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ARAŞTIRMA BÜLTENİ 
 

 

GAP YÖRESİNDE RÜZGAR PERDELERİ TESİSİ İÇİN  

KULLANILABİLECEK TÜRLERİN TESBİTİ 

GİRİŞ 

Fırat ve Dicle nehirleri arasında 

uzanan bölgeyi kapsayan Güneydoğu 

Anadolu Projesi (GAP), 74.000 km
2
’lik bir 

alana yayılmaktadır. GAP alanına giren 

arazinin % 52.4’ü şiddetli ve çok şiddetli 

erozyonun etkisi altındadır. Yüzey ve 

oyuntu erozyonu dışında ovalarda ve taban 

arazilerde rüzgar erozyonu hüküm 

sürmektedir. Bu nedenle bölgedeki 

kentlerde oturanlar yazın tozdan, kışın 

çamurdan kurtulamamıştır. 

Bölgede ormancılık sektörünce 

yapılacak çok yönlü hizmetler vardır. 

Bunlar arasında, özellikle yukarı havzada 

yoğunlaşan baltalık iyileştirme, erozyon 

kontrolü, ağaçlandırma ve mera ıslahı 

çalışmaları ile taban arazilerde kavakçılığı 

geliştirme, kent ormancılığı, ağaç tarımı ve 

rüzgar perdeleri ya da koruyucu orman 

şeritleri tesisi öncelik taşımaktadır. 

Rüzgar perdelerinin rüzgar hızını 

kesmek ve rüzgar erozyonunu önlemek, 

alanın hava sıcaklığını azaltmak, havadaki 

bağıl nemi artırmak, buharlaşmayı 

azaltmak, toprağın nemini yükseltmek, 

orman asli ve yan ürünleri elde etmek gibi 

birçok yararı bulunmaktadır. 

Bu araştırma projesi, GAP yöresinde 

rüzgar perdeleri tesisi için kullanılabilecek 

yapraklı ve iğne yapraklı ağaç ve ağaççık 

türlerinin tespiti ile model rüzgar 

perdelerinin oluşturulması amacıyla ele  

alınmıştır.  

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Araştırma, GAP alanı içerisinde bulunan 

ve yöreyi temsil edebilecek durumdaki 

Mardin-Kızıltepe Fidanlığı’nda yapılmıştır. 

Bölgede ortalama rüzgar hızı 3.4 m/dk., en 

hızlı rüzgar 32.0 m/dk., en hızlı rüzgarın yönü 

güney-güneydoğu’ dur. Yıllık ortalama yağış 

688.8 mm, yıllık ortalama sıcaklık 15.7 
0
C, en 

yüksek sıcaklık 42.0 
0
C, en düşük sıcaklık      

- 13.9 
0
C, donlu günler 36 gün olmaktadır.  

Deneme sahasındaki toprağın alt ve üst 

horizonları arasında çok büyük farklılıklar 

bulunmaktadır. Üst toprak çok ağır bünyeli 

(kil) olmasına karşın, 60 cm’den sonra kireçli, 

ham, kumlu balçık tekstürüne rastlanmıştır. 

Toprağın pH’ı 7.86-8.05 (orta alkalen) olarak 

tespit edilmiş; ana materyali killi kireçli depo 

ve konglomeralar olduğundan, özellikle alt 

horizonlarda % 80’in üzerinde kirece 

rastlanmıştır. Toprakta bulunan organik 

madde miktarı % 0.176-1.196 arasında 

bulunup düşük düzeydedir.  

Projede kullanımı öngörülen 18 ağaç ve 

ağaççık türü aşağıda sıralanmıştır; 

1- Kızılçam  (Pinus brutia Ten.), 2. 

Elderika Çamı  (Pinus elderica Medwed) 3. 

Fıstıkçamı  (Pinus pinea L.) 4. Okaliptüs  

(Eucalyptus camaldulensis Dehn.), 5. Kıbrıs 

Akasyası  (Acacia cyanophylla Lindl.), 6. 

Dallı Servi  (Cupressus sempervirens var. 

horizontalis (Mill.) Gord.), 7. Aylantus  

(Ailanthus altissima (Mill.) Swingle), 8. Doğu 

Palamut        Meşesi       (Q. brantii Lindl.),  



9. Y. Akasya  (Robinia Pseudoacacia L.), 

10. Dışbudak  (Fraxinus angustifolia Vahl.), 

11. Badem  (Prunus amygdalus Batsch.), 

12. Tağ (Haloxylon persicum Bunge), 13. 

İğde  (Eleagnus angustifolia L.), 14. 

Gladiçya  (Gleditsia triacanthos L.), 15. 

Tesbih  (Melia azedarach L.), 16. Mahlep 

(Prunus mahaleb L.), 17. Mazı (Thuja 

orientalis L.), 18. Kuşdili (Rosmarinus L.). 

Yukarıda sıralanan türler kullanılarak 4, 

3 ve 2 sıralı olmak üzere saf iğne yapraklı, 

saf yapraklı ve karışık türlerden oluşan 14 

ayrı model uygulanmıştır. Deneme 3 tekrarlı 

olarak kurulmuştur. Fidan dikiminde sıralar 

arası mesafe iki sıralı parsellerde 2 m, üç ve 

dört sıralı parsellerde ise 1.5 m olarak üçgen 

dikim metodu kullanılmıştır.  

Denenen türlerden meşe ve sumak 

tohumları 1990 yılı sonbaharında ekilmiştir. 

Diğer türlere ait fidanlar ise, 1991 yılı 

ilkbaharında dikilmiştir. Sumak 

tohumlarında yeterli çimlenme 

görülmediğinden bu tür denemeden 

çıkarılmış ve yerine Kuşdili-Biberiye 

(Rosmarinus L.) fidanları dikilmiştir. 

Deneme alanında normal ot alma ve bakım 

çalışmaları yapılmış, sulama 

uygulanmamıştır. Tamamlama dikimleri ilk 

iki yılda yapılmıştır. Deneme alanında 6 yıl 

süreyle fidan boyları ölçülmüştür. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak denenen türlerden orta 

sıra ağacı olarak, sırasıyla Dallı Servi, 

Badem, Elderika Çamı, Yalancı Akasya, 

Aylantus, Dışbudak ve Kızılçam; kenar sıra 

ağacı olarak, sırasıyla Tesbih, Mahlep, Mazı 

ve Kuşdili başarılı bulunmuştur.  

Fıstıkçamı, Okaliptüs, Kıbrıs Akasyası 

ve Tağ türleri dondan etkilendiklerinden 

elenmişlerdir. Gladiçya, İğde ve Doğu 

Palamut Meşesi türleri ise düşük yaşama 

yüzdesi gösterdiklerinden elenmiştir. 

Denemede kullanılan üçlü dikim 

yöntemi ve türlerin dikildiği sıralara göre 

uygulanan 1.5 m, 1 m ve 50 cm mesafeler 

olumlu sonuç vermiş, kapalılık kısa 

zamanda oluşmuştur. Denenen modellerden 

ise, Şekil 1'de görülen 4 sıra iğne yapraklı 

(Mazı- Dallı Servi – Kızılçam - Mazı) ve    

Şekil 2'de görülen 3 sıra yapraklı (Mahlep-

Badem-Tesbih) modelleri başarılı olmuştur.  

Bu iki modelin dışında başarılı yapraklı ve iğne 

yapraklı türlerin karışımı ile oluşturulan ve 

Şekil 3'te görülen 4 sıralı bir yeni modelin de 

(Tesbih – Dallı Servi – Elderika - Mahlep) 

GAP bölgesinde kullanılması önerilir. 

Denemede sulama uygulanmadığından başarılı 

olan tür ve modellerle kuru şartlarda perde 

tesisi yapılabilir. Ancak, perdelerin GAP’ın 

sulanan arazilerinde de tesisi mümkündür. Bu 

durumda Kavak da kullanılabilir.  
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   Şekil 1. 1.Mazı-2.Dallı Servi-3.Kızılçam-

4.Mazı Modelinin 7.yaştaki görünümü 
 

1 2 3

0

2

4

 
Şekil 2.  1.Mahlep, 2.Badem, 3.Tesbih 

Modelinin 7. yaştaki görünümü 
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Şekil 3. Önerilen bir yapraklı - iğne yapraklı 

karışık 4 sıralı modelin  (1.Tesbih-2.D. Servi-

3.Elderika-4.Mahlep) 7. yaştaki görünümü 
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