
 
 

T.C. 
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI   

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
GÜNEYDOĞU ANADOLU ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

ARAŞTIRMA BÜLTENİ 
 

 

GAP YÖRESİNDE SULANABİLİR KOŞULLARDA BAZI SİLVO-PASTORAL 

SİSTEMLERİN UYGULANMASI İMKANLARI 

(AKÇAKALE ÖRNEĞİ) 

GİRİŞ 

GAP bölgesi kurak iklim tipine 

sahip olup çölleşmenin kısmen etkisini 

gösterdiği yerlerdendir. Mevcut durumda 

da halen yanlış toprak ve su kullanımı aşırı 

tuzluluğa neden olmakta ve verimli 

arazilerin çoraklaşmasını sağlamaktadır. 

Halen bölgede miktarı bilinmemesine 

rağmen yakın tarihte tamamen tuzlanarak 

elden çıkmış ve çıkmak üzere olan arazi 

parçaları mevcuttur. Yine bu çalışma 

neticesinde elde edilecek yöntemin 

uygulanmasıyla, tuzlanarak bitki 

yetiştirme özelliğini tam olarak 

kaybetmemiş alanların yok olması 

önlenmiş olacaktır. Nitekim Topak (1998), 

çölleşme ile mücadelede arazi 

bozulmasının çok aşırı olduğu alanlar 

yerine henüz bozulmakta ve bu nedenle de 

geri kazanılması mümkün olan alanlarda 

çalışılması gerektiğini belirtmektedir. Bu 

konuda Beetz (2001), yıllık üretimler için 

uygun olmayan alanların mera bitkileri ile 

sürekli kapalı bulundurulması ile toprak 

bozulmasının ve kayıplarının 

önlenebileceğini vurgulayarak, 

silvopastoral modellerin bu amaç için çok 

uygun olacağını ifade etmekte, tarımsal 

faaliyetlerin başarılı ve sürdürülebilir 

olması için hayvancılığın tarımsal üretim 

süreçlerinde yer alması gerektiğini 

belirtmektedir. Bu nedenle zaman 

geçirilmeden, arazi bozulması had 

safhalara ulaşmadan bu alanların 

rehabilitasyona alınması gerekmektedir.  

 

Bu araştırma ile tarım-orman-hayvancılık 

karma sistemlerinden (Agroforestry) olan, 

ormancılık ve hayvancılığın birlikte yapıldığı 

sistemin (silvo-pastoral) bölge için önemi 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sistemin 

tarımsal üretim süreçlerinde yer almasıyla 

bölgede hızla devam eden toprak 

tuzlulaşması ve bozulmasının önüne 

geçilebileceği umulmaktadır.  

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Araştırmanın araziye aplikasyonunda 

bölünmüş parseller deneme desenine göre, 5 

ağaç türü (4 ağaç türü+ 1 kontrol ) x 4 ot türü 

karışımı x 3 yineleme olmak üzere toplam 60 

parsel oluşturulmuştur. Denemede kullanılan 

ağaçlar 1999 yılı sonbaharında kuzey-güney 

istikametinde dikilmiştir . Müteakip yıl 

tamamlamalar yapılmıştır. Ot türü karışımları 

her bir parsele tesadüfi örnekleme yöntemi ile 

2001 yılı Şubat ayında ekilmiştir. Ekim 

işleminden önce saha kazayağı pullukla 

sürülmüş, kültüvatör geçirildikten sonra 

tohumlar elle serpilmek suretiyle ekim işlemi 

gerçekleştirilmiştir.   

Deneme Alanında 4 ağaç türü 

kullanılmıştır. Bunlar; Yalancı Akasya 

(Robinia pseudoacacia), Karakavak (Populus 

nigra L.), Eldar Çamı (Pinus elderica M.) ve 

Dallı Servi (Cupressus sempervirens L.)dir. 

Deneme alanında 7 adet yem bitkisi 4 

farklı karışım halinde kullanılmıştır. 

Çalışmada 4 ağaç türü 2x10m aralık 

mesafeli   olarak   1999  yılı   sonbaharında  



dikilmiştir. İbreli türler için 1+0 yaşlı tüplü 

fidanlar, yapraklılar için 1+0 yaşlı çıplak 

köklü fidanlar kullanılmıştır. 

Tamamlamalar müteakip yıl yapılmıştır. 

Denemede 7 adet yem bitkisi kullanılmış, 

türler 4 değişik karışım halinde 2001 yılı 

ilkbaharında ekilmiştir. Birim alana 

ekilecek tohum miktarları için Kemal 

Aşk’ın Türkiye’nin değişik bölgeleri için 

önerdiği miktarlar esas alınmıştır (Aşk 

1987). Ekim işlemi yapılmadan bir yıl 

önce (2000 yılı sonbaharında) saha 

kazayağı pullukla sürülmüş, müteakip 

yılın Şubat ayında saha kültüvatörle 

işlendikten sonra tohumlar elle serpilmek 

suretiyle ekim işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Ekimin yapıldığı yılın Nisan ayında 

sulama ve yabancı ot mücadelesi yapılmış, 

herhangi bir gübreleme yapılmamıştır.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ağaç türlerinde en iyi başarı sırası 

ile Eldar Çamı, Dallı Servi ve Yalancı 

Akasya’dan elde edilmiştir. 

Karakavakların tamamı ilk yıl kurumuştur. 

Çam ve Servi’deki başarı % 95 düzeyinde 

olmuş, Yalancı Akasya’da ise bu başarı % 

30 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Yapılan varyans analiz sonuçlarına 

göre, ağaç türleri yem bitkisi verimlerinde 

% 99 güven düzeyinde etkili olmuş ve 

F=27.116 bulunmuştur 

Yapılan varyans analizinde de yem 

bitkisi karışımları arasında % 99 güven 

düzeyinde anlamlı fark bulunmuştur.  

Ortalamaların karşılaştırıldığı Duncan 

testinde en fazla verim sırasıyla; karışım A 

(249.667), karışım C (179.167), karışım D 

(171.333) ve karışım B (150.667) şeklinde 

gerçekleşmiştir. 

Elde edilen bilgi ve bulguların 

değerlendirilmesi neticesinde, bölgede 

(Akçakale) tesis edilecek silvo-pastoral 

modeli uygulayacak olan çiftçilere 

önerileri şöyle sıralamak mümkündür; 

1.  Ağaç türü olarak Eldar Çamı (Pinus 

elderica M.) tercih edilmeli ve tüplü 

fidanlar kullanılmalıdır. 

2. Fidan dikimi sonbaharda yapılmalı ve  

çukurlar oldukça derin ve geniş açılmalıdır. 

3. Fidanların arasında yetiştirilecek yem 

bitkilerinin güneş ışığından azami 

faydalanabilmesi için fidanların dikimi 

kuzey-güney istikametinde olmalıdır 

4. İlk iki yıl fidan araları yem bitkisi 

ekimi için boş bırakılmalı ve bu alan ot 

bakımı için sürülmelidir.  

5. İlk iki yıl fidanların etrafında malç 

uygulama (fidanların etrafındaki otların 

alınarak çapalama işlemi yapıldıktan sonra 

fidan etrafından çıkan otların fidan 

diplerine serilerek üzerine bir miktar toprak 

serilmesi şeklinde) işlemi yapılmalıdır. 

6. Fidanların derin kök gelişimini 

yapabilmesi için bol su ile (salma suyla) 

sulanması gereklidir. 

7. İlk beş yıllık dönemde fidanlar 

otlatmadan zarar göreceği için, bu dönemde 

silajlık yem üretimine dönük olarak yonca 

(Elçi yoncası) ekilmelidir. 

8. Yonca ekimi için saha bir yıl önceden 

sürülmeli (Sonbaharda) erken ilkbaharda 

(Mart başı) ekim yapılmalıdır.  

9. Sulamaya Nisan ayında başlanmalı ilk 

aylarda 20 günde bir, Haziran, Temmuz ve 

Ağustosta 15 günde bir ve Eylül-Ekim 

aylarında 20 günde bir olacak şekilde 

sulama yapılmalıdır. 

10. Biçme işlemi yarı yarıya 

çiçeklenmenin olduğu aşamada 

yapılmalıdır.  

11. İlk 5 yıllık dönemde yonca ekimi için 

potasyum ve fosforlu gübrelerin 

kullanılması isabetli olacaktır.  

12. Yedinci yıldan sonra ise otlatmaya 

dönük olarak Kılçıksız Brom (Bromus 

inermis L.), Domuz Ayrığı (Dactylis 

glomerata L.) ve Ak Üçgül’den (Trifolium 

repens L.) oluşan karışımın ekilmesi daha 

uygun olacaktır. 
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