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ARAŞTIRMA BÜLTENİ 
 

 

GAP BÖLGESİNDE FARKLI SULAMA KOŞULLARINDA TESİS EDİLECEK 

AĞAÇLANDIRMALARDA KULLANILABİLECEK TÜR SEÇİMİ  

(AKÇAKALE ÖRNEĞİ) 

GİRİŞ 

Güneydoğu Anadolu Projesi’nin 

(GAP) başlamasıyla 2010 yılından 

başlayarak GAP Bölgesinde yılda 16 

milyon ton civarında tarımsal üretimin 

sağlanacağı tahmin edilmektedir. Buna 

karşın GAP Bölgesinde odun hammaddesi 

üretimi çok düşük olup bu üretim tüm 

orman varlığımıza göre koru ormanında   

% 0.2, baltalık ormanında ise % 6.3 

kadardır. Üstelik bu bölgemiz, ülkemizin 

diğer orman kaynaklarına oldukça uzaktır. 

Bu gereksinmeyi karşılamak için yurt 

dışından odun ithali ise ekonomik değildir. 

Bu nedenle bölgenin odun hammaddesi 

ihtiyacını karşılayabilmenin en ekonomik 

yollarından biri uygun ağaç türleri ile 

endüstriyel plantasyonların tesisidir. 

Bu bölgede endüstriyel plantasyonlara 

ilişkin kavakçılığın geliştirilmesi yanında 

bölgede yeni ve farklı ağaç türleri 

kullanılarak plantasyonların genişletilmesi 

ve yoğunlaştırılması gerekmektedir. GAP 

projesi kapsamında inşa edilen sulama 

kanallarının da devreye girmesiyle yörede 

tarımsal ürün artışının yanı sıra endüstriyel 

plantasyonların tesisi de söz konusu 

olmuştur. 

Bu amaçla tesis edilecek endüstriyel 

plantasyonlarda veya ağaçlandırmalarda 

sulamanın da uygulanarak elde edilecek 

odun hammaddesi üretimi gelecekte çok 

önemli boyutlara ulaşacak ve odun 

hammaddesi ihtiyacı bölge içinden 

karşılanabilecek duruma gelecektir.  

 

Projede deneme alanının (Şanlıurfa – 

Akçakale) ekstrem iklim koşullarında 

bulunmasından dolayı bu ve benzeri alanlarda 

özellikle sulamaya geçilen GAP bölgesinde 

farklı sulama derecelerinde yapılacak 

ağaçlandırma çalışmalarında başarılı 

olabilecek türlerin belirlenmesi önem arz 

etmektedir. Bu çalışma, sulama ile birlikte 

gerek tam alan plantasyonlarda ve gerekse 

tarla sınırları, kanal ve kanaletler boyunca 

yapılacak ağaçlandırma çalışmalarına tür 

seçimi konusunda yol gösterecektir. 

Bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesine biyolojik uyumları teorik ve pratik 

olarak belirlenen ve ağaçlandırmalarda 

kullanılabilecek bazı yapraklı ve iğne yapraklı 

orman ağacı türlerinin adaptasyonları ve ilk 

büyüme performansları farklı sulama 

koşulları altında araştırılmıştır.  

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Çalışmada 13 farklı türde iki farklı sulama 

(3 ve 6 sulama) uygulaması yapılmıştır. 

Fidanlar 3x3 m aralık-mesafede ve her 

parselde 25 fidan dikilmiştir. 

Kullanılan türler: 1. Cupressus 

sempervirens L., 2. Pinus eldarica Medw., 3. 

Pinus brutia Ten., 4. Pinus halepensis Mill., 

5. Ailanthus altissima Desf., 6. Robinia 

pseudoaccacia L. (yerli), 7. Melia azedarach 

L., 8. Morus alba L., 9. Celtis australis L., 

10. Fraxinus angustifolia Vahl., 11. Populus 

nigra L. 12. Platanus orientalis L. ve 13. 

Catalpa bignonioides Walt. 



Deneme  sahasının  toprak  yapısı  

olarak 0-30 cm arasında killi balçık, 30-

120 cm arası genelde ağır yapılı, toprak 

reaksiyonu çok hafif alkali-hafif alkali, 

tuzsuz, total kireç açısından kireçli bir 

alana sahip olup organik madde 

bakımından fakir ve çok fakir 

düzeydedir. İklim olarak bölgede karasal 

iklim hakimdir. Yıllık ortalama yağış 

330 mm, vejetasyon mevsiminde 

(Mayıs- Eylül) tespit edilen yağış ise 

36.1 mm gibi çok düşük seviyededir. 

Bunun yanında bu yağışın 29.7 mm’si 

Mayıs ayında düşmektedir. Bu durumda 

Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül 

aylarında düşen toplam yağış miktarı 

sıfıra yakın bir rakam olmaktadır. 

Ayrıca, yıllık ortalama sıcaklık 18.1
O
C, 

mutlak maksimum sıcaklık ise 45.2
O
C 

gibi yüksek değerlerdedir. 

Deneme sahasındaki fidanlarda çap 

ölçümleri toprak seviyesinden 10 mm 

yukarıdan mm, boy ölçümleri cm 

hassasiyetinde ölçülmüştür. Fidan tutma 

başarısı da denemedeki tüm fidanlar 

sayılarak yüzde olarak hesaplanmıştır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER: 

Deneme alanında elenmeler sonucu 

kalan 5 tür esas alınarak yapılan istatistik 

değerlendirmeler sonucunda 3 ve 6 

sulamanın türlerin tutma başarılarına ve 

çap-boy gelişmelerine etkilerinin 

olmadığı belirlenmiştir. Deneme 

alanından elde edilen verilere uygulanan 

istatistik değerlendirmelere göre, genel 

olarak Eldar Çamı’nın (Pinus eldarica) 

gerek istatistik yönden önemli düzeyde 

farklılığın oluşmadığı çap ve boy 

büyümesinde ilk sıralarda, gerekse 

istatistiki anlamda önemli farklılığın      

oluştuğu      tutma      başarısı yönünden 

ilk grupta yer alarak başarılı olduğunu 

söyleyebiliriz. Bunun ardından Halep 

çamı,  Kızılçam ve Adi Servi 

gelmektedir. Bunların yanında yapraklı 

ağaç türlerinden de teşbih ağacı ön plana 

çıkmaktadır (Tablo 1). 

Güneydoğu    Anadolu    Bölgesi’nde  

Akçakale  ve  civarı  ekolojik koşullarına sahip 

yörelerde yapılacak ağaçlandırmalar için iğne 

yapraklı türlerin daha fazla şansa sahip 

olduğunu söyleyebiliriz. 

Tablo 1. Fidanların genel çap, boy gelişimleri 

ve tutma oranları (%) 

 

Aynı bölgede daha önceki yıllarda yapılan 

bazı araştırma çalışmalarını inceleyecek 

olursak, Şanlıurfa-Gölpınar ağaçlandırma 

sahasında çok sayıda tür ile tesis edilen tür 

denemelerinde 13. yılın sonunda elde edilen 

sonuçlara göre, çalışmamıza benzer olarak 

Kızılçam, Halep Çamı ve Eldar Çamı 

ağaçlandırma sahalarında önerilmektedir. 

Bundan sonraki aşamalarda deneme 

alanından çıkan sonuçlar ışığında özellikle 

Pinus eldarica, Pinus brutia ve Pinus 

halepensis türlerini esas alarak bölgede 

yapılacak ağaçlandırmalarda kullanmak üzere 

orijin seleksiyonu çalışmaları başlatılmalıdır. 

Bu konuda daha önceki yıllarda başlatılan 

Kızılçam orijin denemesi çalışmalarının 

gelecek yıllarda alınacak 25-30 yıllık sonuçları 

da bize önemli ipuçları verecektir. 
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Tür Çap 

(mm)

Tür Boy 

(cm)

Tür Tutma 

yüzdesi

Elderika çamı 26.5 Elderika çamı 108 Elderika çamı 78.0

Kızılçam 23.2 Halep Çamı 90.9 Halep Çamı 47.5

Halep Çamı 20.2 Tesbih Ağacı 85.6 Kızılçam 46.0

Tesbih Ağacı 18 Kızılçam 82.1 Adi Servi 31.5

Adi Servi 15.9 Adi Servi 74.9 Tesbih Ağacı 23.5
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