermektedir. 



O2ET 

Türkiye'nin ekolojik bakımdan farklı rejiyonlarını temsil eden iki ayrı bölgesinde iki 
ayrı deneme alanı kurulmuĢ ve bu deneme alanlarında ağaçlandırma amacıyla 
yapılan makinalı arazi hazırlığı çalıĢmalarının topraktaki etkileri araĢtırılmıĢtır. 

Deneme alanlarından birisi Akdeniz Bölgesini temsilen Antalya'nın Düzlerçamı 
mevkiinde, diğeri ise Ege Bölgesini temsil etmek üzere Balıkesir'in Domuzharmanı 
ağaçlandırma sahasında kurulmuĢlardır. 

Düzlerçamı araĢtırma alanında toprak traverten anakaya üzerinde oluĢmuĢ 40-
50 sm. derinliğinde ve rendzina tıpındedir. Vejetasyon ise çalımsı zayii maki 
türleridir. 

Domuzharmanı deneme alanında toprak ince tekstürlü, derin, kalkerli esmer 
orman toprağıdır. Vejetasyon ise Ouercus Coccifera'nm dominant olduğu 2-2.5 m. 
boyunda maki türlerinden oluĢmaktadır. 

Deneme alanlarında diri örtünün temizlenmesi için paletli traktöre monte edilen 
dozer bıçağı, örtü temizleme tarağı ve 4x4 mercedes traktörün arkasına monte edilen 
Nicolas marka Çe-kıçlı çalı doğrayıcı olmak üzere 3 değiĢik ekipman kullanılmıĢtır. 

Çalı doğrayıcı iie toprak taĢınması söz konusu değildir. Dozer bıçağı ve tarakla 
diri örtü temizliği yapılırken yığınlara taĢınan toprak ölçülmüĢtür. TaĢınan toprak 
miktarı kalınlık ve ağırlık olarak ve bu toprakla birlikte taĢınan N, P205 ve K20 mineral 
besin maddelerinin parasal değeri (eĢ değeri yapay gübre fiyatlarına göre) 
hesaplanmıĢ ve aĢağıda gösterilmiĢtir. 

Ayrıca toprak iĢleme metodlarının ve ekipmanlarının toprakta yaptığı değiĢiklikler 
araĢtırılmıĢtır. Düzlerçamı deneme alanında riperle toprak iĢleme alt tabakalardaki 
gevĢek yapılı traverten anakayayı parçalamak suretiyle fizyolojik derinliğin 
artmasına yardımcı olmuĢtur. 

Domuzharmanı deneme alanında derin toprak iĢlemenin etkisi iki yıl sonra 40 
sm. derinlikten sonra kaybolmuĢtur. Bu sahada arazi hazırlığını takibeden yıl (1983) 
dikilen fidanların 1992 



yılındaki ölçmeleri yapılmıĢtır. Yapılan varyans analizi ve Duncan testi sonuçları en 
(azla büyümenin riper+disk (R+D) iĢlem parselinde olduğunu ortaya koymuĢtur. 
Bunu az bir farkta tam alanda riper (R) iĢlemi tak i bölmektedir. En az büyüme ise 
toprak iĢlemenin insan gücü ile yapıldığı iĢlem parsellerinde olmuĢtur. 

Boy ve çap büyümesinde en yüksek ortalama değerler tarakla örtü temizliği 
parsellerinde olmasına rağmen diri örtü temizleme metodlannın büyüme üzerinde 
istatistik bakımdan önemli bir fark yapmadığı ortaya çıkmıĢtır. 

Ağaçlandırma sahalarında yapılan alt toprak iĢlemesinin fidanların büyümesi 
üzerinde örtü temizliğinden daha (azla etkili olduğu bu araĢtırma ile bir kere 
daha ortaya konulmuĢtur. 



SUMMARY 

Two experimental areas were established in two ecologicaly different regions of 
Turkey and the influence of vegetation clearing and soil preparation equipments on 
the soils of reforestation areas were inspected. 

One of the experimental areas was located at D üzlerçamı-Antalya which 
represents medi-terranean region and the other one was lacated at Domuzharmanı 
reforestation area of Balıkesir representing Egean region. 

Soil was derived from traverten parent material. 40-50 cm. in depth and 
rendzina type at Düzlerçamı experimental area. Vegetalion was acombination of 
maquis species of the Mediter-ranean region. 

Soils of Oomuzharmanı trial area was fine textured, and deep calcerious brown 
forest soil, maquis species formed vegetation dominated by quercus coccifera 2-2.5 
m. in height. 

Three different equipment such as dozer blade and root rake which were mounted 
on craw-ler tractor and Nicholas slascher mounted on 4x4 MC tractor were used for 
clearing vegetation of ine experimental areas. 

Soil can not be removed by slascher. So, amount of the top soil transported to the 
piles du-ring vegetaiion clearing with dozer blade and rake was determıned. 

Thickness and weight of the soil and cost of the nutrient eiements such as N, P205 
and K20 removed from the area by the soil were accounted and showed at the 
following table. 

Besides. influences of soil preparation equipments on the soil were inspected. 

Physiolojic dept of the soil was mcreased by breaking of traverten parent material 
with riper at Düzlerçamı experimental area. 

Deep ploughing with riper was not effective beiow 40 cm. depth of the soil after 
two years from ripping at Domuzharmanı trial area. 

 



Seedlings (p.brutia) planted in 1983 vvere measured in 1992 in this area. 
According to the results of varians analyses and Duncan test, best grovvth obtained 
by the method of riper+disk (R+D). Riper only (R) was the second but difference 
betvveen two methods was not important. Gradoni (ÇRG) and ploughing of the 
vvhole area with riper plough vvere the follovving methods. Least grovvth was 
occured at the parcels where soii preparation was made by labor power. 

Allhough highest mains of height and diameter grovvth were at the parcels vvhere 
vegelation was cleared vvith root rake, the influences of vegetation clearing methods on 
the grovvth of seedlings statisticaly vvere not important. 

The idea was proved önce more by this research that, ploughing of subsoil is more 
effective on grovvth of seedlings then vegetation clearing methods in the 
reforestation areas. 
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